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Nyckelord:  revisionsutskott, bolagsstyrning, kod, revisionskvalité, revision 

 

Syfte:  Att beskriva samt förklara om inrättande av en mer effektiv 

bolagsstyrning i form av revisionsutskott i svenska börsbolag har 

bidragit till att revisionskvalitén har blivit bättre. 

 

Metod:  Forskningsansatsen har varit deduktiv där vi utgått från agentteorin. 

Undersökningen grundar sig på dokumentstudier där vår 

datainsamling har bestått av kvantitativ data som fåtts fram från 

olika årsredovisningar. 

 

Teori:  Teoriavsnittet inleds med en bakgrundsbeskrivning till 

revisionsutskottens bildande. I syfte att förklara revisionsutskottens 

kontroll av redovisningen har agentteori tillämpats. 

 

Resultat:  Ett inrättande av en mer effektiv bolagsstyrning i form av 

revisionsutskott har inte bidragit till att revisionskvalitén blivit 

bättre. Bolag som har inrättat ett revisionsutskott förbättrar dock 

den interna revisionen genom att förmedla risker och iakttagelser 

till ledningen.  

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

Title:   Audit committee – does it affect the audit quality? 

 

Course:   FEC 632 

 

Authors:   Elvedin Music and Helena Habjanic 

 

Advisor:  Fredrik Ljungdahl 
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Purpose:   The purpose with this report is to describe and explain if an 

establishment of a more effectiveness corporate governance in form 

of an audit committee in Swedish companies have helped to make 

the audit quality better.  

 

Methodology:  The approach has been deductive where agency theory has been 

used. The study is based on a document study where data collection 

has been quantitative and received from the companies annual 

reports. 

 

Theoretical   The theory chapter begins with a background description to the 

perspectives:   audit committees establishment. In purpose to explain the audit 

committees control of the accounting, agency theory has been used. 

 

Conclusions:  An establishment of a more effectiveness corporate in form of an 

audit committee in Swedish companies have not helped to make the 

audit quality better. Companies that have established audit 

committee improves however the internal audit by bringing about 

the risks and observations to the directors. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel beskrivs bakgrund och problemdiskussion som är grunden till uppsatsens syfte. 

Syftet med uppsatsen är att förklara och beskriva om inrättande av ett revisionsutskott har 

bidragit till att revisionskvalitén i svenska börsbolag blivit bättre. Kapitlet avslutas med en 

kort beskrivning av vad innehållet i resterande kapitel omfattas av. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Under de senaste åren har ett betydande antal företagsskandaler ägt rum i USA och Europa 

där redovisningsfusk, ekonomisk brottslighet och överdrivna ersättningar avslöjats. Detta har 

utlöst ett förtroendeproblem för den finansiella rapporteringen. (SOU 2004:47) 

 

Enron, WorldCom och Parmalat är bara ett fåtal skandaler som kan räknas upp där 

bedrägerier avslöjats (SOU 2004:130). Skandalerna har lett till ett minskat förtroende bland 

bolagens intressenter. För att reducera riskerna med ytterligare bedrägerier har ett omfattande 

arbete inletts för att återställa förtroendet hos allmänheten. Ett svar på detta 

förtroendeproblem har lett till att man i USA antagit en ny lagstiftning Sarbanes-Oxley Act 

som gällt sedan 2002 (Blomberg, 2003). 

 

I många länder har aktiemarknaden blivit allt viktigare, samtidigt som ägandet av företagen 

har blivit allt mer internationellt (Blix & Thorell, 2005). SOU (2004:130) hävdar att 

bolagsstyrning, på engelska kallad corporate governance, har fått stor uppmärksamhet 

eftersom den handlar om hur bolagen ska styras. Bolagsstyrning innebär att bolag som inte 

leds av sina ägare ska drivas i ägarnas intresse. I mars 2006 publicerades en sammanställning 

av ett stort antal corporate governance-koder som berörde länder i Europa och i övriga 

världen. Totalt bestod den av 169 koder och rapporter om bolagsstyrning i 55 länder och ett 

dussintal rekommendationer från olika internationella organisationer (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2006). 
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I Europa har man anpassats efter brittiska Cadbury-rapporten som publicerades 1992. 

Rapporten är ett svar på ett antal företagsskandaler som inträffat i Storbritannien. Rapporten 

bygger på att bolagen ska följa ”Code of best practice” (bolagsstyrningskod) (Blix & Thorell, 

2005). Cadbury-rapporten, sedan 2003 kallad Combined Code, har följts upp av en rad 

rapporter som behandlar olika aspekter av bolagsstyrning i de börsnoterade brittiska bolagen. 

Flera av rapporterna sammanställs i den s.k. Combined Code (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2006).  

 

I Sverige inleddes bolagsstyrningens utveckling 1990 i samband med att 

aktiebolagskommittén påbörjade sin översyn av aktiebolagslagen. Den nya lagen som 

utarbetades trädde i kraft 2006. Den svenska koden bygger på denna lag tillsammans med 

svenska traditioner för god bolagsstyrning (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2006). Koden 

ska främja relationen mellan ägarna och ledningen. Den tar även upp hur man agerar och 

hanterar olika frågor för att på bästa sätt uppfylla ägarintresset (Blix & Thorell, 2005). 

 

Bolagskoden i Sverige gäller för bolag på börsens A-lista samt större bolag på O-listan (Blix 

& Thorell, 2005). För att stärka allmänhetens förtroende bör även övriga bolag och aktörer 

inom näringslivet agera utifrån koden (Blix & Thorell, 2005). Förtroendet för svenskt 

näringsliv och sättet att styra bolagen bör därmed öka i investerarnas ögon (SOU 2004:130). 

 

För att förbättra bolagsstyrning och revisionskvalité har fokus riktats på revisionsutskottet 

(Chen, Moroney & Houghton, 2005). Det stärker aktieägarnas förtroende och den finansiella 

rapporteringen. Ett revisionsutskott i bolagsstyrelsen bör enligt den svenska bolagskoden 

inrättas. Bolag som inte inrättar ett straffas emellertid inte. Enligt ”följ eller förklara” 

principen bör godtagbar grund lämnas om man inte inrättar ett revisionsutskott (Thorell & 

Molin, 2006).  

 

Svenska börsbolag har numera ett revisionsutskott. Det ökar kvalitén och säkerheten i den 

interna kontrollen. Genom ett revisionsutskott blir revisorn mer oberoende av  

företagsledningen, och får ökade möjligheter att kommunicera direkt med bolagets styrelse. 

(Thorell, 2004) 
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1.2 Problemdiskussion  

 

1.2.1 Inledning 

I SOU (2004:47) belyser man att god bolagsstyrning är en viktig förutsättning för att vårt 

svenska marknadsekonomiska system ska ge välstånd och god tillväxt. För att uppnå det 

tillsattes en grupp, den s.k. kodgruppen av bl.a. Förtroendekommissionen. Kommissionen har 

arbetat fram en kod för svensk bolagsstyrning som ska bidra till att höja kvalitén i 

bolagsstyrningen. 

 

Det är styrelsen i ett bolag som har ansvaret för att den finansiella rapporteringen är upprättad 

i överensstämmelse med lag. Den svarar även för redovisningsstandarder och övriga krav på 

bolag (SOU 2004:130). För att styrelsens arbete ska kunna förbättras, kan man enligt svensk 

kod för bolagsstyrning inrätta olika utskott, bl.a. revisionsutskott. Enligt Blix & Thorell 

(2005) har idag cirka 30 % av alla bolag på Stockholmsbörsen inrättat ett revisionsutskott. 

Skillnaden är påtaglig mellan bolag på A-listan som är 58 % jämfört med O-listans 28 %. 

 

I FAR (2005, 6.1.3) kan man läsa att det är styrelsens uppgift att inrätta en arbetsordning för 

utskottet. Det är utifrån den som utskottet styrs. Revisionsutskottet arbetar utifrån en 

begränsad beslutanderätt och således med frågor som rör den interna kontrollen och den 

externa revisionsprocessen som genomförs av revisionsbyråer (SOU 2004:47).  

 

Willekensen (2005) skriver att ett revisionsutskott förväntas upprätthålla en kontinuerlig 

granskning av företagets finansiella information. Det ska även försäkra att företaget har en 

adekvat intern kontroll, passande redovisningspolicy och extern revision som avskräcker 

bedrägeri och främjar hög kvalité. 

 

1.2.2 Revisionsutskottets uppgifter 

Ett av revisionsutskottets uppgifter är att avlasta styrelsen med de frågor som rör redovisning 

och revision. Utskottet får dock inte ta över styrelsens regelbundna kontakter med revisorerna. 

Det är styrelsen som ansvarar för att revisorernas synpunkter blir registrerade. Utskottet har  

möjlighet att gå djupare in i diskussionerna med revisorerna där bl.a. revisionens inriktning 
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bör tas upp. (FAR 2005, 6.2) 

 

En av revisionsutskottets uppgifter är att vara medvetet om bolagets risksituation för att kunna 

göra bedömningen om aktieägarnas information om bolagets risker och riskhantering är 

rättvisande och tillräcklig. (FAR, 2005, 6.1.3.1)  

 

Många börsnoterade bolag har relativt spritt ägande där risken ökar om de inte leds i enlighet 

med ägarnas intressen. Företagsledningarna är inte alltid överens med ägarna om hur företaget 

bör ledas. Avvikande intresse kan observeras vid frågan om avkastningskrav, risktagande, 

ersättningar och finansiell struktur. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2006) 

 

Klein (refererat av Willekensen, 2005) hävdar att agentkostnaden är en stor börda för 

företagen. Agenten drivs av en egennytta, det vill säga nyttomaximering och att han är 

opportunistisk, vilket innebär att han handlar primärt i eget intresse, begränsat rationell samt 

riskaversiv (Deegan & Unerman, 2006). Klein menar att om problemet mellan agenten och 

ägarna inte fanns skulle det inte behövas revisionsutskott i bolagen.  

 

Collier & Gregory (1996) anser att ett revisionsutskotts försök att stärka den interna 

kontrollen kan leda till att den externa revisorn minskar risknivån. Den minskade risknivån  

resulterar i att revisionsutskottet kan höja revisionsarvodet genom att ställa högre krav på 

kvalitén. Det leder till att revisorns granskning utökas.  

 

I den externa redovisningen bör utskottets uppgift vara att bedöma hur man hanterar svåra 

redovisningsfrågor i bolaget. Utskottet bör även kontrollera valet av redovisningsprinciper 

samt följder för bolagets redovisning. (FAR 2005, 6.1.3.3) 

 

Conklin (2004) lyfter fram i sin rapport att revisionsutskottets uppgifter har expanderats på 

grund av Sarbanes-Oxley Act (SOX). Utskottet ska bl.a. möta ledningen och företagets 

externa revisorer var för sig. Enligt Conklin (2004) gjorde Deloitte & Touche en 

undersökning där man kom fram till att antal möten ökade från 4,9 stycken före 

introduktionen av SOX till 7,9 stycken efter. Goodwin-Stewart & Kent (2006) hävdar att  

revisionsutskottets utökade krav på de externa revisorerna kan associeras med en bättre 
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revisionskvalité.  

 

Ju fler misstag som en revisor begår desto sämre blir själva revisionskvalitén (Francis, 2004). 

En högre revisionskvalité bör förbättra den finansiella rapporteringen samt reducera riskerna 

att revisorn tillför ett felaktigt uttalande. Goodwin-Stewart & Kent (2006) skriver i sin studie 

att en bättre revisionskvalité är positivt associerad med ett utökat revisionsarvode. 

 

1.2.3 Revisionsutskottets sammansättning 

Enligt svensk kod för bolagsstyrning (2004:130) ska ett revisionsutskotts sammansättning 

bestå av minst tre styrelseledamöter. Av utskottets ledamöter ska majoriteten vara oberoende i 

förhållande till bolaget och bolagsledningen. Dessutom ska minst en av dessa ledamöter vara 

oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Då styrelseledamöter utses för ett år i taget 

är mandatperioden densamma i ett revisionsutskott eftersom det är ledamöter från styrelsen 

som ingår i utskottet.  

 

I svensk kod för bolagsstyrning tar man inte upp om det bör finnas några speciella 

kompetenskrav på revisionsutskottets ledamöter (Blix & Thorell, 2005). Dock ska man beakta 

behovet av specialistkompetens inom redovisning och revision. Ett kunnigt revisionsutskott är 

bättre lämpat att förstå revisorns omdöme och upptäcka oenigheter mellan ledningen och den 

externa revisorn ( DeZoort, 1998; DeZoort & Salterio, 2001). Frågan man kan ställa sig är om 

valet av ledamöter har någon påverkan på revisionens kvalité då man anser det vara viktigt att 

de har särskilda kunskaper inom redovisning. 

 

Abbot et al. (2003) samt Lee & Mande (2005) fastslår i sina forskningar i USA att ett 

revisionsutskott som består av oberoende ledamöter och har minst en finansiell expert är 

associerat med ett högre revisionsarvode. Goodwin-Stewart & Kent (2006) beskriver hur 

existensen av ett revisionsutskott, dess utmärkande egenskaper som exempelvis oberoende 

och finansiell expertis, antal hållna möten samt användningen av den interna kontrollen är 

associerade med ett högre revisionsarvode. Kan man dra liknande associationer mellan 

revisionsutskott och revisionsarvode här i Sverige? 
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Blix & Thorell (2005) belyser att det inte finns några krav på hur ofta revisionsutskottets 

möten hålls, och därför är antalet möten väldigt varierande mellan olika bolag. Det vanligaste 

är att man har tre till fyra möten per år och då i samband med de periodiska rapporterna. Chen 

et al. (2005) påstår att fler möten inte nödvändigtvis behöver betyda att revisionsutskotten 

utövar sina ansvarsuppgifter mer konsekvent. Det är snarare vad de fattar för beslut som kan 

ge en bättre indikation på deras effektivitet.  

  

Menon & Williams (1994) beskriver i sin studie att ett högt antal möten har ett positivt 

samband med revisionsutskottets effektivitet. Författarna noterade att ledningen hade relativt 

ringa förtroende för ett revisionsutskotts sammansättning. Deras förtroende ökade i samband 

med att revisionsutskottet höll flera möten. Goodwin-Stewart & Kent (2006) har kommit fram 

till att det finns ett samband mellan revisionsutskottets möten och revisionsarvodet. De 

påvisade att ju fler möten utskotten hade desto högre blev revisionsarvodet. Kan man påvisa 

ett liknande samband även för revisionsutskott i Sverige?  

 

En annan viktig aspekt som påverkar revisionskvalitén studerades av Solomon, Shields & 

Whittington (1999). Författarna påstår att branschspecialiserade revisorer har bättre kunskaper 

än icke-branschspecialiserade p.g.a. större erfarenhet i branschen som möjliggör mer 

noggranna bedömningar i revisionen. De visar även att branschspecialiserade revisionsfirmor 

som förfogar över signifikant högre marknadsandelar tjänar mer. Genom en framgångsrik 

differentiering konstaterar Mayhew &Wilkins (2003) att branschspecialiserade 

revisionsfirmor behåller en starkare förhandlingsposition samtidigt som de får bättre betalt 

jämfört med deras konkurrenter. Abbot et al (2000) påpekar att det finns ett positivt samband 

mellan utskottets oberoende och det antal möte de håller med valet av branschspecialiserade 

revisorer. 

 

Chen et al. (2005) skriver att revisionskvalitén är associerad med branschspecialiserade 

revisorer. Författarna menar att det finns en tydlig relation mellan användandet av 

branschspecialister och oberoende revisionsutskott. Low (2004) utförde ett antal hypotetiska 

fall där han testade revisorernas kunskaper i olika branscher. Han konstaterade att 

revisorernas branschspecialiserade kunskaper förbättrade deras risktagande som influerade 

granskningen och ledde till en bättre revisionskvalité. 
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Vår forskningsfråga blir utifrån ovanstående diskussion att ta reda på om revisionsutskotten 

har bidragit till att förbättra kvalitén på revisionen. 

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med vår studie är att beskriva samt förklara om inrättande av en mer effektiv 

bolagsstyrning i form av revisionsutskott i svenska börsbolag har bidragit till att 

revisionskvalitén har blivit bättre. 

 

 

1.4 Disposition 

 

Kapitel 2. Metod. 

Detta kapitel redogör uppsatsens vetenskapliga metod och förklarar valet av 

undersökningsansats.  

 

Kapitel 3.  Teori. 

Här presenterar vi först vår teoretiska referensram och därefter de tillämpade 

teorierna. Kapitlet avslutas med en redogörelse av hypoteser. 

 

Kapitel 4. Empirisk metod. 

I detta kapitel presenterar vi hur vi har utfört vår undersökning samt våra 

datainsamlingstekniker. 

 

Kapitel 5. Analys. 

 Här gör vi en analys på det insamlade datamaterialet. 

 

Kapitel 6. Slutsatser. 

I detta kapitel för vi en avslutande diskussion. Vi besvarar uppsatsens syfte samt 

diskuterar förslag till vidare forskning. 
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2. METOD 

Målet med vår undersökning är att se om ett revisionsutskott påverkar kvalitén på revisionen. 

Vi har använt oss av en deduktiv ansats, där vi genom att ställa hypoteser vill kunna förklara 

och beskriva revisionsutskottets påverkan på kvalitén. Vår datainsamling har bestått av 

kvantitativ data som vi har fått fram från bolagens årsredovisningar. 

 

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

 

Målet med vår undersökning är att se om revisionsutskotten påverkar kvalitén på revisionen. 

Genom att se på tidigare forskning från andra länder som har konstaterat att ett samband 

föreligger mellan utskotten och revisionskvalitén, vill vi göra en liknande undersökning. 

Studiens syfte är deskriptivt eftersom vi vill beskriva samt förklara om inrättandet av en mer 

effektiv bolagsstyrning i form av revisionsutskott har bidragit till att revisionskvalitén har 

blivit bättre. Enligt Francis (2004) leder ett högre revisionsarvode till en bättre 

revisionskvalité. Vi använder oss av revisionsarvode som en indikator på revisionskvalitén. 

 

Som tidigare belysts härleds behovet av ett utskott utifrån aktieägarnas minskade förtroende 

till revisionen (Thorell, 2004). Vi ämnar att på ett objektivt sätt komma fram till om det har 

skett en förändring på revisionskvalitén efter införandet av ett revisionsutskott. 

 

Utifrån ett antal hypoteser vill vi finna olika kausala samband mellan revisionsutskottet och 

revisionskvalitén. Vi strävar efter att finna kunskap och förklara hur ett revisionsutskott är 

uppbyggt och hur det kan påverka revisionskvalitén. Vi anser det motiverat att utgå från det 

positivistiska synsättet. Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2006) har positivismen ett 

naturvetenskapligt objektivt förhållningssätt där forskaren strävar efter att förklara, förutse 

och realisera logiska och bevisade sanningar. Vi vill besvara syftet genom att jämföra de 

valda variablerna och verkligheten, och finna orsak-verkan samband mellan revisionsutskottet 

och revisionskvalitén. 
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2.2 Forskningsansats 

 

Vi har valt att tillämpa en deduktiv ansats som innebär att vi kommer att göra våra antaganden 

utifrån teori och därefter se om de överensstämmer med verkligheten. Vi vill undersöka om 

revisionsutskottet påverkar revisionskvalitén genom att ställa hypoteser för att därefter påvisa 

om eventuella samband föreligger. 

 

 En induktiv ansats innebär däremot att man går från empiri till teori. Den induktiva ansatsen 

innebär att man samlar in data utan att ha förväntningar och därefter systematiserar den. Att 

bygga upp en helt ny teori anser vi inte vara nödvändigt eftersom det finns olika teorier som 

vi finner lämpliga. För att förklara revisionskvalité anser vi att agentteori kan tillämpas i 

undersökningen. (Saunders et al., 2006) 

 

Genom att använda agentteori vill vi förklara revisionsutskottets kontroll av redovisningen. 

Enligt Deegan & Unerman (2006) fokuserar agentteorin på relationen mellan principalen och 

agenten. Agenten drivs av egennytta, han är riskaversiv opportunistisk. En orsak till 

problematiken mellan principalen och agenten är den informationsasymmetri som råder 

mellan de båda parterna. Agenten har tillgång till mer information än principalen och därmed 

missbruka informationsövertaget till att maximera sin egennytta. Enligt Thorell & Molin 

(2006) reducerar revisionsutskottet agentproblemet genom en effektiv kvalitetssäkring av de 

finansiella rapporterna. Revisorn bör fungera som en oberoende kontrollant som ska övervaka 

agenten. Ett revisionsutskott möjliggör en bättre kontakt mellan ägarna och revisorn. Det 

kommer att leda till en reducering av informationsasymmetrin mellan ägande och styrande.  

 

 

2.3 Kvantitativ och kvalitativ datainsamling 

 

För att undersöka våra hypoteser använder vi oss av kvantitativ data (Eliasson, 2006). 

Saunders et al. (2006) anser att kvantitativ data tillsammans med ett positivistiskt synsätt gör 

den deduktiva ansatsen mest lämpad för studien vilket stärker vårt metodval ytterligare. Den 

kvantitativa insamlingen samlar in sifferdata.  
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Kvalitativ data går in på djupet och är därmed inte lämplig för vår undersökning, vi vill 

generalisera en bild av hur revisionsutskottet påverkar revisionskvalitén. De två vanligaste 

kvalitativa metoderna är observationer och intervjuer som kan göras på mer eller mindre 

strukturerat sätt. Observatören studerar en miljö och noterar eventuella händelseförlopp. Vid 

den kvalitativa intervjuundersökningen samtalar intervjuaren med en eller flera 

intervjupersoner om frågor kring ämnet. Intervjuaren kan anteckna eller om intervjupersonen 

tillåter spela in intervjun. (Malterud, 1998)  

 

Fördelen med den kvalitativa metoden är att den möjliggör att undersöka företeelser som den 

kvantitativa metoden inte kommer åt, företeelser som är svåra eller omöjliga att kvantifiera 

(Malterud, 1998). Vårt syfte är inte att försöka gå in på djupet utan beskriva och förklara om 

revisionsutskottet påverkar revisionskvalitén. 

  

Den kvantitativa metoden använder sig av variabler utifrån två möjliga mätskalor: kvotskala 

och intervallskala (Saunders et al., 2006). För att kunna göra jämförelser mellan de variabler 

vi tittar på behöver vi använda alla fyra räknesätten för att komma fram till olika resultat. I en 

intervallskala kan man endast använda addition och subtraktion eftersom nollpunkt saknas 

och därmed kan man inte beräkna eventuella kvoter. Vi gör en dokumentstudie där 

datamaterialet består av siffror som hämtats från bolagens årsredovisningar. Genom att 

studera bolagens årsredovisningar har vi funnit de variabler som vi vill fördjupa oss i. Därmed 

har någon annan undersökningsmetod inte varit nödvändig. Kvotskala lämpar sig bättre än 

intervallskala eftersom vi vill kunna räkna ut olika kvoter utifrån våra variabler (Körner & 

Wahlgren, 1996).  

 

Undersökningen görs utifrån ett objektivt ställningstagande och innebär att annan forskare bör 

erhålla samma resultat. En kvalitativ metod realiserar däremot olika svar beroende på vem 

som utför undersökningen (Eliasson, 2006).  
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2.4 Kapitelsammanfattning 

 

Syftet med vår undersökning är att beskriva och förklara om ett revisionsutskott påverkar 

revisionskvalitén. För att kunna utföra mätningar på kvalitén har vi använt oss av 

revisionsarvode. Genom att ställa olika hypoteser vill vi se om det föreligger några orsak-

verkan samband mellan vår beroende variabel (revisionsarvode) och de oberoende variablerna 

(internrevision, möte, oberoende, branschspecialiserade revisionsbyråer och kompetens). 

Undersökningen har utgått från en deduktiv forskningsansats där vi utgår från agentteori. 

Genom denna teori vill vi försöka förklara revisionsutskottets kontroll av redovisningen. Vi 

kommer att använda oss av kvantitativ data som fåtts från bolagens årsredovisningar.  
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3. TEORI 

I detta kapitel redogör vi för vår teori. Vi inleder med att berätta mer om bakgrunden till 

revisionsutskottens bildande till att så småningom övergå till att beskriva utskottet närmare. 

Redogörelse för agentteori, vår koppling till revisionsutskottet och revisionskvalitén beskrivs. 

Därefter följer våra hypoteser som inleds med olika diskussioner. 

 

 

3.1 Corporate Governance 

 

Bolagsstyrning, på engelska kallad corporate governance, handlar om hur bolag ska styras 

utifrån ägarnas intressen. Risken för att bolagen inte styrs i enlighet med ägarnas intressen 

ökar när ägandet till bolagen är mer spritt. Under 1980-talet utvecklades den moderna 

bolagsstyrningen i USA. Grunden var att ett antal företagsledningar i börsnoterade bolag hade 

agerat på ett sätt som inte ansågs överensstämma med ägarnas intressen. Det ledde till att 

särskilda riktlinjer för styrning av bolagen upprättades. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2006) 

  

Den europeiska utvecklingen tog fart i samband med den brittiska Cadburry-rapporten som 

publicerades 1992 (Blix & Thorell, 2005). I rapporten fastslogs att börsbolag skulle följa en 

bolagsstyrningskod. De som inte gjorde detta skulle förklara varför man avvek från koden. 

Rapporterna har så småningom vidareutvecklats och blivit förebilder för andra länder som har 

infört bolagsstyrningskoder. Numera kallas den brittiska Cadbury-rapporten för Combined 

Code. Den uppdaterades senast år 2003 (SOU 2004:47). I Sverige inleddes bolagsstyrningens 

utveckling i samband med att aktiebolagskommittén såg över aktiebolagslagen som 

resulterade i en ny lag som trädde i kraft den 1 januari 2006 (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2006).  
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3.2 Svensk bolagsstyrning 

 

Enligt SOU 2004:47 styrs svenska bolag genom ett samspel mellan fyra bolagsorgan, dvs. 

bolagsstämma, styrelse, verkställande direktör och revisor. Bolagets högst beslutande organ är 

bolagsstämman där aktieägarna har rätt att besluta i bolagets angelägenheter (ABL 9:1§). På 

bolagsstämman fattas bl.a. beslut om fastställelse av årsredovisning, bolagets vinster eller 

förluster disponeras. Bolagsstämman beslutar även om syrelseledamöters och verkställande 

direktörens ansvarsfrihet. En annan viktig uppgift på bolagsstämmans dagordning är att utse 

styrelse vars uppgift är att svara för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsens 

sammansättning i ett aktiebolag ska bestå av minst tre ledamöter (ABL 9:7§). 

 

I alla publika företag ska det finnas en verkställande direktör som utses av styrelsen på 

bolagsstämman (SOU 2004:47). VD:ns uppgift är att ansvara för bolagets löpande 

förvaltning. På bolagsstämman utses även bolagets revisor som har sin främsta 

rapporteringsskyldighet till ägarna. Revisorns uppgifter är att granska bolagets årsredovisning 

och bokföring samt styrelsens och VD:ns förvaltning (ABL 10:3§). 

 

 

3.3 Svensk kod för bolagsstyrning 

 

Enligt Thorell & Molin (2006) är Sverige ett av de sista länderna i Europa som har utvecklat 

en bolagsstyrningskod. Koden har arbetats fram av en arbetsgrupp som sammansattes av 

Förtroendekommissionen där ordförande har varit den förre finansministern Erik Åsbrink. 

Uppdraget pågick från hösten 2003 fram till den 16 december 2004 då man presenterade den 

slutliga koden i SOU 2004:130. Den 1 juli 2005 skulle alla bolag på A-listan och bolag på O-

listan med ett marknadsvärde på över tre miljarder kronor börja tillämpa svensk kod för 

bolagsstyrning. Det framgår tydligt vilka krav Stockholmsbörsen ställer på bolag för att de 

ska vara noterade på börsen. På Stockholmsbörsens hemsida publiceras listan över de bolag 

som uppfyller kraven för koden.  
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Även andra större bolag som idag inte är noterade på listan förväntas i framtiden tillämpa 

svensk kod för bolagsstyrning. Koden är anpassad till svenska förhållanden och skiljer sig 

därmed till viss del från den brittiska bolagsstyrningskoden. (Thorell & Molin, 2006)   

Kodens främsta syfte är att kodifiera vad som betecknas som god bolagsstyrning i svenska 

bolag (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2006). Grunden för svensk bolagsstyrning utgörs 

av framför allt lagar i form av aktiebolagslagen, bokföringslagen och årsredovisningslagen. 

Koden utgör utöver dessa lagar ett regelverk av självreglerande karaktär som innebär att den 

bygger på det brittiska synsättet ”följ eller förklara”. Synsättet innebär att de bolag som väljer 

att inte följa kodens regler bör motivera varför de har valt att göra på ett annat sätt (Thorell & 

Molin, 2006). Bolag som omfattas av kodens regler ska bifoga till årsredovisningen en 

särskild bolagsstyrningsrapport. Den informationen ska även läggas ut på bolagets hemsida 

(SOU 2004:47). 

 

Den stora skillnaden mellan den svenska koden för bolagsstyrning och utländska koder är att 

många frågor kring bolagsstyrning regleras i Sverige av aktiebolagslagen, medan i andra 

länder tas olika frågor upp i koder för bolagsstyrning. (Thorell & Molin, 2006) 

 

Enligt svensk kod för bolagsstyrning bör bolag som följer koden inrätta olika utskott, bl.a. ett 

revisionsutskott. Styrelsen utser utskottet vars uppgift är att förbereda eller fördjupa sig i 

styrelsens arbete. Arbetet som utförs i utskottet ska rapporteras till hela styrelsen  

som har huvudansvaret. Revisionsutskottet kan inte liknas med t.ex. USA där det är ett 

självständigt organ med egen beslutanderätt. Utskottet i Sverige är ett beredningsorgan till 

styrelsen. (Blix & Thorell, 2005) 

 

 

3.4 Revisionsutskottet i svensk kod för bolagsstyrning 

 

Idag har många större svenska börsbolag men även en del mindre börsbolag infört ett 

revisionsutskott. En anledning till att man inrättar ett revisionsutskott är att styrelsen riskerar 

att lägga ner allt för mycket tid på frågor som kan skötas av utskottet istället. (Thorell, 2004) 
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Det är styrelsens uppgift att inrätta ett revisionsutskott som ska vara beredningsorgan till 

styrelsen. Det innebär att utskottets arbete styrs utifrån styrelsens instruktioner och 

arbetsplanering. (Blix & Thorell, 2005)  

 

Fördelar med ett revisionsutskott är bl.a. att det uppfattas förbättra styrelsens arbete. Utifrån 

internationell synpunkt har utskotten en viktig roll. Det beror på att internationellt verksamma 

företag arbetar allt mer i en miljö där existensen av revisionsutskott är en självklarhet. 

Förekomst av revisionsutskott i bolagen är viktig ur de internationella bolagens synpunkt 

eftersom det stärker förtroendet för bolaget. (Blix & Thorell, 2005)  

 

Nackdelar med ett revisionsutskott är bolagets ökade administrativa kostnader. Risken finns 

även att styrelseledamöters individuella ansvar påverkas av deras arbete med 

revisionsutskottet. (Blix & Thorell, 2005) 

 

Enligt svensk kod för bolagsstyrning (2004:130) ska ett revisionsutskott bestå av minst tre 

styrelseledamöter med en mandatperiod på ett år. I koden framförs det (2004:130, sid 67 

punkt 3.8.2) att: 

 

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

bolagsledningen. Minst en ledamot av utskottet skall vara oberoende i förhållande till 

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

utskottet.”  

 

I svenska revisionsutskott finns det inget krav på finansiell kompetens jämfört med de 

amerikanska revisionsutskotten (Thorell, 2004). Enligt Blix & Thorell (2005) ska man dock 

beakta behovet av specialistkompetens inom redovisning och revision då val av 

styrelseledamöter till utskottet görs. Författarna påpekar att det är viktigt att sträva efter att 

ledamöterna i utskottet har olika erfarenhetsbakgrund och att de är införstådda med bolagets 

affärsverksamhet.  

 

I svenska revisionsutskott är det vanligt att styrelseordföranden även är ordförande i utskottet. 

Utomlands är detta fenomen ganska ovanligt. I en del länder är det förbjudet att samma  
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person är ordförande i både styrelsen och revisionsutskottet. Revisionsutskottets möten 

varierar efter omfattningen av de uppgifter som utskottet har. I svenska revisionsutskott är det 

dock vanligast att man har tre till fyra möten per år och att de varar mellan två och fyra 

timmar. Mötena bör äga rum i samband med de periodiska rapporterna. (Blix & Thorell, 

2005) 

 

Enligt svensk kod för bolagsstyrning (2004:130, sid 67 punkt 3.8.3) består ett 

revisionsutskotts uppgifter av: 

 

• svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella 

rapportering 

 

• fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och 

omfattning samt diskutera samordning mellan den externa och interna revisionen och 

synen på bolagets risker 

 

• fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av 

bolagets revisor 

 

• utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning eller i 

förekommande fall särskilda valberedning om resultatet av utvärderingen, samt 

 

• biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av 

revisionsinsatsen. 

 

 

3.6 Revision  

 

Revisorerna i svenska bolag har en skyldighet att granska styrelsens och den verkställande 

direktörens förvaltning som resulterar i ett uttalande i revisionsberättelsen. Om 

styrelseledamöter eller verkställande direktör har överträtt gällande lagar eller handlat i strid  
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med bolagsordningen ska revisorn göra en anmärkning i revisionsberättelsen (FAR, 2005). 

Revisionsutskottet ska ha en klar uppfattning över förvaltningsrevisionens begränsning när 

det avser granskningens omfattning och inriktning. På grund av risk för jäv måste utskottet 

vara noga med att inte påverka granskningen på ledningens förvaltning (Blix & Thorell, 

2005). 

 

Revision är viktigt eftersom den ger bolagets intressenter svar på bolagets ekonomiska 

information och förvaltning samt ger en ökad trovärdighet. Ansvaret för den finansiella 

informationen ligger hos styrelsen och verkställande direktören medan det är revisorns uppgift 

att kvalitetssäkra informationen. Syftet med revisionen är att revisorn ska lämna en 

revisionsberättelse i samband med årsredovisningen vilket är beslutsunderlag för bolagets 

intressenter. (FAR, 2005) 

 

Revisorn skaffar sig inledningsvis förståelse för bolaget och verksamheten (FAR, 2005). 

Därefter sker granskning som slutligen leder till en rapport om bolagets årsredovisning, 

bokföring och förvaltning. FAR belyser vikten av att revisorn utför sitt arbete enligt god 

revisionssed och god revisorssed.  

 

 

3.7 Revisionens kvalité 

 

Revisionskvalité kan rangordnas mellan väldigt lågt till mycket högt. Revisionsmisstag sker 

vanligtvis på en väldigt låg nivå, vid två olika tillfällen. Det sker när accepterade och lagfästa 

revisionsprinciper inte etableras av revisorer och när revisorn på ett kvalificerat sätt 

misslyckas med uppdraget. Bägge situationer leder till en missvisande revision. (Francis, 

2004) 

 

En bra revisionskvalité bygger på de granskningsmetoder som en revisor väljer för att komma 

fram till sina uttalanden i revisionsberättelsen. Revisorn avgör vad som ska granskas genom 

bedömning av bolagets risker och väsentlighet. Revisorn ska genom den bedömningen 

komma fram till vad och hur mycket som ska granskas samt när och hur granskningen ska 

ske. Risken för att revisorn gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen och därmed sänker  
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revisionskvalitén påverkas av tre risktyper. De består av inneboende risk, kontrollrisk samt 

upptäcktsrisk. Den inneboende risken innebär att det är bolagets verksamhet som är grunden 

till att det riskerar bli fel i redovisningen eller förvaltningen. Detta kan förklaras med att det 

råder invecklade förhållande i företaget som resulterar i att bedömningar vid värdering av 

tillgångar och skulder kan bli försvårade. Risken för att fel inte ska upptäckas av bolagets 

egna system för intern kontroll och därmed åtgärdas kallas för kontrollrisk. Den slutliga 

risken, upptäcktsrisken är den risk som innebär att revisorn inte upptäcker väsentliga fel vid 

revisionen. (FAR, 2005) 

 

God kvalité på revisionen säkerställs främst genom kontroll av kvalitetskontrollanter från 

revisionsorganisationerna, där man tittar på om revisorn har bra utbildning och lämplig 

praktisk erfarenhet. Man kontrollerar och bedömer revisorns arbete så att det utförs på ett rätt 

och riktigt sätt och att revisorn är oberoende. Kvalitetskontrollen ser till revisorerna tillämpar 

god revisorsed, god revisionssed och byråernas kvalitetsnivå på den verksamhet de bedriver. 

(FAR, 2005) 

 

Genom att revisionsutskottet håller regelbundna möte med den externa revisorn bör det leda 

till att revisionskvalitén förbättras. Utskottet förbättrar kommunikationen om risker med 

bolagets externa revisorer, vilket leder till en bättre kvalité i den interna och externa 

revisionen. Genom att avsätta tillräckligt med tid för ytterligare fördjupning, underlättar ett  

revisionsutskott för styrelsen att säkerställa mer komplicerade frågor kring den finansiella 

rapporteringen. (Blix & Thorell, 2005) 

  

 

3.8 Agentteori 

 

Som det tidigare nämndes har förtroendet hos intressenterna minskat på grund av 

redovisningsfusk, ekonomisk brottslighet och överdrivna ersättningar (SOU 2004:47). Stor 

del av den problematiken beror på att ägandet och styrandet i ett företag är separerat (Deegan 

& Unerman, 2006). För att hjälpa till att stärka aktieägarens förtroende, förbättra 

bolagsstyrning och revisionskvalité bör det inrättas ett revisionsutskott i bolagen (Chen et al., 

2005).  
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Pincus, Rusbarsky & Wong (1989) skriver att ägarna är principalen och ledningen är agenten. 

Problemet uppstår när principalen inte kan övervaka agentens handlingar. Författarna skriver 

att agenten antas ha bättre information om företaget än principalen. Eftersom agenten tros 

vara nyttomaximerande, opportunistisk samt riskaversiv kan informationsasymmetrin leda till 

att agenten missbrukar sitt informationsövertag för att främja sin egennytta. Enligt Watts & 

Zimmerman (1990) visar de flesta studier att agenten väljer redovisningsmetoder som överför 

nyttan till dem på bekostnad av aktieägarna. Agenten anser sig vara säker i sitt kontrakt med 

företaget och för att främja sin egennytta väljer han därmed redovisningsmetoder som gynnar 

honom. För att förhindra opportunistiska beteende och få agenten att agera i principalens 

intresse upprättas kontrakt som ska ge motivation för agerandet.  

 

Enligt Klein (refererat av Willekensen, 2005) är agentkostnaden en stor börda för företagen. 

Kostnaden ökar när ledningen har möjlighet att utöka sin egennytta på bekostnad av 

aktieägarna (Pincus et al., 1989).  För att minska agentkostnaden och förbättra informationen 

mellan agenten och principalen inrättas ett revisionsutskott. Ju högre agentkostnaden är desto 

större blir kravet på en utökad övervakning. Därmed ökar sannolikheten att bolagen inrättar 

ett revisionsutskott. När agentkostnaden ökar bör ett högre krav på revisionskvalitén ställas. 

DeAngelo (1981) definierar högre revisionskvalité som en möjlighet för att finansiella 

rapporter och oegentligheter upptäcks och rapporteras. Ett av revisionsutskottets uppgifter är  

att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering dvs. att se till att den finansiella 

rapporteringen är tillförlitlig (Thorell & Molin, 2006).  

 

Chen et al. (2005) tar upp en annan definition där revisionskvalité mäts genom bolagens 

användning av branschspecialiserade revisionsbyråer. Det finns en positiv association mellan 

revisionsutskottets samansättning och revisionskvalité. Författarna påpekar betydelsen av 

relationen mellan antal oberoende ledamöter i utskottet, finansiella kvalifikationer samt antal 

möten revisionsutskottet håller. Det har en positiv association med val av revisionsbyråer. 

 

Genom att utskottet möjliggör en direkt kontakt mellan ledningen och den externa revisorn 

och reducerar informationsasymmetrin mellan ledningen och principalen kan det ses som en 

indikation på högre revisionskvalité (Pincus et al., 1989). Genom inrättande av ett 

revisionsutskott kan övervakningen av ledningen intensifieras samt opportunistiskt beteende  
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reduceras. Det opportunistiska beteendet reduceras även genom revisionsutskottets 

övervakning och granskning av redovisningsmetoder (Braiotta, 1981). 

 

 

3.9 Hypotesavsnitt med diskussion  

 

3.9.1 Intern kontroll och intern revision 

Intern kontroll är ett arbete som utförs av styrelse och företagsledning samt andra anställda för 

att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt. Det skyddar ägarnas investeringar och 

bolagets tillgångar samt tillämpar lämpliga resultatmått. Den interna kontrollen ska även 

säkerställa att den ekonomiska redovisningen blir tillförlitlig. Det innebär att man upprättar 

tillförlitliga bokslut i linje med företagets gemensamma redovisningsnormer samt att 

tillämpliga lagar och förordningar efterlevs. (Thorell & Molin, 2006) 

 

FAR (2005 s. 32) definierar begreppet intern kontroll:  

”Kontrollen över bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets organisation och rutiner 

som säkerställer  

• att redovisningen blir riktig och fullständig samt  

• att bolagets resurser inom ramen för ABL, bolagsordning och eventuella 

bolagsstämmodirektiv disponeras endast i enlighet med styrelsens och VD:s 

intentioner.” 

 

Den interna kontrollens viktigaste komponenter avseende den finansiella rapporteringen är 

kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollverksamhet, information och kommunikation, samt 

övervakning av det interna kontrollsystemet. För kontrollmiljön är det viktigt att företaget 

upprätthåller en hög medvetenhet om kontrollfrågor. Ansvar och befogenheter bör vara tydligt 

definierade och medarbetarna bör ha den kompetens som krävs för deras befattningar. I en del 

bolag kan det vara svårt att inom ramen för styrelsens ordinarie arbete avsätta tillräckligt tid 

både för den interna kontrollmiljön och för redovisningsfrågorna. 

(Thorell & Molin, 2006) 

 

För bolagets riskbedömning ska det finnas processer som identifierar och analyserar risker 

som företaget exponeras mot. I kontrollverksamheten ingår riktlinjer och processer som ska  



Revisionsutskott                                                                                                                   Teori 

bevaka att ledningens anvisningar följs. Kontrollaktiviteter är åtgärder för att motverka och 

minimera de risker som finns. (Thorell & Molin, 2006) 

 

Inom information och kommunikation är det viktigt att all relevant information identifieras, 

inhämtas och förmedlas på rätt sätt och i rätt tid så att medarbetarna kan utföra sina uppgifter.  

Det krävs övervakning av interna kontrollsystemet för att säkerställa att verksamheten bedrivs 

effektivt och uppnår rätt kvalité. Alla brister som upptäcks i den interna kontrollen ska 

rapporteras till närmaste överordnad och allvarliga frågor ska rapporteras till koncernledning 

och styrelse. Ledningen, internrevisionen och revisionsutskottet har viktiga roller i just detta 

övervakningsarbete. (Blix & Thorell, 2005) 

 

Ett inrättat revisionsutskott kan bidra till att förbättra systemet för intern kontroll och 

finansiell rapportering. Kommunikationen med ledningen om bl.a. risker och rapporterade  

iakttagelser med bolagets externa revisorer kan förbättras. Det kan bidra till en bättre kvalité i 

den interna och externa revisionen. (Blix & Thorell, 2005) 

 

Styrelsen ska kontinuerligt följa upp den information som bolagsledningen och 

revisionsutskottet lämnar. Det är viktigt att revisionsutskottet följer upp effektiviteten i 

bolagsledningens arbete. Det kan exempelvis röra sig om brister och förslag till åtgärder som 

framkommit vid den interna och externa revisionen. (Thorell & Molin, 2006)  

 

Bolagen har en internrevisionsfunktion som ansvarar för att följa upp och utvärdera arbetet 

med riskhantering och intern kontroll. Bolag som inte har en särskild internrevision skall 

styrelsen årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i sin rapport över den interna 

kontrollen motivera sitt ställningstagande. Internrevisionen planerar sitt arbete i samråd med 

revisionsutskottet och rapporterar löpande resultatet av sin granskning till utskottet. (Thorell 

& Molin, 2006)  

 

Gendron & Bédard (2006) skriver att internrevision synliggör bolagets problem. Den interna 

revisionen plockar fram bolagets problem och meddelar dem till revisionsutskottet. Genom att 

synliggöra potentiella problem möjliggör den för revisionsutskottet att se var bolagets risker 

finns. Den interna revisionen kommer därmed att spela en mycket viktig roll i utvecklingen av 

ansvarsskyldighet mellan bolagets ledning och revisionsutskott. Enligt Bushong & Lightle  
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(2000) är ett oberoende revisionsutskott mycket effektivt i sitt kritiska tänkande genom att 

identifiera och värdera riskerna.  

 

Goodwin-Stewart & Kent (2006) har undersökt relationen mellan intern revision och externt 

revisionsarvode. Författarna hävdar att bolag som använder intern revision för att utöka sin 

revisionskvalité har också ett högre externt revisionsarvode. Bolag som är mer benägna att 

utveckla starkare bolagsstyrning är också mer motiverade att införa intern revision och 

dessutom villiga att betala ett högre revisionsarvode. 

 

Hypotes 1:  Bolag som har intern revision är associerade med bättre revisionskvalité. 

 

3.9.2. Revisionsutskottets möten 

Enligt Blix & Thorell (2005) finns det inga krav på hur ofta revisionsutskottets möten bör 

hållas. Antalet möten kan variera mellan olika bolag. Det vanligaste är att utskottet håller 3-4 

möten per år. Ett revisionsutskott kan ha fler möten men då har oftast något speciellt inträffat i 

bolaget. Minst en gång per år ska ett revisionsutskott utan närvaro av verkställande direktör 

eller annan person från bolagsledningen träffa bolagets revisor. 

 

Enligt rekommendationer bör ett revisionsutskott ha minst tre möten per år (Menon & 

Williams, 1994). Författarna skriver att ledningen har ett relativt lågt förtroende för ett 

revisionsutskott. Deras förtroende växer när revisionsutskottet intensifierar sina möten. De 

skriver även att ledningen anser att antalet möte har ett positivt samband med 

revisionsutskottets effektivitet. 

  

Enligt Abbott et al. (2003) har tidigare forskning konstaterat att det finns ett positivt samband 

mellan antal hållna möten och revisionsutskottens effektivitet. Om ett revisionsutskott vill ha 

ökat förtroende måste de utöka den mest värdefulla resursen, dvs. öka antal möten för att höja 

revisionskvalitén. Även Goodwin-Stewart & Kent (2006) gjorde en liknande undersökning. 

De konstaterade att antal hållna möten har ett positivt samband med revisionsarvode. Orsaken 

till ett högre revisionsarvode är ett revisionsutskotts krav på högre revisionskvalité (Francis, 

2004).  
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Detta resonemang leder till följande hypotes: om ett revisionsutskott utökar sina möten internt 

och med den externa revisorn kommer det att leda till ett högre revisionsarvode och därmed 

en bättre revisionskvalité. 

 

Hypotes 2:  Fler möten som ett revisionsutskott har leder till en bättre revisionskvalité. 

 

3.9.3 Revisionsutskottets oberoende 

Ett revisionsutskott ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Majoriteten ska vara oberoende i 

förhållande till bolaget och bolagsledningen. En av ledamöterna ska även vara oberoende i 

förhållande till bolagets större ägare (SOU 2004:130). Enligt koden finns det inga tidsgränser 

för hur länge en styrelseledamot kan ingå i en styrelse. Efter tolv år anses dock ledamoten inte 

länge vara oberoende. En ledamot ska inte anses vara oberoende om den är verkställande 

direktör eller har varit det under de senaste fem åren. Oberoendet påverkas även av eventuell 

släktskap eller familjeförhållande till någon i bolaget (Blix & Thorell, 2005).  

 

Avgörande för ett revisionsutskotts förtroende är om utskottet består av externa och 

oberoende ledamöter eller ledamöter från bolaget. Ett revisionsutskott bestående av interna 

ledamöter kan inte ses som en objektiv övervakare av ledningen. (Krishnagopal & Williams, 

1994)  

 

Abbott et al. (2003) gjorde en studie av 429 rapporter där de fann att ett revisionsutskott som 

enbart bestod av oberoende ledamöter var positivt associerat med ett högre revisionsarvode. 

De konstaterade även att ett oberoende revisionsutskott som sammanträdde fler antal gånger 

hade högre sannolikhet att bibehålla en bra ekonomi i bolaget.  

 

Beasly et al. (2000) gjorde en studie under perioden 1980 till 1990 i tre olika sektorer: 

teknologi, hälsovård och finansbranschen. De konstaterade att bolag i alla tre sektorer som 

hade mindre oberoende revisionsutskott var positivt associerade med ökade bedrägerier. 

Carcello & Neal (2000) studerade going-concern bolag och fann att bolag som hade 

oberoende revisionsutskott var mer benägna att överleva i branschen.  

 

Abbott et al. (2003) skriver att ett revisionsutskott med enbart oberoende medlemmar kommer 
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att begära en utökad revisionsgranskning. Det anses bero på att de vill undvika att bli 

associerade med finansiella misstag och därmed bevara sitt goda anseende. Enligt Francis 

(2004) bidrar ett revisionsutskott bestående av fler oberoende ledamöter också till att bolagets  

revisorer med högre sannolikhet kommer att upptäcka och rapportera om problem i revisionen 

och begränsa agentkostnaderna. Det oberoende revisionsutskottet är mer benäget att inskränka 

omfattningen av en icke-lämplig ekonomisk rådgivning som har en positiv association med 

revisionskvalité.  

 

Ovanstående resonemang leder till vår nästa hypotes d.v.s. att ett oberoende revisionsutskott 

leder till en bättre revisionskvalité. 

 

Hypotes 3: Ett oberoende revisionsutskott leder till en bättre revisionskvalité. 

 

3.9.4 Kompetens 

Det finns inga krav i den svenska koden för bolagsstyrning på att styrelseledamöterna inom 

ett revisionsutskott ska ha speciell kompetens (Blix & Thorell, 2005). Det amerikanska 

revisionsutskottet ska ha minst en ledamot med finansiell kompetens (Lin, Li & Yang, 2006). 

I Sverige finns inget sådant krav. Man kan dock inte bortse från behovet av att någon av 

ledamöterna i ett revisionsutskott har specialistkunskaper. Bolaget bör sträva efter ett 

revisionsutskott med olika erfarenhetsbakgrund och att de är väl bekanta med bolagets 

affärsverksamhet. Det är också viktigt att beakta vid val av ledamöter att de har avsatt tid som 

behövs för att utföra ett viktigt arbete (Blix & Thorell, 2005).  

 

Enligt DeZoort & Salterio (2001) ökar sannolikheten att ekonomiska misstag kommer att 

upptäckas och åtgärdas i tid i ett revisionsutskott med finansiell expertis. Författarna menar att 

kunniga revisionsutskott är mer benägna att urskilja oenigheter mellan den externa revisorn 

och ledningen. Knapp (1987) noterade att revisorer var mindre konsekventa att rapportera 

komplexa problem till ett revisionsutskott utan finansiell expertis. DeZoort (1998) 

konstaterade att ett revisionsutskott med kunskaper inom intern revision gjorde liknande 

bedömningar som bolagets revisor jämfört med utskott utan denna expertis. DeZoort & 

Salterio (2001) skriver att ett revisionsutskott med expertkunskaper är mer benäget att förstå 

revisionen och har även en ökad förståelse för vilka risker den externa revisorn möter. 
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Ovanstående resonemang leder till vår följande hypotes om finansiella kunskaper:  

 

Hypotes 4: Ett revisionsutskott med hög finansiell kompetens leder till en bättre 

revisionskvalité. 

 

3.9.5 Branschspecialiserade revisionsbyråer 

Enron-skandalen som inträffade 2001 ledde till konkurs av deras revisionsbyrå Arthur 

Andersen 2002. Efter byråns konkurs blev det allt vanligare att ifrågasätta revisionen och den 

revisionskvalité som presterades av revisionsbyråer. Särskild kritik riktades mot de ledande 

Big 4 revisionsbyråer som omfattades av KPMG, Ernst & Young, Deloitte Touche och 

PricewaterhouseCoopers. (Francis, 2004) 

 

Enligt DeAngelo (1981) anses större revisionsbyråer överensstämma med en bättre 

revisionskvalité. En revisionsbyrås storlek mäts i antalet klienter. En byrå som endast har en 

klient är beroende av den och måste därmed komma överens med klienten. Det kan leda till 

att en revisionsbyrå blir tvungen att bryta mot lagar för att inte förlora sin klient (Francis, 

2004). DeAngelo (1981) hävdar att stora revisionsbyråer med oberoende revisorer inte är lika 

beroende av en enda klient.  

 

Solomon et al. (1999) skriver att branschspecialiserade revisionsbyråer har större kunskaper 

och bidrar därmed med en bättre revisionskvalité. Genom specialisering erhåller 

revisionsbyråer särskilda konkurrensfördelar och utökar sin kompetens inom den specifika 

branschen. Deras kostnader sjunker och revisorernas kompetens växer med tiden. Genom 

branschspecialisering behåller byråerna en starkare förhandlingsposition och får därmed bättre 

betalt än konkurrenterna. 

 

Mayhew & Wilkins (2003) påpekar att bolag har mycket att vinna genom att välja 

branschspecialiserade revisionsbyråer. Byråer som nischat sig mot en viss bransch kommer att 

utöka bolagens marknadsandelar. Fördelen med branschspecialiserade revisionsbyråer är att 

revisionskostnaderna kommer att reduceras och kvalitén som erhålls kommer att vara av 

högre dignitet. Författarna skriver också att de icke-branschspecialiserade revisionsbyråerna  

har färre klienter samt arbetar inom olika branscher. De har därmed svårare att bibehålla 
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samma expert-kunskaper som de branschspecialiserade byråerna.  

 

Enligt Simunic & Stein (1987) har Big 4 utvecklat ett varumärke för sin revisionskvalité. 

Boo & Koh (2004) undersökte 213 Big 4 klienter där de har differentierar sig genom att 

erbjuda en försäkringsnivå som överstiger det minimum av redovisningsprinciper och  

revisionsstandarder som krävs. För att bibehålla ett högt status och vårda sitt varumärke tar 

byråerna ett högre revisionsarvode. Ett högre arvode leder till en bättre revisionskvalité, 

antingen genom en högre ansträngning i form av fler arbetstimmar eller genom bättre expertis 

av revisorer (Ferguson, Francis & Stokes, 2003). Weber & Willenborg (2003) skriver att Big 

4 bidrar med mer precisa revisionsrapporter både nationellt och internationellt. Stora byråer är 

förmodligen inte bättre än minde. Mer resurser möjliggör en bättre revisionskvalité (Francis, 

2004).   

 

Francis (2004) har undersökt varför bolag betalar ett högre revisionsarvode till de större 

revisionsbyråerna när det finns billigare alternativ. Han kom fram till att bolag med höga 

agentkostnader hade behov av en bra granskning och var därmed mer benägna att välja 

revisorer från Big 4. Han påpekar att bolag med större informationsasymmetri mellan agenten 

och principalen valde revisorer från Big 4 för att säkra en bättre revisionskvalité.  

 

Craswell, Francis & Taylor (1995) gjorde en undersökning bland 1 484 företag i Australien 

och kom fram till att branschspecialiserade revisionsbyråer kan användas för att förklara 

agentteori-problematiken. När agentkostnader ökar växer behovet av en bättre 

revisionskvalité. Bolag inom samma bransch brukar använda samma redovisningsprinciper. 

Eftersom redovisningsprinciper är branschspecifika kommer därmed de branschspecialiserade 

revisorerna att upptäcka ledningens opportunistiska beteende. Bolag med fler oberoende 

revisionsutskott väljer revisorer från Big 4 för att just upptäcka, rapportera och begränsa 

ledningens opportunistiska beteende (Francis, 2004). Även Teoh & Wong (1993) belyser att 

Big 4 bidrar med en bättre revisionskvalité och att aktieägarna får ett större förtroende för 

deras granskningsrapporter.   

 

Francis (2004) finner att tidigare studier har visat att det finns ett positivt samband mellan 

revisionskvalité och Big 4. Författaren skriver att det är mer intressant att undersöka på vilket 
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sätt de differentierat sig. Möjligheter att undersöka detta är genom branschpecialisering dvs.  

där Big 4 dominerar. Francis, Reichelt & Wang (2005) gjorde en undersökning för att testa 

om det fanns skillnader mellan branschpecialiserade Big 4 och icke-branschspecialiserade 

revisionsbyråer. De undersökte revisionsarvodets skillnader mellan år 2000-2001 och fann att 

branschpecialiserade revisionsbyråer hade 50 % av revisionsarvodet.  

 

 

Ovanstående fakta belyser att det i andra länder finns ett positivt samband mellan 

branschspecialiserade revisionsbyråer och revisionskvalité. Klienter efterfrågar en bättre 

kvalité som kostar mer hos Big 4 och i gengäld erhåller de större förtroende från aktieägarna. 

Ovanstående argumentering leder fram till vår sista hypotes. 

 

Hypotes 5: Branschspecialiserade revisionsbyråer bidrar med bättre revisionskvalité. 
 

 

3.10 Kapitelsammanfattning   

 

Bolagsstyrning handlar om hur bolag ska styras för att uppfylla ägarnas intressen. För att 

minska risken till att deras intressen ej tillgodoses har man infört en bolagsstyrningskod där 

det bl.a. nämns att bolag som följer koden bör inrätta ett revisionsutskott. I Sverige  

utarbetades en svensk kod för bolagsstyrning. Den presenterades i december 2004. Den 

började tillämpas den 1 juli 2005 för bolag på börsens A-lista samt större bolag på O-listan. 

Genom att inrätta ett revisionsutskott vill man få ett större förtroende från aktieägarna 

eftersom utskottet har till uppgift att titta närmare på bl.a. styrelsens arbete. Revisionsutskottet 

ska även hålla sig informerade om revisionens inriktning och omfattning och därmed minska 

bolagets risker. En annan anledning till inrättande av revisionsutskottet är att man vill minska  

agentkostnaden i bolaget och förbättra informationen mellan principalen och agenten. Det kan 

ses som en indikation på bättre revisionskvalité. Genom att titta på ett revisionsutskotts olika 

egenskaper har hypoteser utformats för att få svar på om ett inrättande av ett utskott har 

påverkat revisionskvalitén. 
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3.11 Hypotessammanfattning med argument 

 

Hypotes 1: Bolag som har intern revision är associerade med högre revisionskvalité. 

• För att säkerställa att verksamheten i ett bolag bedrivs effektivt och uppnår rätt kvalité 

krävs en övervakning av det interna kontrollsystemet. Ledningen, den interna 

revisionen och revisionsutskottet har viktiga roller i övervakningsarbetet. Ett inrättat 

utskott kan bidra till att förbättra systemet för intern kontroll och finansiell 

rapportering. 

• Genom intern revision synliggörs bolagets problem som sedan meddelas till 

revisionsutskottet. Utskottet ska kritiskt granska bolaget genom att identifiera och 

värdera riskerna. Det leder till en bättre revisionskvalité. 

 

Hypotes 2:  Fler möten som ett revisionsutskott har leder till en bättre revisionskvalité. 

• För att öka effektiviteten i ett utskott krävs det att man har fler möten än bara ett för att 

därmed kunna bidra till att höja revisionskvalitén. 

 

Hypotes 3:  Ett oberoende revisionsutskott leder till en bättre revisionskvalité. 

• Revisionens kvalité blir bättre om styrelseledamöterna i utskottet är oberoende.  

• Ett oberoende revisionsutskott begär mer utökade granskningar av revisionen för att 

undvika att bli associerat med finansiella misstag. 

• Ett oberoende utskott är mer benäget att begränsa omfattningen av icke lämplig 

finansiell rådgivning. 

 

Hypotes 4:  Ett revisionsutskott med hög finansiell kompetens leder till en bättre 

revisionskvalité. 

• Om styrelseledamöterna besitter expertkunskaper inom revision så är de mer benägna 

att förstå själva revisionen samt vilka risker den externa revisorn möter. 

• Ett revisionsutskott som har ledamöter med finansiell kompetens ökar sannolikheten 

att ekonomiska misstag kommer att upptäckas och åtgärdas i tid. 

• Revisorer är mer konsekventa att rapportera komplexa problem till ett revisionsutskott 

som har finansiell expertis vilket i sin tur innebär att kvalitén på revisionen blir bättre. 
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Hypotes 5:  Branschspecialiserade revisionsbyråer bidrar med bättre revisionskvalité. 

• En branschspecialiserad revisionsbyrå har större kunskaper inom revisionen för den 

specifika branschen och bidrar därmed med bättre revisionskvalité. 

 

• Bolag som har höga agentkostnader har behov av bra granskning och är därför mer 

benägna att välja branschspecialiserade revisionsbyråer för att därmed få en bättre 

revisionskvalité. 
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4. EMPIRISK METOD 

För att besvara vårt syfte beskriver vi och motiverar vårt tillvägagångssätt i detta kapitel.  

Undersökningen grundar sig på dokumentstudier där vi har studerat olika 

bolagsstyrningsrapporter. Därefter följer en beskrivning av operationalisering och hur data 

kommer att bearbetas statistiskt. Avslutningsvis redogörs för undersökningens validitet och 

reliabilitet. 

 

 

4.1 Undersökningsmetod  

 

Syftet med undersökning är att beskriva och förklara om revisionsutskottet har påverkat 

revisionskvalitén att bli bättre. Vi inledde studien med att titta på vilka börsbolag som 

tillämpar svensk kod för bolagstyrning och bolag som ska inrätta ett revisionsutskott eller ha 

skäl att inte göra det. Granskningen har utförts som en dokumentstudie i vilken 

årsredovisningar har analyserats för respektive bolag. Dokumentstudie innebär att uppsatsen 

baseras på redan publicerat material. Den empiriska studien omfattar artiklar hämtade från 

Högskolans biblioteks databas. Materialet i årsredovisningar kan möjligtvis vara snedvriden 

och diffus med tanken på att bolagen vill framställa en positiv bild. 

 

Nackdelen med enbart användning av dokumentstudie är att vi inte kan få svar på frågor som 

berör de olika respondenternas åsikter eftersom vi endast har använt oss av sifferdata. Vi kan 

därmed inte ta reda på deras synsätt och uppfattning om revisionsutskottet har bidragit till att 

revisionskvalitén blivit bättre. Fördelen har varit att materialet är insamlat och sammanställt 

av bolag. Därmed har tid sparats på att inte göra enkäter eller intervjuer.  

 

 

4.2 Urval 

 

Utifrån bolagsstyrningsrapporterna har material och uppgifter hämtats som krävts för  

undersökningen. Vi har valt att bygga vår undersökning på alla de 99 bolag som tillämpar  

svensk kod för bolagsstyrning. Därefter har vi valt ut de bolag som infört revisionsutskott 
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eftersom vi vill undersöka sambandet mellan dessa utskott och revisionskvalitén. Antal bolag 

med revisionsutskott består av 72 stycken. 

 

 

4.3 Datainsamling  

 

4.3.1 Primärdata 

Enligt Saunders et al. (2006) innebär primärdata sådan data som forskaren själv samlar in 

genom exempelvis intervjuer eller enkäter. Utifrån rapporterna har vi tagit materialet och 

uppgifter som krävts för att testa våra hypoteser.  

 

4.3.2 Sekundärdata 

Saunders et al. (2006) skriver att sekundärdata är data som andra personer än forskaren själv 

har samlat in. Datan delas in i obearbetad data och redan sammanställd summerad data. Vårt 

sekundära datamaterial har bestått av bl.a. böcker och olika forskningsartiklar där data oftast 

har bestått av redan sammanställd summerad data. Genom att studera de olika vetenskapliga 

rapporterna har vi bildat oss en uppfattning och förståelse om hur vi ska kunna genomföra vår 

undersökning. 

 

 

4.4 Operationalisering 

 

4.4.1. Beroende variabel 

I undersökningen är den beroende variabeln revisionskvalité. Vi vill se hur den påverkas 

genom att ställa den mot ett par oberoende variabler som exempelvis kompetens. För att 

kunna mäta kvalitén har revisionsarvode använts eftersom kvalité är ett teoretiskt begrepp och 

måste översättas till något vi kan mäta (Körner & Wahlgren, 1996).  

Goodwin-Stewart & Kent (2006) hävdar att revisionsutskottets utmärkande egenskaper: 

oberoende, finansiell expertis och antal hållna möten är associerade med högre 

revisionsarvode. Revisionsarvode kommer även att testas mot bolagens omsättning för att se 

om det finns något samband mellan bolagens storlek och deras revisionsarvode. Anledning till 

att vi börjar med att testa bolagens omsättning är för att se om det är omsättningen eller 
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revisionsutskotten som påverkar revisionsarvodet. För att få fram uppgifter om  

revisionsarvodet har vi tittat under den not i årsredovisningen som tar upp arvodet till bolagets 

koncern-revisorer. Där bolagen har redovisat arvodet i en annan valuta än SEK har beloppen 

räknats enligt följande kurser som har hämtats från Swedbanks valutakurs (5 januari 2007): 

USD: 6.79 

EUR: 9.014 

GBP: 13.38 

 

4.4.2. Oberoende variabler 

Intern revision 

Hypotes 1: Bolag som har intern revision är associerade med bättre revisionskvalité. 

För att mäta denna variabel har vi tittat på vilka bolag som har intern revision. Därefter har en 

uppdelning gjorts som bestått av bolag med intern revision för att vi vill se om bolag med 

intern revision har fått bättre revisionskvalité.  

 

Möte 

Hypotes 2:  Fler möten som ett revisionsutskott har leder till en bättre revisionskvalité.  

För att testa denna variabel har vi genom att läsa i bolagsstyrningsrapporten fått uppgifter på 

antalet möten som revisionsutskottet har haft under året. Alla bolag är inte lika konsekventa 

och dokumenterar inte hur många möten de har haft. Antalet möten har varierat mellan 1-9.  

Vi har tagit fram ett genomsnittligt revisionsarvode för varje kategori för att få ett 

meningsfullt resultat. 

 

Oberoende 

Hypotes 3: Ett oberoende revisionsutskott leder till en bättre revisionskvalité. 

Med denna hypotes vill vi se om ett revisionsutskott som är oberoende påverkar 

revisionsarvodet och därmed revisionskvalitén. För att få fram oberoende har vi tittat på 

utskottets sammansättning där det nämns om ledamöternas oberoende. Genom att se på varje 

ledamot för sig har vi sett hur många som har varit oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledning samt hur många som har varit oberoende i förhållande till bolagets större 

aktieägare. Kravet för oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning är att minst en av 

ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Majoriteten ska vara  
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oberoende till bolaget och bolagsledningen. Utskott som har uppfyllt kodens krav har noterats 

som oberoende. 

 

 

Kompetens 

Hypotes 4: Ett revisionsutskott med hög finansiell kompetens är associerat med en bättre 

revisionskvalité. 

Vi har tittat på styrelseledamöternas kompetens. Vi har valt att definiera finansiell expertis 

utifrån en  ekonomisk akademisk utbildning, och valt att inte ta med ledamöter med annan 

akademisk utbildning. Vi har även valt att utesluta antal år de har suttit i bolaget och vad 

deras övriga styrelseuppdrag består av. 

 

Bransch 

Hypotes 5:  Branschspecialiserade revisionsbyråer bidrar med en bättre revisionskvalité. 

Vi har använt samma branschindelning som OMX använder i sina index: Energi, Material, 

Industrivaror och tjänster, Sällanköpsvaror eller tjänster, Dagligvaror, Hälsovård, Finans och 

fastighet, Informationsteknik, Telekomoperatör och Kraftförsörjning. För att få fram vilken 

revisionsbyrå som är specialiserad inom varje bransch har vi summerat arvode för varje 

bransch. Därefter har vi räknat varje byrås andel av branschens totala arvode för att se vilken 

av dem som har störst andel. En av de fem presenterade revisionsbyråer som har högst andel i 

branschen definierar vi som branschspecialist.  

 

 

4.5 Statistisk bearbetning 

 

Det insamlade datamaterialet bearbetas i datorprogrammet SPSS och Exel. De olika 

hypoteserna kommer därefter med hjälp av olika tester antingen att förkastas eller accepteras.  

Testerna har valts utifrån hypotesers formuleringar. Mann-Whitney test har använts i de fall 

då vi har haft två oberoende stickprov och där rangmedeltal jämfördes. Detta test har valts 

istället för t-test eftersom bolagens revisionsarvode skiljer sig mycket mellan en del bolag och 

kan förvränga resultaten. Där vi har haft flera oberoende stickprov har ett Kruskal-Wallis test 

genomförts (Wahlgren, 2005). För att höja resultatens trovärdighet har vi valt att ha en 5 % 

signifikansnivå (Hjort, 1989). 
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4.6 Validitet och reliabilitet 

 

Genom validitet och reliabilitet mäts uppsatsens trovärdighet. Reliabilitet handlar om 

pålitlighet. Resultatet som vi har kommit fram till ska kunna uppnås vid ett annat mättillfälle 

om man använder samma mätmetod. Validitet innebär att oavsett mätmetod ska framtida 

studier komma fram till samma slutsats som i vår undesökning (Körner & Wahlgren, 1996). 

Malterud (1998) skriver att validitet avser att mäta det som är relevant i sammanhanget.  

 

I en kvantitativ studie hänför sig begreppen validitet och reliabilitet till datainsamlingen och 

att rätt sorts data är insamlad på ett tillförlitligt sätt. I en kvalitativ studie berör validitet och 

reliabilitet datainsamlingen och den efterföljande analysen av den insamlade data (Malterud, 

1998).  

 

För att få hög validitet har relevanta variablar för vår undersökning valts. För att ta reda på 

vilka dessa variabler är har vi utgått från tidigare forskning. Därefter har vi tagit de variabler 

som ansetts vara relevanta i svenska börsbolag som har inrättat revisionsutskott. Det negativa 

med vår validitet kan vara att vi har tittat mycket på forskning från andra länder eftersom det 

inte har gjorts liknande forskning i Sverige. Det som kan sänka vår validitet är att det som är 

relevant i andra länder kanske inte är relevant för svenska bolag och att vi mäter fel variabler. 

 

Malterud (1998) beskriver tillförlitligheten i reliabiliteten utifrån den kunskap som kommer 

fram och att den inte innehåller tillfälliga fel som vilseleder kunskapsutvecklingen. En 

kvantitativ reliabilitet kommer att skatta data och ge ett siffermått. Enligt Körner & Wahlgren 

(1996) krävs det för en reliabel mätning att vi utför mätningarna med stor noggrannhet så att 

inte slumpmässiga fel uppstår. Författarna påpekar att reliabiliteten i ett mätvärde kan 

påverkas av bl.a. vem det är som utför mätningen och vilket mätinstrument man använt sig av. 

I vår undersökning kan reliabiliteten påverkas av att vi var två personer som gjorde 

mätningarna och troligen arbetade på olika sätt. För att undvika detta problem har vi studerat 

de olika bolagen tillsammans. Vi har tillsammans kontrollerat att rätt värde på variablerna har 

tagits fram och därmed undvikit onödiga fel som stör realibiliteten. 
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4.7 Bortfallsanalys 

 

Vi har gjort en dokumentstudier som har resulterat i att vi inte har bortfall som annars kan 

bero på respondenternas ovilja att svara. Börsbolagens årsredovisningar har fåtts fram via 

Internet. Tillgängligheten har varit mycket hög då vi har fått in alla de årsredovisningar som 

undersökningen baserats på. Därmed har inga bortfall uppstått. Vissa variabler har varit svåra 

att hitta och därmed resulterat i partiella bortfall.  

 

 

4.8 Kapitelsammanfattning 

 

Vi har i undersökningen använt oss av dokumentstudier. Vi har studerat 

bolagsstyrningsrapporter som vi har funnit i årsredovisningarna. Antalet bolag som följer 

koden för svensk bolagsstyrning var 99 stycken. Därefter har de bolag som inte har infört 

revisionsutskott tagits bort eftersom vi vill undersöka sambandet mellan utskottet och 

revisionskvalitén. Vår primärdata har bestått av bolagsstyrningsrapporter som har innehållit 

relevanta uppgifter. Sekundärdatan har bestått av bl.a. olika utländska forskningsartiklar och 

böcker. 
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5. ANALYS 

I detta kapitel redogörs utförda analyser. Vi inleder med en beskrivning av vårt material, som 

följs av olika tester för att se om våra hypoteser accepteras eller förkastas. 

 

 

Antal bolag som följer svensk kod för bolagsstyrning är 99 stycken. Av dessa har 72 bolag 

inrättat ett revisionsutskott, dvs. ca 72,3 %. Oberoende revisionsutskott utgjordes av 63 bolag 

dvs. 92,6 %. Antal möten som revisionsutskotten har varierade mellan 0 och 9. Siffran 0 

utgjordes av ett bolag som infört revisionsutskott men där ledamöterna ännu inte hunnit ha 

något möte. Bolagen delades in i 10 branscher, där 9 branscher representerades i 

undersökningen eftersom det inte fanns något bolag inom kraftförsörjningsbranschen. 

Revisionsbolagen summerades till 6 stycken. Revisionsutskott där majoritet av 

styrelseledamöterna har finansiell expertis utgjordes av 60 % medan utskott med minoritet var 

40%. Av de bolag som har ett revisionsutskott fick vi uppgifter på att 48,3 % har intern 

revision och 51,6 % inte har det.  

 

 

5.1 Analys av datamaterial  

 

I tabellen nedan presenterar vi alla de signifikansvärden som vi har fått för våra variabler. 
 

Tabell 5.1 Signifikansvärde 

Variabler Test  Sig. 

Internrevision Mann-Whitney test 0,003 

Möte Kruskal Wallis test 0,062 

Oberoende Mann-Whitney test 0,917 

Kompetens Mann-Whitney test 0,305 

Branschspecialist Mann-Whitney test 0,768 

Omsättning Kruskal Wallis test 0,000 
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Tabell 5.2 Omsättning 

Omsättning MSEK N Medelrangvärde 

1   ( 0 – 5.000 ) 22 20,16 

2   ( 5.000 – 50.000 ) 27 34,65 

3    ( 50.000 - ) 14 45,50 
 

Här har vi jämfört revisionsarvode med omsättning. Av tabellen kan utläsas att arvodet ökar i 

samband med att bolagens omsättning ökar. Kruskal Wallis test visar signifikansvärde på 

0,000 vilket tyder på att där finns ett tydligt samband mellan variablerna. 

 

Hypotes 1: Bolag som har intern revision är associerade med bättre revisionskvalité 

För att kunna ta ställning till denna hypotes användes Mann-Whitney test. Medelrangvärdet 

för bolag som har intern revision är 36,46 MSEK jämfört med 23,44 MSEK för de bolag som 

inte har internrevision. Mann-Whitney testets resultat visar signifikansvärdet 0,003 och 

medför att vår hypotes accepteras. 

 
Tabell 5.3 Internrevision 

Intern revision N Medelrangvärde Summa rangvärde 

Ja  27 36,46 984,50 

Nej  31 23,44 726,50 

Total 58   
 

Vi har konstaterat att börsbolag med intern revision har högre revisionsarvode. Vår teori är att 

bolag med högre arvode leder till en bättre revisionskvalité. Vårt signifikansvärde visar att det 

finns ett starkt samband mellan intern revision och revisionsarvode, vilket betyder att bolag 

med intern revision har en bättre revisionskvalité. 
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Hypotes 2: Fler möten som ett revisionsutskott leder till en  bättre revisionskvalité. 

För att ta ställning till denna hypotes genomfördes Kruskal-Wallis test som visade 

signifikansvärdet 0,062 och medför att vår hypotes förkastas. Hypotesen testar om antal 

möten påverkar revisionskvalitén genom en ökning av revisionsarvodet. Vårt test visade att 

antalet möte inte är associerat med revisionskvalité. Av tabellen nedan kan man utläsa att  

ökningen av arvodet inte är konstant. Utskott som håller fler möten leder inte alltid till ett 

högre revisionsarvode. 

 
Tabell 5.4 Möte 

Antal möten N Revisionsarvode MSEK Medelvärde 

1 1 0 0 

2 7 163,6 23,4 

3 13 276,04 21,2 

4 12 358,15 29,9 

5 11 223,86 20,4 

6 9 461,8 51,3 

7 4 68,9 17,2 

8 2 144 72 

9 1 28,27 28,27 
 

 

Hypotes 3: Ett oberoende revisionsutskott leder till en bättre revisionskvalité. 

Revisionsarvodets medelrangvärde för oberoende revisionsutskott är 34,08 MSEK och för 

beroende utskott 33,00 MSEK. Mann-Whitney test visade signifikansvärdet 0,917 vilket 

medför att vår hypotes förkastas. 

 
Tabell 5.5 Oberoende 

Oberoende  N Medelrangvärde Summa rangvärde 

Ja  62 34,08 2113,00 

Nej 5 33,00 165,00 

Total 67   
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Hypotes 4: Ett revisionsutskott med hög finansiell kompetens leder till en bättre 

revisionskvalité. 

För att utläsa ett svar från vår hypotes gjordes Mann-Whitney test. Det visade 

revisionsarvodets medelrangvärde på 28,61 MSEK för de bolag som har majoritet av 

styrelsemedlemmar i utskottet med finansiell kompetens, jämfört med 33,33 MSEK för dem 

som inte har det. Signifikansvärdet för vår modell visade 0,305 vilket innebär att vår hypotes 

förkastas. 

 
Tabell 5.6 Kompetens 

Kompetens N Medelrangvärde Summa rangvärde 

Ja  36 28,61 1030,00 

Nej 24 33,33 800,00 

Total 60   
 

 

Hypotes 5: Branschspecialiserade revisionsbyråer bidrar med en bättre revisionskvalité. 

I tabell 5.7 presenterar vi revisionsarvode för branscher och en fördelning av revisionsarvoden 

mellan revisionsbyråer. Tabell 5.8 presenterar hur många klienter varje revisionsbyrå har. 

Med hjälp av Mann-Whitney test har vi fått ett signifikansvärde på 0,627 som visar att det inte 

finns ett signifikant samband mellan branschspecialisering och revisionskvalité. Vi förkastar 

vår hypotes. 

 

Vi har noterat att antalet klienter inte behöver vara avgörande för revisionsarvodet ( se 

bransch sällanköpsvaror och dagligvaror). Vi har kunnat konstatera att trots mindre antal 

klienter så kan en revisionsbyrå tjäna mer pengar. I tabell 5.7 kan man se revisionsbyråer som 

tjänar högst arvode i respektive bransch. Däremot har konstaterats att de populäraste 

revisionsbyråerna är KPMG och ÖPWC, vilket kan ses både när det gäller det sammanlagda 

antalet klienter och revisionsarvode.  
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Tabell 5.7 Revisionsarvode 

Bransch  N 
Revision
sarvode KPMG ÖPWC E & Y Deloitte L.G.T 

Bransc
hspecia
list 

Energi 2 4,89  4,89    ÖPWC 

Material 3 119 7 112    ÖPWC 

Industrivaror och 
tjänster 24 776,07 286,61 347,9 95,56 46  ÖPWC 

Sällanköpsvaror 
och tjänster 10 128,67 12,04 95,87 20,76   ÖPWC 

Dagligvaror 6 34,19 22,34 7,85 4   KPMG 

Hälsovård 4 44,73  4,13 18 22,6  Deloitte 

Finans och 
fastigheter 16 345,51 186,17 97,17 19,3 42,87  KPMG 

Informationsteknik 4 160,47 8,18 137 13,7  1,59 ÖPWC 

Telekomoperatör 2 162  111  51  ÖPWC 

Total 71 1775,53 522,34 917,81 171,32 162,47 1,59  
 

 

 
 

Tabell 5.8 Antal klienter 

Bransch  N 
Revision
sarvode KPMG ÖPWC E & Y  Deloitte L.G.T. SETs. 

Energi  3 5,38  2 1    

Material 6 136,2 3 2  1   

Industrivaror och 
tjänster  32 468,1 10 14 6 1  1 

Sällanköpsvaror 
och tjänster 14 608,98 3 8 3    

Dagligvaror 7 39,19 5 1 1    

Hälsovård 6 67,12  2 2 2   

Finans och 
fastigheter  22 371,1 10 6 3 3   

Informationsteknik 6 162,11 2 2 2  1  

Telekomoperatör 2 162  1  1   

Total  72 1775,53 25 27 14 5 1  
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6. SLUTSATS 

I detta avslutande kapitel redogör vi för våra slutsatser som vi kommit fram till i analysen. 

Slutligen ges förslag på framtida forskning. 

 

 

6.1 Slutsats 

 

Syftet med undersökningen var att beskriva samt förklara om inrättande av en mer effektiv 

bolagsstyrning i form av revisionsutskott i svenska börsbolag har bidragit till att 

revisionskvalitén har blivit bättre. Beroende variabel som användes för att förklara 

revisionskvalité har varit revisionsarvode. Studien omfattade 99 börsbolag där utskottet var 

representerat i 72 bolag. 

 

Vår teori bygger på agentteori som vi har baserat våra antagande om att principalens 

opportunistiska beteende kan reduceras genom ett inrättande av revisionsutskott med 

utmärkande egenskaper. Vi anser att agentkostnaden reduceras om revisionsutskottet är 

oberoende, har finansiell kompetens och håller mer frekventa möten. Vi tror även att valet av 

branschspecialiserade revisionsbyråer och en intern revision bör minska agentkostnaden. I 

undersökningen har agentteori förklarat enbart hypotesen om intern revision leder till en 

högre revisionskvalité. 

  

Vår undersökning visade ett positivt samband mellan intern revision och revisionskvalité. 

Den visade att börsbolag som inrättar intern revision och har ett utskott, bidrar till en bättre 

revisionskvalité. I övervakningsarbetet har utskottet en viktig roll eftersom det följer upp 

viktiga händelser som framkommit vid den interna revisionen. Bolag som har inrättat ett 

utskott förbättrar den interna revisionen genom att förmedla risker och iakttagelser till 

ledningen. De tidigare studier som har varit vår utgångspunkt bl.a. Bédard och Gendron 

(2006) har också konstaterat samma samband mellan revisionskvalité och internrevision. Vi 

anser att bolag med intern revision bör reducera den externa revisorns arbete. Den interna 

revisorn gör en omfattande granskning, vilket bör leda till ett lägre revisionsarvode för den 

externa revisorn, och inte högre som vi och andra forskare i vår uppsats har konstaterat. 
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Vi har inte kunnat visa att det finns ett positivt samband mellan antal möten och 

revisionskvalité. Forskarna Abbott et al. (2003) konstaterar att det finns ett samband mellan 

variablerna. Däremot påstår Chen et al. (2005) att fler möten inte nödvändigtvis behöver 

betyda att revisionsutskotten utövar sina ansvarsuppgifter mer konsekvent. Det är snarare 

beslut som fattas som är bättre indikation på deras effektivitet. Ett svar på skillnaden kan vara 

att revisionsutskottet inte har existerat så länge i Sverige som det har gjort i de länder där 

undersökningar gjordes.  

 

Ett oberoende revisionsutskott bör leda till en bättre revisionskvalité (Francis, 2004; Abbott et 

al., 2003 ). Enligt författarna är ett oberoende revisionsutskott objektivt och opartiskt. Det 

leder till att utskottet är mer villigt att utöka den externa granskningen, vilket bidrar till en 

bättre revisionskvalité. I vårt test har vi inte kunnat påvisa samband mellan oberoende utskott 

och revisionskvalité. Resultatet kan bero på att i Sverige har revisionsutskottet inte existerat 

tillräckligt länge för att oberoendet ska kunna påverka revisionskvalitén.  

 

Den finansiella kompetensen är viktig om ett utskott ska kunna förstå den finansiella 

rapporteringen samt kunna urskilja oenigheter mellan externa revisorn och ledningen. 

DeZoort och Salterio (2001) menar att finansiell kompetens bidrar till en bättre 

revisionskvalité eftersom ett kunnigt revisionsutskott är mer benäget att förstå revisionen. 

Vi har inte kunnat påvisa samband mellan finansiell kompetens och revisionskvalité. Bolag 

med färre kompetenta ledamöter betalar ett högre revisionsarvode. Vår hypotes grundar sig på 

att mer kompetenta revisionsutskott leder till en bättre revisionskvalité. Vi har konstaterat att 

utskott med bättre finansiell kompetens leder till ett lägre genomsnittligt revisionsarvode 

vilket är motsatsen till vår hypotes. Vi antog att revisionsutskott med bättre finansiell 

kompetens är mer medvetna om eventuella risker i bolaget och därmed mer benägna att utöka 

revisionstjänster.  

 

Enligt vår undersökning leder branschspecialiserade revisionsbyråer inte till en bättre 

revisionskvalité. Solomon et al. (1999) påpekar att branschspecialiserade revisionsbyråer bör 

bidra med bättre revisionskvalité eftersom de utvecklat en bättre kompetens för den specifika 

branschen. Genom att specialisera sig inom en sektor bör de få fler klienter. Vi ansåg att  
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branschspecialiserade revisionsbyråer skulle ha fler antal klienter och erhålla ett högre arvode. 

Resultatet visar att en revisionsbyrå kan ha fler klienter men det behöver inte vara 

avgörande för ett högre revisionsarvode. Hypotesen visar att svenska börsbolag med 

revisionsutskott samt branschspecialiserade revisionsbyråer inte får en bättre revisionskvalité. 

  

Målet med uppsatsen var att undersöka om liknade företeelser existerar i Sverige jämfört med 

länder där våra artiklar granskades. Vi har kunnat konstatera att inrättande av en mer effektiv 

bolagsstyrning i form av revisionsutskott i svenska börsbolag inte har bidragit till att 

revisionskvalitén blivit bättre. Bolag som har inrättat ett utskott förbättrar den interna 

revisionen genom att förmedla risker och iakttagelser till ledningen. 

 

Undersökningen visar att endast intern revision leder till en bättre revisionskvalité. Vi kunde 

inte påvisa något signifikant samband mellan oberoende, möte, finansiell kompetens och 

branschspecialisering. Det visar att inrättande av ett revisionsutskott i svenska börsbolag inte 

leder till en bättre revisionskvalité. Större bolag betalar överlag ett högre revisionsarvode. 

 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Som en fortsättning på vår undersökning hade det varit intressant att få intervjua 

revisionsutskottet för att se hur de själva upplever sin påverkan på revisionskvalitén. I samma 

undersökning kunde man inkludera intervjuer med ledningen för att även se hur de ser på 

revisionsutskottets påverkan på revisionskvalité. Syftet skulle vara att jämföra utskottets och 

ledningens upplevelser om hur utskottet påverkar revisionskvalitén. Det hade även varit 

intressant att upprepa vår undersökning om några år för att se revisionsutskottets utveckling.  
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Bilaga 1 
 
 
Storlek (omsättning) 
 
Kruskal-Wallis Test 
  
 

Ranks

22 20,16
27 34,65
14 45,50
63

storlek
1
2
3
Total

revisionsarvode
N Mean Rank

 
 
 
 

Test Statisticsa,b

17,341
2

,000

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

revisions
arvode

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: storlekb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
 
 
Internrevision 
 
Mann-Whitney Test 
 
 
 Ranks 
 
  internrevision N Mean Rank Sum of Ranks 

nej 31 23,44 726,50
ja 27 36,46 984,50

revisionsarvode 

Total 58   
 
 
 
 
 

Test Statisticsa

230,500
726,500

-2,931
,003

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
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Grouping Variable: internrevisiona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 
 
 
Möte 
 
Kruskal-Wallis Test 
 

Ranks

7 28,86
13 20,00
12 29,33
11 27,59

9 45,67
4 29,50
2 40,75
1 42,00
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möte
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3
4
5
6
7
8
9
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Test Statisticsa,b
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7
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Chi-Square
df
Asymp. Sig.
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Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: möteb. 
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Oberoende 
 
Mann-Whitney Test 
 
 
 Ranks 
 
  oberoende N Mean Rank Sum of Ranks 

nej 5 33,00 165,00
ja 62 34,08 2113,00

revisionsarvode 

Total 67   
 
 
 
 
 
 Test Statistics(b) 
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Mann-Whitney U 150,000 
Wilcoxon W 165,000 
Z -,119 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,905 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] ,917(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: oberoende 
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Kompetens  
 
Mann-Whitney Test 
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  kompetens N Mean Rank Sum of Ranks 
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Bilaga 6 
 
 
Branschspecialist 
 
Mann-Whitney Test 
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Ranks
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33 34,68 1144,50 
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