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Abstract 
During the latter part of the 1900s a number of corporate scandals occurred, such as the Enron 

and the Worldcom, all this led to a loss of trust in the boards and the auditors’ performance. In 

order to regain trust in the Swedish market there was a revision of the Code “Koden”, as well 

as an update of the Swedish companies act “Aktiebolagslagen”. To increase the quality of 

corporate governance the Audit committees were introduced.  The introduction of the Audit 

committees led to a clarification of the Board of directors’ duties, but it also led to principal 

responsibility issues. This led us to our research question: How have the introductions of 

Audit committees influenced the responsibilities of the Board of directors? 

 

To answer our research question, we have conducted qualitative interviews from a 

professional perspective. Our professional perspective has been represented by institutional 

investors, accountants and a lawyer. The respondents' various relations to the phenomenon 

have given us a broad perspective. 

 

Our empirical data clearly shows that the introduction of the Audit committees have raised the 

issue with principal responsibility. Empirical research also indicates that a dualism based on 

who is acting in whose assignments may have occurred. However, the respondents indicate, 

like laws and recommendations, that the responsibility of the Board of directors remains.  

 

Our conclusion is that the introduction of the Audit committees in the Board of directors has 

not established an alibi. The responsibility of the Board of directors has remained. Thus, we 

can conclude that the introduction of the Audit committee has highlighted the issues of 

responsibility in the Board of directors, but the responsibility remains as before. We also 

found that further research regarding the principal responsibility issues within the board of 

directors is imperfect, and that more research would enrich the area. 

 

This paper is written in Swedish. 

 

Keywords: Corporate governance, Audit committee, Principal responsibility, 

Responsibility, authority and Principal agent theory.    
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Sammanfattning 
 

Under den senare delen av 1900-talet inträffade ett antal företagsskandaler, såsom Enron och 

Worldcom, vilket föranledde ett bristande förtroendet för såväl styrelsers som revisorers 

arbete. För att återfå förtroende på den svenska marknaden  

introducerades Koden och en uppdatering av Aktiebolagslagen gjordes.  En av de 

förtroendehöjande åtgärderna innebar att revisionsutskotten introducerades. 

Revisionsutskottens införande innebar ett tydliggörande av styrelseledamöternas 

arbetsuppgifter, men medförde samtidigt att huvudmannaskapsproblematiken i styrelsen 

aktualiserades. Vilket leder till vår problemformulering: Hur har revisionsutskottens införande 

påverkat ansvarsfördelning i styrelsen? 

 

För att kunna besvara vår frågeställning har vi genomfört kvalitativa intervjuer utifrån ett 

expertperspektiv. Expertperspektivet har företrätts av institutionella ägare, revisorer och en 

advokat. Respondenternas olika relationer till fenomenet har bidragit till ett brett perspektiv. 

 

Empiriinsamlingen påvisar tydligt att införandet av revisionsutskott har aktualiserat 

huvudmannaskapsproblematiken. Empirin påvisar att en dualism, i styrelsen, kan ha uppstått 

utifrån vem som agerar i vems uppdrag. Dock åberopar respondenterna likt lagrum och 

rekommendationer att styrelsens huvudansvar i helhet kvarstår. 

 

Vår slutsats är att styrelsen inte har skapat sig ett alibi genom införandet av revisionsutskott, 

och att styrelsens ansvar i helhet kvarstår. Därmed kan vi konstatera att införandet av 

revisionsutskott har belyst ansvarsfrågan, men att ansvaret kvarstår hos styrelsen i sin helhet. 

Vi har även konstaterat att forskning om huvudmannaskapsproblematiken inom styrelsen är 

bristfällig och att mer forskning skulle berika området. 

 
Nyckelord: Bolagsstyrning, revisionsutskott, huvudmannaskap, ansvar, makt och 

principalagentteorin. 
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Definitioner  
 

ABL  Aktiebolagslagen (2005:551)   

Dikotomi  En uppdelning av en helhet i två delar som inte är överlappande. Allt måste 

tillhöra antingen den ena delen eller den andra och ingenting kan samtidigt 

tillhöra båda delarna.  

Koden Svensk kod för bolagsstyrning   

Kollegiet Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

SFS Svensks författningssamling    

SOU  Statens offentliga utredningar 

SOX Sarbanes Oxley Act  
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet kommer fenomenet revisionsutskott att aktualiseras och 

diskuteras, där den eventuella huvudmannaskapsproblematiken i styrelsen kommer att 

vara vår utgångspunkt. Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare diskussion om 

hur revisionsutskottens införande har påverkat huvudmannaskapet i styrelsen. 

Bakgrunden presenterar hur revisionsutskotten kom att bli ett lagtvång efter uppdagade 

bedrägerier. Därefter ges en problemdiskussion som resonerar kring, och leder fram till, 

om hur ansvarsfördelningen i styrelsen eventuellt har påverkats av revisionsutskottens 

introduktion.  

1.1 Bakgrund 

 

Separata kontrollorgan ansågs under lång tid vara överflödiga för att övervaka den interna 

kontrollen och bolagsstyrningen (Carlsson, 1988). Tidigare ansåg ägare att de skapade en 

acceptabel internkontroll och bolagsstyrning genom en aktiv företagsledarroll (Enquist & 

Javefors, 1996). När fondsparandet ökade och allt fler aktieägare blev ett faktum, ökade 

betydelsen av god intern styrning och kontroll (Berle & Means, 1932). Den klassiska 

företagsbilden, där företagsledning och ägare var densamma, raderades sakteligen ut och 

institutionella ägare blev vanligt förekommande i företagsvärlden (La Porta & Shleifer, 

1999). De institutionella ägarna blev en del av företagets struktur och avståndet mellan 

ägarintressenter och bolagen blev större. Därmed blev insynen i bolagens internkontroll 

och styrning försämrad och samtidigt växte en efterfrågan på transparens och öppenhet 

från småsparare (Hult & Svernlöv, 2011). 

 

Enligt Jensen (2000) har en förskjutning i principalagentförhållandet skapats på grund av 

ägarförändringar. Företagsledning och ägare tenderade att bli olika personer, vilket i sin 

tur fick till följd att ansvarsfördelningen blev mer komplex (Brännstorm, 2012). 

Förändringen i principalagentförhållandet genererade en mer diffus bild av vem som 

agerade huvudman. Tidigare hade det inte varit något problem att definiera huvudmannen 

då ägare och företagsledning var samma person (Brännstorm, 2012). Styrelsens arbete 

som ägarnas förlängda arm och som ägarnas kontrollanter blev i samband med det 

institutionella ägandets intåg av allt större vikt (Zacharias, 2000).  

 

Internkontroll fick en ny innebörd inom bolagen och aktieägarintressenters efterfrågan 

innebar att bolagen uppmanades att offentliggöra hanteringen av den interna kontrollen 

för bolagets intressenter (Hult & Arwinge, 2013). När redovisningsskandaler, så som 

Enron och Worldcom, uppdagades skakades världens intressenter och förtroendet brast 

för såväl styrelsers som revisorers arbete (Zabihollah, Kingsley & George, 2003). I 

samband med Enron och Worldcom uppmärksammades bokföringsbrott, insiderhandel 

samt korruption och visade därmed på svagheter i bolagens styrning och interna 

kontroller. Manipulering och hemlighållande av företagsinformation resulterade i att 

Enron´s VD fick ett 24 år långt fängelsestraff (Weidlich & Calkins, 2006). Externa 

intressenter, lagstiftare och media ställde sig frågandes vem som bar huvudansvaret, och 

vem som agerade huvudman (Hult & Arwinge, 2013).  
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Aktieägarna krävde bättre internkontroll och en ökad transparens, vilket innebar att det 

utvecklades skärpta rekommendationer. Enligt Ingley and Van Der Walt (2004) hade ett 

uteblivet förtroende hos externa intressenter inneburit förödande ekonomiska 

konsekvenser. Utländska lagstiftare var först ut och hade sedan tidigare redan infört 

utskott som en del av styrelsen med anledning av intressenternas ökade efterfrågan på 

transparent information och tydligare kontroller (Cohen, Krishnamoorthy & Wright, 

2002). För att möta intressenternas krav upprättade Storbritannien Cadburyrapporten, 

idag benämnd UK Corporate Governance Code, vilken införlivades 1992. USA följde 

efter och Sarbanes Oxley Act (SOX) introducerades 2003 (Hult & Arwinge, 2013). 

Sverige introducerade så småningom Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), som gavs ut 

2005, med riktlinjer för svenska bolag. Koden var ett komplement till befintliga regelverk 

och hade till syfte att höja minimikraven på god bolagsstyrning (Mjölnevik, 2010). 

Introduktionen av ett kompletterande ramverk som en kvalitetsåtgärd för ökad 

tillförlitlighet i den interna kontrollen innebar inte enbart medhåll från omgivningen 

(Kristiansson, 2006) . Förespråkare menade att den svenska marknaden inte var i behov 

av ett ytterligare kontrollorgan och förordningar (Kristiansson, 2006). Å andra sidan 

fanns det en tro och ett hopp från ägarintressenter om ökad tillförlitlighet och transparens 

i bolagens räkenskaper och interna kontroll (Hult & Arwinge, 2013). Fördelarna och 

nackdelarna har debatterats länge och debatteras än idag (Deloitte, 2013). Intressenter 

menar att man är en bra bit på väg, men att kapitalmarknadens aktörer borde få bättre 

information kring den interna kontrollen och att en förbättringspotential finns (Hult & 

Arwinge, 2013).  

 

Sedan ungefär fem år tillbaka är revisionsutskott enligt Aktiebolagslagen (ABL) (SFS, 

2005:551) lagstadgade för noterade bolag vid svenska börsen. Revisionsutskotten agerar 

som en del av styrelsen med huvudsaklig uppgift att övervaka den interna kontrollen och 

revisorns oberoende (Hult & Svernlöv, 2011). Styrelsens funktion har under lång tid 

inneburit att agera ombud åt ägarna, med syfte att säkerställa att ägarnas intressen 

tillgodoses (Horwich, 2003). I takt med att företagen växte i omfattning blev styrelsens 

ansvar större, vilket resulterade i mer betydande arbetsuppgifter och ett behov av 

ytterligare kunskap i styrelsearbetet (Yang & Krishnan, 2005). Det innebar i sin tur att det 

var svårt för en enskild ledamot att ha tillräckliga kunskaper inom samtliga 

tillämpningsområden, vilket resulterade i att utskott, med expertkunskaper, 

introducerades som en del av styrelsen (Mjölnevik, 2010).  

 

Styrelsen som helhet har alltid det yttersta ansvaret enligt både ABL (2005:551) och 

Koden (2010), men införandet av ett revisionsutskott har skapat ett dilemma vart 

huvudmannaskapet i praktiken infinner sig (Buchalter & Yokomoto, 2003). 

Revisionsutskotten har å ena sidan ett delegerat ansvar att aktivt bereda och förhindra 

förekomsten av oegentligheter i bolagets räkenskaper, för att sedan rapportera till 

styrelsen (Horwich, 2003). Styrelsen som helhet ska å andra sidan sedan ta beslut om 

åtgärd ska vidtas eller inte (SFS, 2005:551). 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Tidigare forskningsinsatser har ägnats åt fenomenet revisionsutskott. Forskningen har då 

behandlat revisionsutskottets sammansättning (Klein, 2002), vilka expertiskunskaper 

ledamöterna bör inneha (Dhaliwal, Naiker & Navissi, 2010) och sambandet mellan 

revisionsutskott och oegentligheters förekomst (Barker, 2002). Däremot har vi inte 

identifierat tidigare forskning som djupare har belyst huvudmannaskapsfrågan i styrelsen 

efter införandet av revisionsutskott.  

 

Revisionsutskottets ledamöter är en integrerad del av styrelsen och ska agera oberoende 

för att motarbeta förekomsten av oegentligheter och dessutom säkerställa revisorns 

oberoende (SFS, 2005:551). På grund av att ledmötena i utskottet innehar 

expertkunskaper har de blivit tillsatta i revisionsutskottet för att bereda beslutsunderlag 

och bevaka den interna kontrollen till övriga i styrelsen (Bolagsstyrning, 2010). 

Införandet av revisionsutskott har å ena sidan inneburit en tydligare arbetsfördelning i 

styrelsen, men har å andra sidan skapat en debatt var ansvaret i verkligheten infinner sig 

när oegentligheter uppkommer (Hult & Svernlöv, 2011). Koden (2010) och ABL 

(2005:551) påvisar båda att styrelsen som helhet aldrig kan frånsäga sig det yttersta 

ansvaret, även om en delegering till expertledamöter i styrelsen har gjorts. Å andra sidan 

har ledamöter blivit tillsatta för att bereda och utreda specifika frågor kring den interna 

kontrollen och bolagets styrning, där dessa ledamöter har åtagit sig uppdraget eftersom de 

innehar en expertiskunskap. Tidigare forskning har visat att revisionsutskott med 

expertkunskaper i styrelsen har bidragit till en minimering av bedrägerier och 

oegentligheters förekomst (Rainsbury, 2004). Dock påvisas även att revisionsutskotten 

har inneburit att en informationsasymmetri har uppstått i styrelsen, då endast ett fåtal 

ledamöter i styrelsen bereder och utreder den typen av frågor för att tillgodose styrelsen 

med goda beslutsunderlag (Islam et al., 2010). Hult och Svernlöv (2011) menar att de 

ledamöter som innehar expertkunskaper också innehar ett större ansvar inom dessa 

områden. Å andra sidan är lagen tydlig och påvisar att styrelsen som helhet aldrig kan 

frånsäga sig sitt ansvar, torts en gjord delegering av specifik arbetsuppgift (Hult & 

Svernlöv, 2011).  

1.3 Syfte  

 

Syftet med vår uppsats är att skapa en djupare diskussion om hur revisionsutskottens 

införande har påverkat huvudmannaskapet i styrelsen. 

1.4 Problemformulering 

 

 Hur har revisionsutskottens införande påverkat ansvarsfördelningen i styrelsen?   
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1.5 Avgränsning 

 

Vi har avgränsat oss att inte diskutera fenomenet utifrån Exit Voice -teorin eftersom vår 

studie behandlar ett Governance perspektiv, vilket förutsätter Voice. 

1.6 Disposition 

 

Kapitel 1- Innehåller en aktualisering av begreppen bolagsstyrning, huvudmannaskap och 

revisionsutskott som genom en problemdiskussion mynnar ut i vår forskningsfråga.  

 

Kapitel 2- I kapitlet presenteras vetenskapligt synsätt, vald metod och vald ansats. Vidare 

motiverar vi varför tillvägagångssätten är lämpliga för just vår uppsats. Slutligen 

diskuteras trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet.   

 

Kapitel 3- Under kapitel tre återfinns tre indelningar. Den första delen är en förstudie där 

gällande lagrum och rekommendationer presenteras. Den andra delen består av en 

presentation av tidigare gjord forskning inom området. Avslutande delen utgör den 

teoretiska referensramen där principalagentteorin och ett maktperspektiv presenteras.   

 

Kapitel 4- Kapitel fyra innehåller en presentation av vår insamlade empiri, vilken utgörs 

av sju kvalitativa intervjuer med personer som är experter inom sina områden.  

 

Kapitel 5- Här analyseras det empiriska materialet vilket har samlats in under kapitel fyra 

utifrån presenterad teori under kapitel tre.  

 

Kapitel 6- Innehåller en presentation av de slutsatser vi har kommit fram till utifrån 

presenterat syfte och problem. Slutligen redogörs för möjlig vidare forskning som har 

framkommit under studiens gång.   
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2 Metod 
 

Syftet med vår uppsats att skapa en djupare diskussion om hur revisionsutskottens 

införande har påverkat huvudmannaskapet i styrelsen. Detta kan angripas från olika 

synvinklar vilket gör ämnet, inte bara komplext, utan också väldigt intressant. Vi kommer 

under studiens gång fokusera på begrepp som revisionsutskott, bolagsstyrning och 

huvudmannaskap. Den insamlade empirin bearbetas med hjälp av principalagentteorin 

och ett maktperspektiv. Vår teoretiska del redogör för gällande regelverk, 

rekommendationer och vetenskapliga artiklar. Vårt metodkapitel har till syfte att 

presentera de överväganden som skett i den teoretiska referensramen, val av 

intervjupersoner, intervjuer och hur tolkning av material har skett.    

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

 

Enligt Eriksson och Wiedersheim (1997) finns det i huvudsak två vetenskapliga 

huvudinriktningar. Utifrån vårt syfte att vilja skapa en djupare diskussion om hur 

revisionsutskottens införande har påverkat huvudmannaskapet i styrelsen tar vi oss an ett 

tolkande perspektiv. Det vetenskapliga synsätt som då ligger närmast vår studie är 

hermeneutiken, vilket har utgångspunkt i konsten att förstå, tolka och diskutera (Hellsing, 

Westin & Öhman-Sundén, 2001). Hermeneutikens utgångspunkt är inte att förklara utan 

att påvisa betydelsen varför saker och ting är som det är (Merriam, 1994). Thurén (2007) 

beskriver den s.k. ”hermeneutiska cirkeln”, vilken innebär att kunskap kontinuerligt 

revideras under uppsatsprocessen.  Då uppsatsen bygger på intervjuer och befintliga 

teorier innebär det att vi till viss mån måste tillåtas tolka den insamlade data vi erhållit 

under uppsatsens gång, för att kunna föra resonemanget vidare. Vi har hela tiden erhållit 

ny kunskap och nya infallsvinklar, vilket har tvingat oss att under tiden revidera vårt 

angreppssätt. Vår uppsats antar således en hermeneutisk ansats då vårt resultat innebär en 

tolkning av verkligheten.   

 

2.2 Forskningsansats 

 

En kvalitativ studie har enligt Calás och Smircich (1997) inte alltid till syfte att vara 

teoribildande utan kan också sträva efter att utveckla teorier genom att bejaka mångfald, 

tvetydigheter och motsägelser i den studerade miljön. Vår studie utgår i från en abduktiv 

ansats. Vi låter en växelverkan ske mellan den induktiva och den deduktiva ansatsen, 

eftersom vi pendlar mellan teori och empiri för att en förståelse ska växa fram 

(Johansson-Lindfors, 1993). Vår studie förknippas med den abduktiva ansatsen då vi har 

till viss del har haft en teori som styrt datainsamlingen. Vårt angreppssätt har varit att 

studera datamaterial för att sedan utföra en empirisk undersökning. Vi har slutligen knutit 

teorin till empirin, vilket styrker en abduktiv ansats (Johansson-Lindfors, 1993). 

Ytterligare en anledning till att vi använder oss av en abduktiv ansats är att den är nära 

förknippad med hermeneutiken. Den utgår i från en förståelseinriktning enligt Alvesson 

och Sköldberg (2008). Alternativet hade varit att ha en deduktiv utgångspunkt och 
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därmed inte modifierat teorierna. Svagheter med befintliga organisationsteorier blir att de 

inte förklarar komplexiteten (Clarke, 2005).   Eftersom vår uppsats behandlar ett ämne 

som har bevisats vara komplext lämpar sig abduktion bäst eftersom viss omarbetning av 

teorin antagligen krävs (Clarke, 2005).  

2.3 Val av metod 

 

Inom samhällsvetenskaplig forskning brukar en distinktion göras mellan kvalitativ och 

kvantitativ forskning (Halvorsen & Andersson, 1992). Vår uppsats har en kvalitativ 

utgångspunkt eftersom den i enighet med Merriam (1994) har ett tolkande perspektiv. En 

kvalitativ metod tar utgångspunkt i att lyfta fram förståelse för fenomenet, i motsats till 

den kvantitativa metoden där förklarande, objektivitet och generaliserbarhet är det 

primära (Andersen, 1998). Enligt Widerberg (2002) är målsättningen för en kvalitativ 

studie att finna betydelse och mening hos ett fenomen vilket betyder att mängd och 

egenskaper inte ligger i fokus. Med anledning av att vi eftersöker förståelse har vi därför 

valt att genomföra intervjuer. Ett annat alternativ hade varit att genomföra en 

enkätundersökning. Dock beskriver Kylén (1994) att enkäter är mest lämpliga på ämnen 

och frågor som är enkla. Då vi har bedömt att vårt ämne är komplext och att risken för 

feltolkningar och missförstånd är stor har vi medvetet valt bort användning av enkäter. 

Ytterligare ett alternativ till intervjuer är fokusgrupper (Bryman & Bell, 2011). Vi har 

valt att inte tillämpa fokusgrupper eftersom vår avsikt har varit att få så uttömmande svar 

som möjligt vilket vi bedömer hade hämmats vid tillämpning av fokusgrupper. På grund 

av att ämnet kan uppfattas som känsligt bedömer vi att enskilda intervjuer gav ett mer 

tillförlitligt resultat än vad fokusgrupper hade bidragit med.  

 

2.4 Val av perspektiv  

 

Vi har valt att undersöka huvudmannaskapsproblematiken i svenska revisionsutskott 

utifrån ett expertperspektiv. Expertperspektivet i vår uppsats utgörs av intervjuer med 

institutionella ägare, jurister samt revisorer.  

 

2.5 Förberedelsearbete 

 

Gilje och Grimen (1993) menar att förförståelse är nödvändig för att kunna uppnå en 

förståelse. Förförståelse innebär att förståelse uppkommer utifrån att beaktaren innehar en 

viss kunskap att luta sig emot. För att uppnå en förståelse har vi tagit del av regelverk, 

betänkanden och utländska regelverk och rekommendationer. Dessa har legat till grund 

för uppsatsens utgångspunkt och kan ha påverkat hur vi har gjort vissa tolkningar.  
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2.5.1 Kunskap om förarbeten, betänkanden och utländska regelverk och 
rekommendationer 

 

För att skapa en förståelse om svensk bolagsstyrning och ansvarsfördelningen i styrelsens 

arbete har vi tagit del av Statens offentliga utredningar (SOU) som i sina betänkanden 

SOU 2004:46, SOU 2004:47 samt SOU 2007:56 behandlar utvecklingen av den svenska 

bolagsstyrningsprofilen. 

 

I syfte att skapa förståelse för utvecklingen av Koden (2010) och ABL (2005:551) har vi 

tagit del av utländsk lagstiftning och rekommendationer. Det med anledning av att Koden 

och ABL båda tar avstamp från utländsk lagstiftning och rekommendationer (Mjölnevik, 

2010). Vi har i huvudsak fokuserat oss på SOX och UK Corporate Governance Code, 

vilka är de rapporter som legat till grund för Kodens innehåll. (Hult & Arwinge, 2013).       

 

2.6 Litteratursökning 

 

Fenomenet revisionsutskott i kombination med huvudmannaskapsproblematiken är en 

relativt outforskad företeelse vilket vi grundar på det få sökresultat vi fått i olika 

databaser. Tidigare forskning har till största del skett på amerikanska bolag, vilket 

innebär att amerikansk lagstiftning och rekommendationer har legat i fokus och är 

därmed inte aktuellt för vår uppsats.   

    

Förutom svenskt lagrum har artikelsökningar gjorts i databaser som Business Source Elit, 

Summon, ProQuest och FAR-komplett. De sökord som har används är bland annat: Audit 

committée, responsibility, responsible, corporate governance, principal agent theory, 

managerial, instiutional ownership, revisionsutskott, revisionskommitté, huvudman, 

huvudmannaskap, bolagsstyrning, styrelseansvar och ansvar. Artiklarna är hämtade ur 

tidsskrifter som: Harvard Business Review, International Journal of Economics and 

Finance, New York State Society of CPAs, The Annuals of the American Academy of 

Political and Social Science, Journal of Business Ethics, International Journal of 

Auditing, Managerial Auditing Journal, Journal of Accountancy, Canadian Center of 

Science and Education och Journal of Accounting and Economics.   

 

För att på ett effektivt sätt hitta relevanta källor har tidigare studiers referenslistor 

använts, vilka vi har nått via sökmotorer med ovannämnda sökord. Det kan tilläggas att vi 

inte använt oss av alla artiklar som vi läst, utan endast tagit del av dessa för att skapa en 

djupare förståelse.   

 

2.7 Datainsamling 

 

Med hänsyn till att vår uppsats tar avstamp i den kvalitativa metoden, för att uppnå en 

djupare förståelse, har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Enligt Arbnor och 

Bjerke (1994) finns det två typer av tekniker att tillämpa för insamlad data. Deras 

tekniker preciseras som primär och sekundärdata. Med primärdata menar vi det material 
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vi själva har samlat in för vårt bestämda ändamål, för att kunna uppnå en djupare 

kunskap. Denna definition av primärdata delar vi även med Eriksson och Wiedersheim 

(1997). Vår definition av sekundärdata delas med Arbnor och Bjerke (1994) och består 

tidigare framställt material i exempelvis vetenskapliga artiklar, avhandlingar, böcker, 

tidningar mer mera.  

2.7.1 Val av intervjupersoner 

 

För att uppnå en teoretisk mättnad bör antalet intervjuer uppgå till mellan sex och åtta 

stycken i en kvalitativ studie (Glaser & Strauss, 2006). Å andra sidan beskriver Trost 

(1997) att antalet intervjuer bör begränsas för att inte missa viktiga detaljer som förenar 

eller särskiljer intervjuerna från varandra. Enligt Holme och Solvang (1997) bör antalet 

intervjuobjekt vara förutbestämda och uppnå ett antal medvetet förutsatta kriterier. Vi har 

därför valt att genomföra sju separata intervjuer där intervjupersonerna skulle inneha ett 

s.k. ”expertperspektiv”. För att våra intervjuobjekt skulle bedömas inneha 

expertkunskaper ansåg vi att de skulle ha varit aktiva i yrken som är direkt förknippade 

med revisionsutskott. Dessutom skulle de ha varit aktiva inom sin bransch en längre tid. 

För att skapa en heltäckande bild av revisionsutskottens ansvar och huvudmannaskapet i 

styrelsen tror vi att dessa krav var nödvändiga.  

 

Vi har samtidigt valt att tillämpa ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskaren 

använder sig av intervjuobjekt som finns tillgängliga (Bryman & Bell, 2011). Vi har valt 

att tillämpa bekvämlighetsurvalet eftersom vi varit begränsade ur en resurssynpunkt på 

grund av att mycket av den expertkunskap vi efterfrågat befunnit sig i Stockholm och vi i 

Borås.  

 

Expertperspektivet kräver olika insikter, kunskapsområden och erfarenheter, vilket har 

inneburit att vi har intervjuat experter ur olika yrkeskategorier. Våra intervjuobjekt har 

därför olika bakgrund, olika yrkesroller samt olika erfarenheter av revisionsutskott. Det 

är ett medvetet val, eftersom vi angriper fenomenet från olika perspektiv med anledning 

av att skapa en djupare diskussion kring huvudmannaskapet. Då vi har valt att utgå ifrån 

ett expertperspektiv anser vi att vi får en allsidig bild av revisionsutskott. 

Intervjuobjekten består av en advokat, fyra institutionella ägare samt två revisorer för att 

skapa förståelse för fenomenet ur en ansvarssynpunkt belyst från olika perspektiv. Vi 

eftersträvade en jämn könsfördelning mellan intervjuobjekten, för att inkludera både ett 

manligt och ett kvinnligt perspektiv. Det har varit svårt att uppnå till detta krav eftersom 

vi redan tidigt insåg att männen är dominerade i denna typ av yrkesroller. Vi anser dock 

att det inte har påverkat studiens trovärdighet eftersom fokuseringen inte har varit den 

manliga eller kvinnliga synen på problemet, utan fenomenet i sig.   

2.7.2 Utformning av intervjuguide  

 

De mest relevanta tillvägagångssätten för vår typ av studie har enligt oss varit dels den 

delvis strukturerade intervjun och dels den ostrukturerade intervjun. Vi valde delvis 

strukturerade intervjuer eftersom de förknippas med kvalitativ forskning och den 

hermeneutiska forskningsmetoden (Merriam, 1994). Enligt Bryman och Bell (2011) 
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tillåts intervjuaren vid en delvis strukturerad intervju att anpassa intervjun till den 

situation som råder vid just det tillfället. Vi valde att utforma en intervjuguide, eftersom 

det passar väl in vid genomförandet av en kvalitativ studie. Vi har likt Fägerborg (1999) 

valt att utforma vår intervjuguide med avsikt att leda in intervjuobjektet på frågorna utan 

att ställa frågorna rakt ut, för att få så uttömmande svar om fenomenet som möjligt.  Till 

samtliga intervjuer har en gemensam intervjuguide använts med identiska frågor, 

ordningen på frågorna har varierat mellan intervjutillfällena. Således kan även frågor som 

inte funnits med i intervjuguiden ha tagits upp under intervjutillfället. Det har varit ett 

medvetet val då vi inte har önskat avbryta intervjuobjektet när denne har berört ämnet i 

bredare kontext eller när sammanhanget fallit sig naturligt att fortsätta på angivet spår. 

Vår intervjuguide var indelad i fyra huvuddelar, Se bilaga 1. Att en intervjuguide 

användes var med anledning av att vi enklare skulle kunna sammanställa intervjuerna och 

få en tydligare röd tråd i intervjuerna.  

 

2.7.3 Intervjuerna  

 

I samråd med respondenterna har intervjuerna skett under ljudupptagning för att 

minimera feltolkningar och missförstånd. Ljudupptagning har också skett för att kunna 

fokusera på intervjun och sätta respondenten i fokus, utan att tvingas avbryta och be 

respondenten upprepa sig. Dessutom finns möjligheten att gå tillbaka och lyssna på 

intervjun, vilket ökar tillförlitligheten för studien. Trots att risken finns att respondenten i 

vissa fall utelämnar svar, på grund av att en ljudupptagning sker, ansåg vi ändå att 

uppsatsen blir mer tillförlitlig än att inte använda oss av ljudupptagning. Vi gjorde båda 

stödanteckningar för att på ett smidigt sätt kunna få ner de idéer och tankar som vi kom 

på under intervjun. Johansson-Lindfors (1993) beskriver att det är viktigt att lägga sig på 

en jämlik nivå med intervjuobjektet. Samtliga intervjuobjekt vi har träffat har högt 

uppsatta positioner i näringslivet. Vi har därför tänkt över vårt val av klädsel inför de 

intervjuerna då vi träffat respondenterna. Under intervjutillfällena har en av oss i 

huvudsak ställt frågorna medan den andre har antecknat och flikat in med följdfrågor.  

 

Intervjuguiden skickades till respondenterna cirka en vecka innan vi träffades. Efter 

intervjutillfällena har vi även skickat en sammanställning av texten till samtliga 

respondenter för eventuella korrigeringar eftersom vi vill minimera missuppfattningar 

och feltolkningar av de svar vi fått. Innan intervjun började informerade vi respondenten 

om att möjligheten att korrigering fanns för att respondenten skulle känna sig tillfreds 

med att våga uttrycka sig fritt. 

 

Intervjun med Carina Lundberg Markow gjordes via e-post eftersom hon inte hade 

möjlighet att genomföra en telefonintervju som passade in i vår tidsram. Vi ansåg att 

intervjun med Markow var av så stor vikt att vi ändå valde att ha med den. Intervjun med 

Peter Clemedtson genomfördes av Hanna Ström och Josefin Carling via telefon under 

ljudupptagning, vilken vi senare fick ta del av. Ström och Carling är två medstudenter i 

vår handledargrupp vid Högskolan i Borås, som har behandlat revisionsutskott ur ett 

förtroendeperspektiv. Inför intervjun med Clemedtson hade vi ett möte med Ström och 

Carling där vi diskuterade igenom intervjuguiden och syftet med vår studie. Därmed 
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ansåg vi att de var tillräckligt insatta i fenomenet för att intervjun skulle bedömas som 

tillförlitlig.  

  

2.7.4 Analys och rapportskrivande  

 

Alvesson och Sköldberg (1994) menar att den kvalitativa forskningen bör vara reflexiv, 

vilket innebär att forskaren själv måste ifrågasätta sitt material och sina egna tolkningar. 

Phillips och Hardy (2002) konstaterar att det numera är ett problem med alltför fylliga 

och detaljrika presentationer, istället bör fokus ligga på ett gränstagande och en 

läsarvänlighet. Den narrativa utgångspunkten innebär att vi ska förstå vår omgivning 

genom att berätta och på så vis göra praktiken meningsfull och begriplig. En narrativ, 

berättande metod innebär därför att samla berättelser från fältet för att sedan författa en 

berättelse om fältet (Denzin, 1999). Czarniawska (2004) hänvisar till litterära genrer som 

drama, komedi och självbiografi och tar Kenneth Burke som exempel. Den amerikanska 

litteraturvetaren Kenneth Burke analyserade skådespel och letade efter motsägelser 

mellan handling, dess sammanhang, vem som handlar, hur handlingen kom till och 

handlingens syfte eller budskap. Riessman (1993) berättar om forskarkonstruerade 

narrationer, där forskaren berättar en historia och hela tiden påpekar poängen med 

personens berättelse. Detta tillvägagångssätt möjliggör det substantiella innehållet men 

kan också vara orienterad mot att tolka relationen mellan aktörer (Riessman, 1993). För 

att presentera det empiriska materialet har vi valt att använda oss av det fragmenterade 

pusslet som Nylén (2005) presenterar som den presentationsmetod som tar hänsyn till 

flerstämmighet, motsägelser och skapande. Vi har, utifrån ovan fört resonemang, valt att 

tillämpa en narrativ metod där vi väljer att försöka förstå motsägelser och samband av 

respondenternas berättelser om huvudmannaskapsproblematiken inom styrelsen.  

 

2.8 Källkritik 

 

Uppsatsen inleds med en förstudie. Texten i förstudien är en omskrivning av lagtext, för 

att inte riskera att vi anses tolka lagtext finns lagtexten bifogad i appendix. För att få en 

bredd på den teoretiska referensramen och tidigare forskning har vi informerat oss om 

våra fenomen utifrån olika angreppsvinklar. För att öka tillförlitligheten under 

insamlingen av tidigare material har vi tagit hänsyn till vart forskningen är publicerad och 

aktivt agerat för att filtrera bort uppenbart vinklade artiklar. Trots att vi ständigt agerat 

aktivt för att filtrera bort subjektivt material, kvartstår möjligheten att sådant använts utan 

vår medvetenhet. Under intervjutillfällena har vi varit medvetna om att samtliga 

intervjurespondenter har svarat och diskuterat utifrån sina egna intressen beroende på 

arbetsroll, vilket vi i största mån har försökt ta hänsyn till genom att kritiskt granska det 

som har sagts under intervjuerna.  
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2.9 Etiskt ställningstagande 

 

Merriam (1994) påvisar vikten av ett etiskt ställningstagande vid utförandet av intervjuer 

i en kvalitativ studie. Det är av vikt att respondenterna inte kommer till skada eller 

försätts i en obekväm situation på grund av deras deltagande. Vi har inför varje intervju 

frågat respondenten om den vill agera anonymt eller inte. Vi har även i samband med 

intervjuerna förklarat vårt syfte med uppsatsen och har i slutet av intervjuerna ställt 

frågan om det är något som respondenten vill ska tilläggas, ändras eller förtydligas. Alla 

respondenter har fått möjlighet att få ett utkast innan publiceringen av uppsatsen för att 

minska risken för feltolkningar eller att vi har förvrängt respondentens svar.  

 

2.10 Val av teorier 

2.10.1 Agentteorin 

 

Enligt Verstegen och Marguerite (2003) är agentteorin mer lämplig att använda eftersom 

stakeholderteorin inte specificerar sig tillräckligt. Forskning av bolagsstyrning ska inte 

endast använda sig av agentteorin för att förklara förhållanden utan kräver ett flertal 

andra teorier för att kunna förstå och utnyttja komplexiteten i frågan (Verstegen & 

Marguerite, 2003). För att kunna se förbi mekanismerna och se hur företagen på bästa sätt 

ska kunna bidra till ekonomisk utveckling, krävs vidare forskning i relationer mellan 

företag och samhällen (Clarke, 2005). Inom bolagsstyrning finns flera olika principal- 

och agentförhållanden. Exempelvis har aktieägarna ett principalförhållande till flera 

agenter såsom styrelse, revisorer och företagsledare (Styf, 2011). Utgångspunkten i denna 

uppsats är förhållandet mellan styrelse och revisionsutskott. Revisionsutskotten och 

styrelsen har tillgång till olika information och problematiken kring vem som agerar i 

vilken roll kan tyckas vara odefinierad (Styf, 2011). Vi har valt att bearbeta vår empiri 

med principalagentteorin, som vi senare kommer att benämna agentteorin, eftersom den 

belyser problematiken som finns när det existerar ett agentförhållande i flera led.  

2.10.2 Ett maktperspektiv 

 

För att komplettera agentteorin har vi valt att också analysera empirin utifrån ett 

maktperspektiv. I kvalitativ empirisk forskning, där området är komplext är det lätt att 

fokus inte upprätthålls, vilket kan innebära att den kritiska känsligheten försvagas. För att 

förhindra att gå vilse i komplexiteten kan en metafor användas för att konkretisera 

fenomenet (Alvesson, Deetz & Torhell, 2000). Vi har därför valt att tillämpa Gareth 

Morgans metafor, Organisationer som politiska system, vilken utgår ifrån illustrationen 

av ett politiskt system och blir en del av det maktperspektiv vi redogör för i kapitel tre. 

Metaforen tillämpas i vår uppsats grund av komplexiteten kring fenomenet 

revisionsutskott och agentprincipalteorin (Lori Verstegen & Schneider, 2003).   
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2.10.3 Exit Voice-teorin 

 

Det kan tyckas naturligt att tillämpa Exit Voice-teorin då uppsatsen rör sig inom området 

Corporate governance. Som vi tidigare redogjort för i avgränsningen i kapitel ett kommer 

vi inte att behandla denna teori eftersom vår problemfråga förutsätter s.k. ”Voice”. Vi 

kommer ändå att kort förklara teorin för att även de som inte är inlästa på teorin ska dela 

vår uppfattning om att teorin inte bör vara en del i vår teoretiska referensram.  

 

Exit Voice-teorin behandlar den roll en investerare intar för att agera inom ett bolag. 

Aktören har vissa värden som denne värdesätter högt, och agerar utifrån ett antal 

mekanismer när dessa värden åsidosätts för att påverka (Hirschman, 1970). En aktör ges 

möjlighet att antingen använda s.k. ”Voice” eller s.k. ”Exit”. Voice innebär att aktören 

stannar kvar inom ett bolag i försök att påverka och förändra utifrån sin 

handlingsförmåga (Hedlund, 1985). Voice kan yttra sig på flertalet sätt, exempelvis 

genom att en institutionell ägare agerar aktivt på bolagsstämman alternativt genom att 

föra en aktiv dialog med bolagsledningen. Exit innebär å andra sidan att en aktör säljer 

sitt innehav i ett bolag för att förtydliga sitt ställningstagande (Hedlund, 1985).  

2.11  Metodrelevans 

 

Vi är medvetna om att vi i samband med gjorda intervjuer kan ha påverkat studien genom 

subjektiva bedömningar. Vi har under hela uppsatsen i mesta möjliga mån, strävat efter 

att agera objektivt, och inte blanda in personliga värderingar i svar vi fått under 

intervjuerna och inte heller eller vid insamling av tidigare forskning. I samband med 

samhällsvetenskaplig forskning betonas vanligen kriterierna reliabilitet, validitet samt 

replikerbarhet. Vi har valt att frångå dessa med anledning av att dessa mått kräver bevis 

på en absolut sanning (Bryman & Bell, 2011). Istället har vi valt att använda trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet som Lincoln och Guba (1985) ger förslag till.  

2.11.1 Trovärdighet 

 

När det finns flera tolkningsmöjligheter av fenomenet ligger trovärdigheten till grund för 

hur accepterad uppsatsen kommer att bli (Lincoln & Guba, 1985). Empiripresentationens 

trovärdighet handlar om i vilken utsträckning den kan ge ett pluralistiskt och ett enhetligt 

intryck (Calás & Smircich, 1997). För att uppnå en hög trovärdighet har vi båda varit 

med under intervjuerna. Efter intervjun har vi suttit ner tillsammans för att skriva ner 

resultaten. Samtliga respondenter fått möjligheten att läsa igenom våra tolkningar av 

intervjuerna innan färdigställandet av uppsatsen. De ljudupptagningar vi har gjort har 

sparats för att andra ska kunna få ta del av samma material.  

 

I samband med vår redogörelse för fenomenet huvudmannaskap har enbart ett fåtal 

referenser använts. Huvudmannaskapet är ett outforskat fenomen där avsaknaden av 

tidigare forskning är stor. Enquist och Javefors (1996) tar därför stort utrymme i avsnittet 

om huvudmannaskap. Vi är medvetna om att fåtalet referenser kan innebära ett ensidigt 

perspektiv av fenomenet. Utifrån den bristande tidigare forskningen har därför samtliga 
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respondenter tillåtits ge sin definition av huvudmannaskap för att garantera att 

respondenten och vi talar om samma problematik.   

 

2.11.2 Överförbarhet  

 

Överförbarhet innebär hur väl en uppsats går att applicera på andra områden inom 

vetenskapen (Lincoln & Guba, 1985). Den kvalitativa studien har ofta till syfte att utföra 

en djupare forskning på en liten grupp, därför resulterar studien i ett djupt resultat och 

inte i en vidare bred forskning. För att kringgå problemet används i stället något som 

kallas fylliga beskrivningar för att sätta in läsaren i en kontext (Lincoln & Guba, 1985).  

För att kunna göra vår studie överförbar har vi försökt att göra så fylliga beskrivningar 

som möjligt av det insamlade materialet vi har bearbetat för att andra ska kunna använda 

vårt material och tillämpa på andra områden. I de fall där vi inte lyckats med fylliga 

beskrivningar finns det möjlighet att gå tillbaka till ljudinspelningarna och lyssna på hur 

våra intervjuobjekt betonar vissa ord och pratar om fenomenens samverkan.     

2.11.3 Pålitlighet 

 

Beroende på hur utförliga beskrivningar som har gjorts desto mer pålitlig blir uppsatsens 

resultat (Lincoln & Guba, 1985). En forskare kan inte vara helt objektiv eftersom 

personliga tolkningar alltid blir aktuella (Bryman & Bell, 2011). Vårt syfte med 

uppsatsen har varit att fördjupa diskussionen om huvudmannaskap i styrelsen. Det är 

ofrånkomligt att utesluta att våra egna tolkningar av respondenternas svar inte har 

influerat resultatet av empirin. För att minimera att våra egna åsikter påverkat 

empiripresentationen har vi suttit ner tillsammans och skrivit direkt efter intervjuerna. Vi 

har gått tillbaka till ljudupptagningarna några gånger när vi inte varit överrens om vad 

som sagts. 

 

2.12   Metodreflektion 

 

Målet med utformningen av vårt metodkapitel har varit replikerbarhet. Därför har vi 

försökt förklara vårt tillvägagångssätt och våra val så noggrant som möjligt. Som vi 

reflekterat över tidigare har vi varit medvetna om hur våra egna tolkningar kan utgöra en 

påverkan på resultatet. Vi har försökt motverka denna typ av påverkan genom att 

genomföra och sammanställa intervjuerna tillsammans. Något som kan anses ha påverkat 

resultatet, är den intervju med Peter Clemedtson som genomfördes av Hanna Ström och 

Josefin Carling. För att motverka resultatpåverkan har vi lyssnat på ljudupptagningar som 

gjordes, samt att vi gick igenom syftet med intervjuguiden med Carling och Ström innan 

intervjun. På grund av att Carling och Ström behandlar ett mycket närliggande ämne 

ansåg vi att vårt resultat inte skulle påverkas av denna typ av datainsamling. Ytterligare 

en reflektion som framkommit under uppsatsprocessen är vårt sätt att referera till 

insamlat material. Då vårt vetenskapliga synsätt är hermeneutiken, vilket har som 

utgångspunkt i konsten att förstå, tolka och diskutera har vi valt att inte sidhänvisa vid 
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källreferering. Eftersom att vi fokuserar på författarens idéer och tankar har en 

sidhänvisning inte varit möjlig.      
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3 Teori 
 

I kommande kapitel redogörs vi för forskning närliggande vårt fenomen. Revisionsutskott 

är ett tämligen nytt fenomen, därför presenteras först en förstudie med lagar och 

rekommendationer för att underlätta vårt kommande resonemang. Forskningen 

presenteras i från olika infallsvinklar för att möjliggöra en bearbetning av empirin på ett 

berikande sätt. Huvudmannaskapsbegreppet är relativt outforskat, därför redogör vi för 

begreppet genom att dikotomisera huvudmannaskap. För att besvara vår problemfråga 

och uppfylla vårt syfte kommer vi att analysera utifrån två teoretiska ramverk. Dessa 

ramverk presenteras i den tredje och avslutande delen av kapitlet, och behandlar 

agentteorin och ett maktperspektiv. 

 

3.1 Förstudie av lagrum och rekommendationer 

 

I kommande kapitel ges en inblick i varför revisionsutskotten kom att instiftas. Vidare 

kommer även lagrum och rekommendationer att beskrivas och förklaras för att bidra med 

förförståelse och visa på skillnader mellan olika lagrum. Lagtext och rekommendationer 

återfinns i Appendix 1 och 2.  

3.1.1 Revisionsutskottens intåg 

 

Införandet av revisionsutskott har länge debatterats och förespråkats av såväl positiva och 

negativa anhängare. Turley och Zaman (2004) visade med sin studie att det inte fanns 

något signifikant samband mellan revisionsutskott och förekomsten av bedrägerier. Å 

andra sidan har andra forskare påvisat motsatsen och framlagt bevis för förekomsten av 

en negativ korrelation mellan revisionsutskott och bedrägerier, så som exempelvis Spira 

(2002).  

 

Till följd av bedrägerier och företagsskandaler brast de externa intressenternas förtroende 

för svenskt näringsliv, och i syfte att återskapa förtroendet tillsatte Statens offentliga 

utredningar (SOU) en förtroendekommission (SOU, 2004:47). Resultatet av utredningen 

innebar ett samarbete mellan FAR, Stockholmsbörsen och ett antal 

näringslivsorganisationer. Tillsammans tog de initiativet att upprätta ett ramverk för god 

bolagsstyrning, vilket resulterade i att en kodgrupp bildades, i dag benämnd Kollegiet. 

Kollegiet gav sedan ut Svensk Kod för Bolagsstyrning. (SOU, 2004:47) Framtagandet av 

Koden (2010) var ett resultat av förtroendekommissionens utredning och innebar även att 

ABL (2005:551) kom att revideras och att ett lagtvång av revisionsutskott blev ett 

faktum. ABL innefattar krav på vilka bolagsorgan som ska finnas, dess utformning och 

vilket ansvar organens ledamöter innehar. Koden (2010) tillkom som en 

kvalitetssäkrande åtgärd men är inte tvingande, den ger istället möjlighet att avvika och 

använda andra alternativ för att uppnå en bättre bolagsstyrning i det fall det är tillämpligt 

(Deloitte, 2013) Enligt både ABL (2005:551) och Koden (2010) ska bolagsstyrelser, i 

bolag som är noterade vid svenska börsen, inneha ett revisionsutskott. Kollegiet tog fram 

Svensk kod för bolagsstyrning under 2005 som ett komplement till övriga regelverk för 
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att upprätthålla god bolagsstyrning (Mjölnevik, 2010). Koden utgår ifrån ABL men har 

blivit en norm som idag är praxis att följa, utöver de minimikrav lagen presenterar 

(Deloitte, 2013) ABL ger, till skillnad från Koden, ingen möjlighet till avsteg, utan 

innebär enligt ABL 49 b § ett lagtvång att följa de föreskrifter som finns.  

 

I koden (2010) beskrivs bestämmelser för bolagsstyrningens ansvarsfördelning mellan de 

olika bolagsorganen, arbetsfördelningen i styrelsen, hur informationsutlämning till 

externa intressenter ska ske samt riktlinjer för den interna kontrollen. Koden är frivillig 

att följa för bolag men enligt praxis är den tvingande för noterade bolag, vilket innebär att 

majoriteten av bolagen noterade vid Stockholmsbörsen, tillämpar Svensk kod för 

bolagsstyrning (Styf, 2011). 

 

3.1.2 Aktiebolagslagen 

 

Sedan 2009 är det enligt ABL (2005:551) lagtvång att revisionsutskott ska finnas i 

samtliga svenska börsnoterade bolag (Mjölnevik, 2010).  Enligt ABL 8 kap 49 b § ska 

samtliga aktiebolag, som har värdepapper upptagna till handel på svensk reglerad 

marknad, ha ett revisionsutskott i styrelsen där minst en ledamot ska vara oberoende och 

ha redovisnings- eller revisionskompetens (SFS, 2005:551). Styrelsen kan dock besluta 

om att inte ha något revisionsutskott, förutsatt att styrelsen i helhet kan utföra utskottets 

uppgifter enligt ABL (2009:565). Revisionsutskottens uppgifter är att, utan att det 

påverkar styrelsens ansvar och uppgifter, övervaka den finansiella rapporteringen i 

bolaget, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroller, internrevision och 

riskhantering (SFS, 2005:551). Revisionsutskottet ska också hålla sig uppdaterade och 

informerade vid revision i samband med årsredovisningen och koncernredovisningens 

upprättande samt granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet, för att 

utesluta risken för självgranskningshot i samband med tillhandahållande av 

tilläggstjänster vid revisionsfasen (SFS, 2005:551). Slutligen ska revisionsutskotten enligt 

SFS (2005:551) biträda vid bolagsstämman när förslag för revisorsval framtas.      

 

ABL (2005:551) redogör för vad revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är utan att 

styrelsens yttersta ansvar frångås, vilket finns beskrivet i ABL 8 kap 4 §. Styrelsen ska 

vid en delegering, till övriga styrelseledamöter eller andra, fortsatt handla med omsorg 

och fortlöpande kontrollera om en delegation kan upprätthållas (SFS, 2005:551).  

  

3.1.3 Svensk kod för bolagsstyrning  

 

Koden (2010) ger ut restriktioner. Restriktionerna innebär, likt ABL (2005:551), krav på 

revisionsutskott men ger mer detaljerade riktlinjer och ökade krav på vad 

revisionsutskottets arbete och ansvarsuppgifter innebär.  Kodens syfte är att vara ett 

komplement till reglerande lagstiftning för att höja minimikraven för god bolagsstyrning 

mot allmänheten (Bolagsstyrning, 2010).  
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Koden (2010) utgår ifrån ABL (2005:551) och innefattar samtliga bolag upptagna vid 

svensk värdepappershandel. Rekommendationen bygger på den s.k. ”följ- eller 

förklaraprincipen”, vilken utvecklades i Storbritannien i samband med införandet av 

Cadburyrapporten (Deloitte, 2013). Följ- eller förklara principen innebär att bolag inte 

alltid behöver följa samtliga regler som koden förespråkar, utan ges möjlighet att avvika 

från koden utan påföljd. Dock måste bolaget tydligt motivera varför de avviker från 

Koden i den årliga bolagsstyrningsrapporten (Bolagsstyrning, 2010).  

 

I enighet med Kodens syfte, att vara ett kvalitetshöjande komplement till befintlig 

lagstiftning, ger Koden ett antal förhållningsregler (Hult & Svernlöv, 2011). Styrelsen ska 

inrätta ett revisionsutskott, vilket ska bestå av minst tre styrelseledamöter där majoriteten 

av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen 

(Bolagsstyrning, 2010). En styrelseledamot som ingår i bolagsstyrningen inte får vara 

ledamot i utskottet (Bolagsstyrning, 2010). Koden klarlägger likt ABL att styrelsen, om 

den finner det mer ändamålsenligt, kan utgöra revisionsutskottets uppgifter. När det 

kommer till revisionsutskottets arbetsuppgifter ska utskottet svara för beredandet av 

styrelsens arbete för att öka kvaliteten på bolagets finansiella rapportering. Därmed ska 

revisionsutskottets ledamöter fortlöpande träffa bolagets revisor, för att kontinuerligt 

informera styrelsen om revisionens inriktning och omfattning. Det måste även 

säkerställas att både internrevisorn och externrevisorn har samma risksyn 

(Bolagsstyrning, 2010). 

 

I enighet med ABL (2005:551) påvisar Koden (2010) att revisionsutskottet ska fastställa 

vilka ytterligare tjänster, utöver revisionstjänster, som ska tillhandahållas av bolagets 

revisor. Ledamöterna i revisionsutskottet ska även utvärdera revisionsinsatsen, som en 

förhöjd kvalitetssäkring och informera om revisionsprocessen till valberedningen. 

Utskottet ska också biträda vid valberedningen och övervaka valet av revisor och dess 

arvode. (Bolagsstyrning, 2010).  
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3.2 Tidigare forskning 

 

3.2.1 Bolagsstyrningsprofilen  

 

Bolagsstyrning använts ofta synonymt med Corporate governance (Mjölnevik, 2010). 

Begreppets fokus ligger på förhållandet mellan ägare och företagets ledning och hur de 

väljer att sköta den interna kontrollen och bolagsstyrning (Mjölnevik, 2010). För att 

säkerställa god intern kontroll infördes bolagskoder runt om i världen (Flynn & Smyth, 

2003). Kaptein och Schwartz (2008) beskriver bolagsstyrningskoder som ett 

policydokument för hur bolaget ska skötas utifrån aktieägarnas intressen. Införandet av 

revisionsutskott i bolagsstyrningsprofilen är en reaktion på uppdagade 

redovisningsskandaler världen över (Steven, 2003). Bolagsstyrningsregler har debatterats 

och är ett högaktuellt ämne, då det har ansetts vara överflödiga och hämmande av 

företagens utveckling (Karlsson, 2006). Å andra sidan har Kallenberg (2007) genom sin 

studie påvisat vikten av god bolagsstyrning. Revisionsutskottens införande innebar en 

förändring i bolagsstyrningsprofilen genom att utskott bildades som en del av styrelsen 

(Deloitte, 2013). I takt med att de institutionella ägarna blev en mer vanlig 

förekommande aktör samtidigt som bolagen ökade i storlek, hade en styrelseledamot 

varken tid eller kunskap, att behärska samtliga områden (Styf, 2011). Även Islam et al. 

(2010) beskriver den uppkomna förändring som har skett inom bolagsstyrningsprofilen. I 

hans studie beskrivs den ökade fokuseringen som lades på bolagsstyrningsprocessen i 

samband med företagsskandaler, vilken kom att medföra ett förtydligande och en 

effektivisering av sättet att styra och kontrollera ett bolag.  

 

Hedlund (1985) beskriver sin tids gällande bolagsstyrningsprofil, som byggde på att 

bolagsstämman är ägarnas överordnade organ och därmed har störst beslutanderätt. 

Bolagsstämmans uppgift är att utse styrelsen, som är ansvarig för organisering och 

förvaltning av bolaget. Styrelsen utser verkställande direktör, som i enighet med 

styrelsens anvisningar, ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget. VD måste i sitt 

operativa uppdrag handla enligt styrelsens direktiv (Hedlund, 1985). Redan under 1970-

talet ansåg Lidén (1979) att bolagsstyrningsprofilen borde utvecklas. Jensen och 

Meckling (1976) i likhet med Styf (2011) och Islam et al. (2010) anser att 

bolagsstyrningsprofilen har ändrats på grund av att ägarnas insikt i bolaget har reducerats.  

 

Enligt Zacharias (2000) utgår förändringen i bolagsstyrningsprofilen i från aktieägarnas 

brist på förtroende och önskan om ökad transparens i publicerad finansiell information. 

Författaren menar att för återfå aktieägarnas förtroende infördes bland annat 

revisionsutskott som en ytterligare instans i den nya bolagsstyrningsprofilen. Utskotten 

agerar dock inte som ett separat organ utan är en integrerad del, underordnad styrelsen. 

Avståndet mellan aktieägare och verkställande organ var tidigare mindre men intåget av 

institutionella ägare innebar dock att ägarnas insyn och kontroll minskande. Införandet av 

revisionsutskott var ett led i ge aktieägarna en förlängd arm in i bolaget (Zacharias, 

2000). Den traditionella bolagsstyrningsprofilens förändringar har kompletterats genom 

instiftande av utskott med syfte att tydliggöra arbetsfördelningen. Mjölnevik (2010) 
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beskriver att utskotten är ett led i att en styrelseledamot orimligt kan vara insatta i 

samtliga beredande funktioner. Trots att forskningsresultat, exempelvis Turley och 

Zaman (2004), har påvisat att inget signifikant mönster har kunnat urskiljas mellan 

revisionsutskott och minimering av förekommande oegentligheter. Å andra sidan menar 

Vera-Muñoz (2005) att stor fokus kan läggas på specifika områden, vilka under tidigare 

styrelsearbete ofta inte har ägnats stor vikt åt.   

3.2.2 Huvudmannaskap 

 

Enquist och Javefors (1996) beskriver i sin avhandling att begreppet huvudmannaskap 

har många olika definitioner och att innebörden av begreppet varierar beroende på 

sammanhang och att en entydig definition av begreppet kan inte uttydas. Även Keinath 

och Walo (2004) menar att det ingen tydlig definition på huvudmannaskap finns, men 

aktualiserar begreppet huvudman inom styrelsearbete. Keinath och Walo (2004) anser att 

det är den överordnade i hierarkin som innehar det yttersta ansvaret. Enquist och Javefors 

(1996) delar detta resonemang men tillägger att det också kan vara den med den 

fullständiga kontrollen som agerar huvudman i vissa avseenden.  

 

Inom den företagsekonomiska världen förknippas huvudmannaskap i stor utsträckning 

med ansvar, ägande, befogenheter och makt (Ingley & Van Der Walt, 2004). Den breda 

definitionen av huvudmannaskapsbegreppet kan innebära skildringar mellan dess 

formella beskrivning och den reella tillämpningen. Huvudmannaskap kan i många 

situationer kopplas samman med en relation där ena parten har givit en annan part ett 

uppdrag, vilket innebär en förflyttning av bestämmanderätten (Enquist & Javefors, 1996). 

Den traditionella definitionen enligt förvaltningsrätten innebär att huvudmannaskapet kan 

ses utifrån den eller de som har huvudansvaret för en institution eller en verksamhet. I 

förhållandet mellan ägare och styrelse är ägarna huvudman över styrelsen. När det gäller 

förhållandet mellan styrelse och VD, anses styrelsen vara huvudman, det alltså 

uppdragsgivaren som agerar huvudman. (Enquist & Javefors, 1996). Komplexiteten 

uppstår när relationen mellan parterna inte är klarlagd och ansvarsområden inte är tydligt 

definierade enligt Enquist och Javefors (1996). Tidigare var bolagsstyrningsprofilen 

vertikal och den som befann sig längst upp i hierarkin var huvudman (Mjölnevik, 2010). 

Införandet av revisionsutskott resulterade i svårigheter i att se vem det är som bär 

huvudmannaskapet (Hult & Svernlöv, 2011).  

 

Enligt Abrahamsson (1989) finns det två sätt att definiera huvudman på, antingen är det 

den som inrättar organisationen som ett medel för att nå vissa mål eller som har rätten att 

tillsätta eller avsätta kapitalägare, medlemmar eller väljare. Enquist och Javefors (1996) 

anser att det är den överordnade i förhållandet som kan ses som huvudman när 

ansvarsbegreppet centraliseras. Ett nyckelord mellan huvudman och verkställande 

ledning är ansvar (Enquist & Javefors, 1996). Olson (1983) menar att grunden för god 

styrning är ett tydligt ansvarstagande, tydligt formulerade roller och vem som ska stå till 

svars. I likhet med Olson (1983) visar Jönsson (1985) att det inom redovisningsområdet 

är viktigt att ha tydliga ansvarsroller då informationsasymmetrin är omfattande. Polesie, 

Johansson och Jönsson (1992) framställer likt Olson (1983) att det ur ett 

organisationsperspektiv är viktigt att tydligöra ansvarsfördelningen genom konkreta 
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funktioner. Organisationen och dess funktionsroller blir därmed av vikt när frågan ställs 

om vem som ska ta ansvar utifrån ett moraliskt perspektiv (Enquist & Javefors, 1996). 

Det ekonomiska ansvaret är en utgångspunkt för den juridiska aspekten och är kopplad 

till huvudmannaskap genom kravet på att redovisa på vad man har gjort inför sina 

huvudmän och att kunna ställas till svars för dessa handlingar. Redovisningen blir ett 

viktigt instrument för att identifiera vem det är som har det yttersta ansvaret. (Enquist & 

Javefors, 1996)  

 

Under bankkrisen på nittiotalet gick staten in som garant för bankerna. Genom denna 

handling tog staten på sig det slutgiltiga ansvaret för att inga fodringar skulle gå 

förlorade. Bankkrisen exemplifierade på så vis att det varken var ägarna eller styrelsen 

som bar det reella huvudansvaret. (Enquist & Javefors, 1996) Efter bankkrisen gjordes en 

utredning av Nordbanken. Utredningen kommer fram till att det är styrelsen som bär det 

yttersta ansvaret för bankens verksamhet men menar också att styrelsen inte ska gräva 

alltför djupt eftersom fler områden ska övervakas. Utredningens slutsats blir att det finns 

ett spelrum för att tvista om hur ansvaret bör vara fördelat. (Enquist & Javefors, 1996) 

3.2.3 Managerialism 

 

På grund av att forskning om huvudmannaskap är bristfällig och att fenomenet saknar en 

tydlig definition har vi valt att förklara begreppet genom en dikotomi. Enligt Enquist och 

Javefors (1996) kan begreppet managerialism beskrivas som en dikotomi till 

huvudmannaskap.  

 

När en företagsledare agerar i en ägarroll utan att inneha den, benämns det enligt Maor 

(1999) som managerialism. Företagsledaren tar inte ett ökat ansvar utan skapar egna 

befogenheter för att möjliggöra egenincitament (Maor, 1999). Huvudmannaskap tenderar 

i större utsträckning att ses utifrån vem eller vilka som innehar huvudansvaret och inte 

som den som innehar ägarrollen (Enquist & Javefors, 1996). Denna problematik är 

vanligt förekommande men får inte enligt Hedlund (1985) förväxlas med ägaransvar. 

Ägaransvar syftar till mer direkta former av inflytande, kontakter med intressenter och 

har ett intresse i att bolaget har en företagsledning som vill uppnå samma mål som ägarna 

själva (Hedlund, 1985). 

 

3.2.4 Revisionsutskott 

 

Revisionsutskott var ett tämligen okänt fenomen inom bolagsstyrning innan ett antal 

företagsskandaler uppdagades som exempelvis Enron och Worldcom med flera (Patricia 

& Douglas, 2006). Uppmärksamheten som skandalerna gavs i media har alla varit 

bidragande orsaker till en förnyad lagstiftning och skärpta krav på den interna styrningen 

och kontrollen (Clarke, 2005). Det var ägarförändringarna i de större bolagen som bidrog 

till en efterfrågan från de externa intressenterna att den finansiella rapporteringen skulle 

bli mer transparent (La Porta & Shleifer, 1999). I samband med den förnyade 

lagstiftningen fick revisionsutskotten ett större krav på att säkerställa minimeringen av 

oegentligheter samt att säkerställa revisorns oberoende. Lagkravet på revisionsutskott var 
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en förtroendehöjande åtgärd och var en garanti för att styrelsens arbete och ansvarsposter 

var grundligt upprättade (Barker, 2002). De externa intressenterna krävde ett 

kontrollorgan för att säkerställa att deras primära intressen säkerställdes (Hult & 

Arwinge, 2013). Stuart och Mahbub (2007) menar å andra sidan att revisionsutskott inte 

har någon påverkan på vare sig bolagets prestationsförmåga eller kvalitén i den interna 

rapporteringen.  

 

3.3 Teoretisk referensram 

3.3.1 Agentteorin 

 

Agentteorin har varit vanligt förekommande i litteratur med inriktning mot juridik och 

finansiell ekonomi men har även etablerat sig i organisationsteorilitteratur (Verstegen & 

Marguerite, 2003). Ett agentförhållande uppkommer när agenten agerar i principalens 

uppdrag (Jensen & Meckling, 1976). Inom bolagsstyrning finns det flera olika 

agentförhållanden. Exempelvis har aktieägarna ett principalförhållande till flera agenter 

såsom styrelse, revisorer och företagsledare (Styf, 2011). När aktieägare och 

företagsledning är samma person finns ingen risk för informationsasymmetri eftersom 

vederbörande har tillgång till all information (Styf, 2011). Men när aktieägare och 

företagsledning inte längre sammanfaller uppkommer en problematik eftersom de kan ha 

olika avsikter, då båda agerar för egen vinnings skull och har inte tillgång till samma 

information (Sevenius, 2002).  

 

I dag är agentrelationen i publika företag tämligen mer komplex (Ingley & Van Der Walt, 

2004). Jensen (2000) menar att den traditionella agentrelationen har utvecklats i samband 

med att större institutionella ägare har blivit en naturlig del av bolagen. Förhållandet 

mellan principal och agent är inte längre lika självklar, vilket innebär att det blir svårt att 

följa agentkedjan. Författaren motiverar vidare att agentkedjan är svår att följa eftersom 

småsparare nu placerar kapital via en institutionell ägare, i stället för att placera direkt i 

ett bolag. De institutionella ägarna placerar i sin tur innehavet i olika finansiella 

instrument. Det blir på så sätt problem att identifiera vem som agerar i vilket uppdrag. 

(Jensen, 2000) 

 

Jensen och Meckling (1976) anser att för att ett agentförhållande ska föreligga krävs att 

ett kontrakt parterna emellan har upprättats. Kontraktet reglerar den 

informationsasymmetri som kan uppkomma när principal och agent inte sammanfaller. 

Syftet med kontraktet är att minimera egenincitament parterna emellan. 

Informationsasymmetri, vilken benämns Moral hazard, uppkommer när agentens 

informationsövertag utnyttjas för egen vinning och därmed åsidosätter företagets 

utveckling. Informationsasymmetrin varierar i beroende på vilket agentförhållanden det 

rör sig om. Revisionsutskottet och styrelsen har tillgång till olika mängd information och 

vem som agerar åt vem kan tyckas otydligt (Jensen & Meckling, 1976).  

 

Syftet med kontraktet är också att minimera de agentkostnader som kan uppkomma i 

samband med Moral hazard (Jensen, 2000). Agentkostnader uppkommer på grund av 
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intressenternas skilda intressen (Bergström & Samuelsson, 2001). För att 

transaktionskostnaderna ska bli så små som möjligt krävs ett optimalt kontrakt, vilket 

Shleifer och Vishny (1986) menar är omöjligt eftersom det inte går att inkludera alla 

händelser i förväg, därför krävs det att kontraktet är dynamiskt.  

 

Kontrakten som sätts upp mellan bolagsorganen innebär att de olika parterna får tillgång 

till olika mycket information och agenten är den som innehar ett informationsövertag. 

(Bergström & Samuelsson, 2001). Anthony och Govindarajan (2007) lyfter fram 

nyttomaximering som ett ytterligare problem. Agenten kommer att sträva efter att 

tillfredställa sina egna behov i första hand. Eftersom agent och principal båda strävar 

efter maximal nytta kommer dessa två att vilja gå i olika riktningar (Bergström & 

Samuelsson, 2001). Principalen kan begränsa denna typ av beteende från agenten genom 

att tillämpa olika incitamentprogram. Incitamentprogrammen utformas så att agentens 

och principalens strävan överensstämmer med varandra (Macintosh, 1994).  

 

Moral hazard var ett av de bakomliggande problemen vid Enronskandalen, där följderna 

blev katastrofala för alla inblandade (Verstegen & Marguerite, 2003). Tusentals anställda 

förlorade sina besparingar i energibolagets aktie när manipuleringar resulterade i en 

högre vinst än den verkliga (Patricia & Douglas, 2006). Enron är ett typfall för 

agentteorin, en agent som av egenincitament åsidosätter aktieägarnas primära intressen 

(Clarke, 2005). Tidigare forskning menar att agentteorins krav på övervakning och 

kontroll inte medför maximal nytta (Clarke, 2005). Koden innehåller en del 

förhållningsregler för att underlätta ägarnas övervakning av de börsnoterade bolagen. 

Styrelsen ses här som en nyckelperson att minska informationsasymmetri mellan sig 

själva och bolaget (Bolagsstyrning, 2010).  

 

Ett ytterligare agentproblem som uppkommer är när agent och principal har olika 

inställning till risk (Kallenberg, 2007). När antalet aktieägare ökar, ökar också risken för 

att alla aktieägare inte har samma inställning till risk (Mjölnevik, 2010). Styrelsen finns 

därför till för att bevaka aktieägarnas intressen. Det är förtroende som är grundvalen i 

denna teori eftersom agent och principal måste kunna lita på varandra (Clarke, 2005).  

 

Khalil och Lawarrée (1995) har tillämpat agentteorin i ett revisionssammanhang där 

aktieägarna utgör principal och ledningen agent. Ledningen anses ha information som 

ägarna inte har. För att övervaka ledningen anlitas en revisor för att minimera 

informationsasymmetrin. Revisorns roll blir allt viktigare i agentrelationen mellan ägare, 

ledning och styrelse (Messier, 1996). I och med införandet av revisionsutskott uppstår 

ytterligare uppdragsrelationer exempelvis mellan ägare och styrelse, styrelse och ledning, 

styrelse och revisionsutskott, styrelse, revisionsuppdrag och revisor samt ägare och 

revisor (Styf, 2011).  

 

3.3.2 Makt och den politiska metaforen 

 

Politik har länge ansetts vara en nödvändig enhet eftersom det är ett medel att skapa 

ordning ur en mångfald samtidigt som ett totalitärt styre kunde undvikas (Morgan, 1999). 
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Hobbes (2004) anser att människans allra mest naturliga beteende är egoismen, därför 

uppstår det s.k. ”allas krig mot alla”. För att kunna förgöra detta krig måste en 

envåldshärskare utses, vars funktion är att skydda människorna från varandra. Ett avtal 

sluts mellan människorna och envåldshärskaren, där den senare får efterfrågad makt i 

utbyte att den förre uppnår efterfrågad trygghet (Crick, 1964).  

 

Den s.k. ”Maktfördelningläran” utvecklades av den franska filosofen Charles de 

Secondat de Montesquieu (Midttun, 2010). Genom att separera makt reduceras chanserna 

att en enda person blev för stark i sin position (Sultana, 2012). I en stat fördelas den 

offentliga makten på tre olika motpoler för att undvika maktmissbruk. Den första är den 

verkställande makten som har rätten att lägga in ett veto. Den andra är den lagstadgade 

makten representerar och är det organ som har makt att förändra lagar. Den tredje är den 

dömande makten och ser till att lagar följs och dömer därefter (Sultana, 2012). 

Huvudsyftet med maktfördelningslära är att verka för en harmonisk maktbalans. Om 

någon ändå missbrukat sin makt ska denna avsättas, straffas eller varnas. Maktdelningen 

innehåller därför kontrollbefogenheter så som exempelvis utskott i parlamenten (Sultana, 

2012).  

 

Czarniawska (1993) menar att metaforer blivit alltmer populära att använda sig av 

metaforer är viktigt eftersom de bidrar till att sprida nya ideologier med hjälp av enkla 

bilder. Morgan (1999) framställer en metafor där alla organisationer kan framställas som 

olika styrelseskick. Den statskunskap som Morgan (1999) menar studeras i dag 

härstammar från motsatta intressen och hur de blir ett medel för att tvångsmässigt skapa 

en typ av social ordning. En politisk organisation kan karakteriseras av olika 

styrelseskick exempelvis envälde, byråkrati, teknokrati, samregerande eller representativ 

demokrati (Morgan, 1999). Michels (1915) har exemplifierat ett envälde som en 

organisation där en enskild individ innehar ett absolut styrelseskick för att vidmakthålla 

ordning. I en autokrati tas besluten av en enda person, denna person innehar makten på 

grund av kontroll över viktiga resurser (Morgan, 1999). Byråkrati är ett annat exempel 

som Weber (1947) exemplifierade som ett styre som helt utövas med hjälp av interna 

regler och lagar. Teknokrati är i stället ett styre där all makt utgörs av specifik kunskap 

och kännetecknas av expertmakt (Galbraith, 2007). Representativ demokrati, utövas via 

val av representanter för ett begränsat projekt eller för en begränsad tid (Woodworth, 

Meek & Whyte, 1985). Direkt demokrati, innebär att samtliga enheter har direkt inverkan 

på den väg som väljs. Här är självstyrning och egenkontroll vanligt (Morgan, 1999). 

 

Ofta är en organisation en blandning av flera olika styrelseskick som ska tas hänsyn till 

vid problemlösning av interna intressekrockar (Morgan, 1999). Michels (1915) anser att 

ledarskap är ett nödvändigt fenomen i allt socialt liv, men menar att direktdemokrati är 

omöjligt eftersom det inte går att vara för många som är med och bestämmer. Behovet av 

delegering uppkommer, där särskilt utvalda personer som representerar massan av 

medlemmar får ett delegerat ansvar, men en delegering kräver expertis. Behovet av 

kontinuitet är stort, eftersom det är viktigt att ledarskiktet utgörs av en konstant och ett 

mer stabilt element. Michels (1915) anser att det är viktigt att skilja på den anställda och 

den valda exekutiven. Författaren resonerar vidare att de anställda betraktas som en 
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underordnad kategori som är beroende av sin uppdragsgivare medan den valda 

exekutiven anses överordnad.  

 

Morgan (1999) menar att den politiska metaforen kan ge upphov till konflikter, men att 

dessa kan lösas genom olika typer av makt. Beroende på vilken typ av politisk 

organisation uppnås makt på olika sätt. Morgan (1999) anser att makt kan uppnås via 

legitimitet, kontroll över knappa resurser, kontroll över kunskap och informationsflöden, 

kontroll över viktiga gränsområden.  
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4 Empiri 
 

Med hänsyn till vår narrativa utgångspunkt kommer vi nedan att återkoppla till 

intervjuerna utifrån ett berättarperspektiv. I likhet med litteraturvetaren Kenneth Burke 

letar vi efter sammanhang, motsägelser, vem som handlar och handlingens budskap 

(Czarniawska, 2004) för att framställa empirin. En presentation av intervjuerna sker i 

tematisk ordning. Samtliga respondenter är väl insatta i fenomenet revisionsutskott, men 

utifrån enskilt expertperspektiv. Vårt expertperspektiv respresenteras av institutionella 

ägare en jurist och revisorer, detta för att inkludera fler infallsvinklar som kan bidra till en 

djupare diskussion.  

4.1 Ägaransvarig A 

 

På grund av intervjuobjektets egen önskan att få agera anonymt benämns objektet 

hädanefter A. A har lång erfarenhet av institutionellt ägande och är i dag ägaransvarig för 

ett stort fondbolag i Sverige och sitter med i nio stycken valberedningar. Vi kom i kontakt 

med A genom en kontakt till en av oss författare. Då A är stationerad i Stockholm ägde 

intervjun rum via Skype.  

 

”I betraktarens öga anses utskottet inneha expertiskunskap och uppfattas också därför ha 

ytterst ansvar i dessa frågor”
1
 

 

A anser att revisionsutskottens främsta uppgift är att ta fram beslutsunderlag som ska tas 

upp i styrelsen. Det betyder inte att revisionsutskotten kan lägga över ansvaret på de 

övriga i styrelsen och yrka på att beviljas ansvarsfrihet eller inte vara ersättningsskyldiga, 

eftersom de anser att de fullgjort sin plikt. Styrelsen har solidariskt det yttersta ansvaret 

om något skulle inträffa men det hindrar inte att ansvarsområdena är olika inom styrelsen. 

Förekomsten av olika ansvarsområden inom en styrelse skulle sannolikt bidra till ett 

hårdare straff vid en fällande dom för den som varit ansvarig för berörd fråga. HQ-bank 

skulle kunna vara ett praktiskt exempel på hur ansvarsområden och arvoden var 

avgörande faktorer till att styrelsen ansågs vara solidariskt ansvariga men alla var inte 

lika ersättningsskyldiga. A konstaterar att det därför skulle kunna vara så att 

revisionsutskotten, som innehar ett tilldelat ansvar, sannolikt skulle få ett hårdare straff 

inom förekommande fall av oegentligheter inom deras expertisområde på grund av att det 

utifrån betraktarens ögon kan verka som om revisionsutskottet är ytterst ansvariga. 

Anledningen till att införa revisionsutskott bortsett från lagtvång är att höja insikt, öka 

förståelse och utrota egenincitament. 

 

Begreppet huvudmannaskap är inget som används i dagligt bruk i organisationen där A 

arbetar, men innebörden av ordet anses ändå tydligt; den som är ytterst ansvarig för en 

viss fråga.  Införandet av revisionsutskott har medfört en tydligare bild av 

huvudmannaskapet i styrelserna. Revisionsutskott har sänt signaler om tydligare fokus på 

den interna kontrollen och bidragit till en tydligare arbetsfördelning inom styrelsen, vilket 

                                                 
1
 Intervju via Skype med A, ägaransvarig för fondbolag 4/2-2013 
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intressenterna kan uppfatta som positiva signaler. Trots att styrelsen enligt lag innehar det 

yttersta ansvaret skulle revisionsutskotten ändå i betraktarens öga anses vara den ytterst 

ansvariga inom angivna områden eftersom utskotten sitter med expertiskunskaper. Till 

skillnad från huvudmannaskap har vi ett ägaransvar gentemot våra intressenter. 

Fondbolagets prioritet är att skapa ett förtroende för externa intressenter, vilket det gör 

genom att agera aktivt på marknaden och genom att besöka och intervjua de bolag som 

de investerar i. A påpekar att det är av stor vikt att fondbolaget har god insikt i de bolag 

de investerar i, därför är dialog väldigt viktigt för att upprätthålla en långsiktig relation. 

Fondbolaget har inte bara ansvar att producera en god avkastning till sina kunder utan 

även att generera en respektabel miljö som företagen agerar i. Det förekommer 

bedrägerier trots införandet av revisionsutskott, vilket i största mån anses bero på en 

kombination mellan fel företagsvärderingar och fel personer på ledande positioner. Det är 

därför viktigt, som en del i ägaransvaret, att se till att kloka och bra människor sitter i 

styrelsen samt dess utskott.  

 

4.2 Revisor Peter Clemedtson 

 

Vårt andra intervjuobjekt är Peter Clemedtson. Clemedtson är styrelseordförande i 

revisionsbyrån PwC, han har lång bakgrund i revisionsbranschen och är i dag bland annat 

påskrivande revisor för Volvo AB. Denna intervju genomförde Hanna Ström och Josefin 

Carling via telefon, vi fick sedan ta del av denna via ljudupptagning.  

 

”Det primära syftet är inte att omfördela ansvar”
2
 

 

Clemedtson bedömer införandet av revisionsutskott som positivt eftersom de bidrar med 

tydligare fokus på den interna kontrollen. Utskottets primära syfte är att bereda och ta 

fram goda beslutsunderlag för att styrelsen som helhet ska kunna ta välgrundade beslut. 

Sedan införandet av revisionsutskott har större fokus funnits på frågor som kanske 

tidigare inte varit högprioriterat i styrelsen. När utskott med ledamöter tillsätts för att 

tillgodose den interna kontrollen och revisorns oberoende lyfts frågan och behandlas 

därigenom utifrån ett större perspektiv med djupare insikt än vad styrelsen hade klarat 

utan expertkunskaper. Tillsättandet av revisionsutskott har medfört att 

ansvarsfördelningen blivit tydligare inom styrelsen. Adderat med att företaget har ett 

egenintresse i att den finansiella rapporteringen blir god har införandet blivit 

värdeskapande.  

 

Huvudmannaskap är inget som används normalt men skulle kunna ses som den del av 

bolagsstyrningen, som är ytterst ansvarig. Bolagsstyrning är i dag av större vikt, då 

företagsvärlden behandlar mer komplexa frågor och att ägarförhållandena har ändrats. 

Likt vad lagen påvisar är det styrelsen som har det yttersta ansvaret och det går inte att 

frångå. Däremot påpekar Clemedtson att när ledamöterna i revisionsutskotten tillsätts 

med expertkunskaper kan de ha den största ansvarsbördan vid felaktigheter som 

förknippas med deras arbetsuppgifter. Formellt sätt är det ändå alla i styrelsen som har 

                                                 
2
 Intervju med Peter Clemedtson, auktoriserad revisor PwC. 21/3-2013. 
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det yttersta ansvaret. Clemedtson bekräftar att ansvarsfrågan är en fråga som det 

diskuteras om i nuläget men det primära syftet med utskottet är inte att lyfta bort ansvar 

från styrelsen. Alla styrelsemedlemmar ska genom utskotten få en ökad insikt i berörda 

frågor och därigenom på ett bättre sätt kunna ta sitt yttersta ansvar. Komplexiteten som 

kring ansvarsfrågor grundar sig i att fel fokus ofta föreligger. Styrelsen innehar alltid det 

yttersta ansvaret, således är det också deras ansvar att rätt underlag bereds av 

revisionsutskottet och att rätt ledarmöter sitter i utskottet.  

 

4.3 Revisor Fredrik Mansén 

 

Fredrik Mansén är vår tredje intervjuperson. Mansén har arbetat som godkännande 

revisor i tio år, åtta av de på PwC vilken är Manséns nuvarande arbetsplats. Vi kom i 

kontakt med Mansén via en kontakt till en av oss författare. Intervjun ägde rum på PwC’s 

kontor i Borås.  

 

”Varför är revisionsutskott lagstadgat när det ändå är styrelsens uppgift?”
3
 

 

Mansén bedömer att revisionsutskottens främsta uppgift är att bereda underlag till 

styrelsen för att de kunna ta välgrundade beslut. Kvaliteten på finansiell rapportering och 

den interna kontrollen ökar eftersom det sitter en grupp på heltid med dessa frågor. 

Denna typ av utskott bidrar också med ett tydligare ansvar i bolagsstyrningen genom en 

tydligare och mer specifik arbetsfördelning. Å andra sidan skulle den interna kontrollen 

skötas helt av någon med mer insyn i bolaget, eftersom den personen då vet hur allt 

fungerar. En reflektion som uppkom är varför existensen av revisionsutskott är 

lagstadgat, det har alltid varit styrelsens uppgift att värna för denna typ av frågor. 

Dessutom finns inte behovet i alla bolag, det beror helt på vilken typ av verksamhet 

bolaget bedriver, vilken bransch samt vilka som är bolagets kunder och leverantörer.  

 

Huvudmannaskap som etablerat begrepp används inte men innebörden kan ändå ses som 

tydlig, den som innehar det yttersta ansvaret är också den som innehar 

huvudmannaskapet. Ägaransvar istället kan ses som det ansvaret som styrelsen har att 

värna om företagets bästa eftersom det är styrelsen som agerar i ägarnas uppdrag. 

Styrelsen har solidariskt ansvar gentemot tredje man. Eftersom revisionsutskotten består 

av personer som ska vara experter inom sitt område, skulle de kunna ses som ytterst 

ansvariga. Om styrelsen gett i uppdrag att granska ett område där revisionsutskottet inte 

hittar något att anmärka på, men att det sedan framkommer oegentligheter inom detta 

område skulle det ses som revisionsutskottets fel. Ändå om det formellt alltid är styrelsen 

som har det yttersta ansvaret. Ett praktiskt exempel som kan tas är det arbetsförhållande 

som finns på en revisionsbyrå. Påskrivande revisor ger uppdrag till revisorsassistenten att 

bereda ett underlag som den godkännande revisorn sedan använder för ett 

slutgodkännande. Skulle det visa sig att det ändå var fel, är det helt och fullt den 

påskrivande revisorn som har det yttersta ansvaret.  

                                                 
3
 Intervju med Fredrik Mansén, godkännande revisor PwC 22/2-2013 
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Mansén hävdar att revisionsutskotten egentligen inte skulle behövas i de bolag där ägarna 

är starka eftersom det är ägarna som i sin tur agerar i småspararnas intressen. När ägarna 

är starka så talar de för sig själva. I ägarbolag är ofta ägare och företagsledare samma 

person medan det i större koncernbolag sitter professionella företagsledare som borde 

kontrolleras hårdare av ägaren. Ägarna borde bli mer aktiva och ta på sig det ansvaret 

som utskotten har i dag. Om revisionsutskotten har tagit på sig en del av det ansvar som 

styrelsen tidigare hade för denna typ av frågor skulle det ändå ses som positivt eftersom 

det skulle betyda att alla i styrelsen inte skulle behöva avgå på grund av ett bedrägeri som 

en eller ett fåtal var ansvarig för. Det skulle bidra med en stabilitet som vissa företag är 

beroende av.  

 

4.4 Advokat Claes Sjölin 

 

Vårt fjärde intervjuobjekt är Claes Sjölin. Sjölin arbetar som advokat på sin egen 

advokatfirma i Göteborg och har en lång erfarenhet av styrelsearbeten och deras 

ansvarsområden. Vi fick kontakt med Sjölin via Högskolan i Borås, där Sjölin också 

föreläser. Intervjun ägde rum på ett café i Borås.  

 

”Huvudmannaskapstermen är inte optimal”
4
 

 

Uppdraget som revisionsutskottet har är endast beredande för att styrelsen ska kunna fatta 

välgrundade beslut och att granska revisorns oberoende, anser Sjölin. Eftersom 

ansvarsuppgifterna för revisionsutskotten tydligt framkommer i både Koden och ABL 

anses det inte finnas några tvivel om vilket som är deras huvudansvar och därmed har 

ansvarsfördelningen blivit tydligare. Det anses ändå viktigt att med hjälp av tydlig 

dokumentation klargöra vem som har vilket ansvarsområde eftersom det annars kan bli 

missförstånd inom styrelsen. Därmed måste revisionsutskottens ansvarsområden tydligt 

definieras för att det inte ska råda några som helst tveksamheter om vad deras 

ansvarsuppgifter anses vara.  

 

Huvudmannaskapstermen ser Sjölin inte som optimal, det hade varit bättre med termen 

huvudman utifrån vem som har givit ett uppdrag och vad uppdraget innebär. Ska 

begreppet ändå användas så beror huvudmannaskapet på vem det är som är 

uppdragsgivare och vilket som är uppdraget. Som styrelseledamot är uppdragsgivarna 

ägarna där styrelsen ska agera åt huvudmannen, ägarna. Ägaransvar å andra sidan anses 

smalare än huvudmannaskapet, eftersom ansvaret är svårare att konkretisera då det kan 

skilja sig beroende på inflytandet utifrån ett maktperspektiv. Ägaransvaret kan definieras 

där någon faktiskt kan bestämma och genom sitt inflytande påverka bolaget i en viss 

riktning.  

 

Utifrån ansvarsaspekten innehar styrelsen inget kollektivt ansvar. Styrelsen har ett 

individuellt ansvar och alla styrelseledamöter är individuellt solidariskt ansvariga 

                                                 
4
 Intervju med Claes Sjölin, Advokat 28/2-2013 
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gentemot varandra. Det går därför inte att se det annorlunda än att styrelsen har det 

yttersta ansvaret i helhet. Dessutom står det tydligt och klart i en bisats i ABL att ansvaret 

inte kan delegeras från styrelsen, och därmed kan styrelsen inte frånsäga sig sitt ansvar. 

Revisionsutskotten har bidragit till en förändring i agentförhållandet, det ses fortfarande 

som om det finns ett kontrakt mellan parterna i form av ett uppdrag men utan 

konsekvenser. Egentligen kan en delegering i detta fall inte användas eftersom 

revisionsutskottet har en egen lagregel, ändå kan styrelsen inte frånsäga sig sitt ansvar 

genom att anklaga revisionsutskottet. Samtidigt kan revisionsutskottet inte komma undan 

om de missat en punkt i deras dokumenterade ansvarsområden. ABL tydliggör vilka 

uppgifter revisionsutskottet har, skulle det vara någon av dessa punkter som missats är 

det revisionsutskotten som anses ansvariga. Samtidigt som styrelsen i helhet innehar det 

yttersta ansvaret i samtliga av dessa frågor utan möjligen en  revisorns oberoende.  

 

4.5 Investeringsansvarig Urmas Kruusval 

 

Urmas Kruusval är vårt femte intervjuobjekt. Kruusval arbetar som investeringsansvarig 

för större företagsinvesteringar på sjätte AP-fonden. Dessutom sitter Kruusval som 

styrelseordförande för Volvo Finans AB. Vi fick kontakt med intervjupersonen genom 

vår uppsatshandledare Christer Holmén. Intervjun skedde på sjätte AP-fondens kontor i 

Göteborg.  

 

”Måste lita på att vänsterbreddaren gör sitt jobb, men hela laget är ansvarigt om det går 

dåligt”
5
 

 

Kruusval argumenterar för revisionsutskottets oerhört viktiga roll inom ramen för det 

delegerade ansvaret, men påpekar också att det alltid är styrelsen som har det yttersta 

ansvaret. Deras huvudsakliga uppgift är att avrapportera kontinuerligt till styrelsen för att 

styrelsen som helhet ska få ett bra underlag för att eventuellt ta vissa beslut. 

Revisionsutskott är väldigt bra på det sättet att mer tid avsätts till viktiga frågor av 

personer med stor kunskap. Det ansvar revisionsutskotten har är att arbeta dynamiskt och 

ständigt förbättra kontrollen med hjälp av nya granskningsåtgärder. Hela styrelsen har 

som ansvar att ständigt lyfta denna typ av frågeställningar, och se till att 

revisionsutskottens arbete uppfyller sitt primära syfte. Revisionsutskotten ska också se till 

att de övriga i styrelsen blir informerade, men å andra sidan så har styrelsen det yttersta 

ansvaret att se till att revisionsutskottet uppfyller sina arbetsuppgifter enligt 

ansvarsfördelningen. Införandet av revisionsutskott kan ses som en kniv. Kniven kan du 

smöra en smörgås med, men du kan också döda någon med den. Nyttan av ett 

revisionsutskott beror mycket på inställningen hos företaget och därmed varierar värdet 

av kniven. Arbetet med ett revisionsutskott ska mynna ut i att utveckla den interna 

kontrollen, säkerställa riktigheten i de finansiella rapporterna. Det finns också 

uppfattningar om att revisionsutskotten, i vissa företag, finns till för att luta sig mot om 

något skulle gå fel. Det går inte att utgå i från principen att det alltid har fungerat på ett 

visst sätt, sammanfattar Kruusval. 

                                                 
5
 Intervju med Urmas Kruusval, Sjätte Ap-fonden 5/3-2013 
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Huvudmannaskap är ingen dagligt använt uttryck, men anses vara skilt från ägandet och 

innefattar ett överordnande. Ägaransvar är smalare, som institutionell ägare är vi 

ansvariga för aktierna, men går vi mot att bli huvudägare tenderar huvudmannaskap att 

ligga närmare till hands. Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för bolaget, och 

om en ledamot inte är beredd att ta på sig det ansvaret ska uppdraget avböjas. 

Ansvarsfrågan är spännande för att den historiskt sett har växt i omfattning allt eftersom 

bedrägerier har skett. Det är styrelsen som har ett ansvar att se till att revisionsutskottet 

gör ett bra arbete och att det är rätt personer som sitter i utskotten. Det är inte möjligt som 

sittande styrelseledamot att hävda att det inte är dennes ansvar, utan revisionsutskottets. 

Ett kollektivt ansvar betyder också ett individuellt ansvar. Om man inte är beredd att ta 

det så hamnar man i en situation där alla agerar lägereldsvakter. Genom att granska ABL 

kan ansvarsfrågorna redas ut på ett mycket bra sätt. Eftersom styrelsen innehar det 

yttersta ansvaret är det också de som anses inneha huvudmannaskapet, det finns alltså 

inget huvudansvar i revisionsutskotten. Däremot kan det finnas ett moraliskt ansvar att 

själv anse att man har tillräcklig kunskap att sitta i denna typ av utskott. Du kan inte ta 

ner någon från läktaren för att springa ett maraton när det fattas en person på startlinjen. 

Styrelsen har också ett moraliskt ansvar att se till att det sitter rätt personer i styrelsen och 

skulle det uppkomma att fel person sitter i utskottet blir det inkluderat i det moraliska 

ansvaret att då meddela bolagsstämman.  

 

Revisionsutskottens främsta ansvar är att bereda underlag till styrelsen. Utskotten måste 

ha en tydlig röst i styrelsen. Det ska finnas en tydlig angivelse vilka ansvarsområdena är 

och hur arbetsgången ska se ut. Utskotten ska vara smala i sitt arbete och fokus ska vara 

att leverera högkvalitativa beslutsunderlag till styrelsen. Det är av vikt att företag, där 

agent och principal inte är samma person, innehar ett revisionsutskott. Utskottet blir den 

förlängda armen åt ägarna in i bolagen. Alla kan inte arbeta med samliga frågor, det är 

som i ett fotbollslag, du måste lita på att vänsterbreddaren gör sitt jobb, men att hela laget 

är ansvarigt om det går dåligt.  

 

4.6 Chef för ansvarsfullt ägande Carina Lundberg Markow  

 

Carina Lundberg Markow är vårt sjätte intervjuobjekt. Markow är chef för Folksams 

avdelning för ansvarsfullt ägande. I hennes uppgifter ingår det att gå på bolagsstämmor, 

föra en dialog med bolagen och att utvärdera hur väl företagen hanterar hållbarhetsfrågor 

och bolagsstyrning. Vi valde att kommunicera med Markow via e-post eftersom hon 

annars inte hade haft möjlighet att delta i vår studie. 

 

”Förtroende är bra men kontroll är bättre”
6
 

 

Markow beskriver revisionsutskotten som en förlängd arm till styrelsen, vilken hjälper till 

att bereda beslutsunderlag för att styrelsen ska kunna ta välgrundade beslut. 

Revisionsutskotten måste ses som en positiv företeelse eftersom ansvarsfördelning och 

                                                 
6
 Maiintervju med Carina Lundberg Markow, fondansvarig Folksam 4/3-2013 
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intern kontroll lyfts fram och sätts i fokus på ett helt annat sätt. Revision är både internt 

och extern centralt för att främja en långsiktig värdetillväxt. Förtroende är bra men 

kontroll är bättre, vilket gör att styrelsen måste kontrollera utskottet aktivt och inte 

glömma att de är ytterst ansvariga. Revisionsutskott är ett bra sätt att säkerställa att 

styrelsen kontrollerar den interna kontrollen, då de bidrar med en kontinuitet i 

behandlingen av denna typ av frågor. 

 

Definitionen av huvudmannaskap skulle kunna sättas i paritet med huvudansvarig. 

Termen används inte i organisationen och Markow är inte helt bekväm med att använda 

sig av den. Kanske för att den mest används på kommunala och statliga nivåer. I 

näringslivet pratas det i stället om huvudägare, vilka är de som innehar flest antal röster i 

ett bolag. Som institutionell ägare följer ett visst ägaransvar dels att företaget går med 

vinst, dels också för att säkerställa att de anställda behandlas på ett sätt som går hand i 

hand med mänskliga rättigheter och dessutom säkerställa att korruption och 

miljöförstöring inte förekommer. Det är också ägarnas ansvar att se till att företaget leds 

av kompetenta personer med god moral, om man misslyckas med detta kan mycket gå 

fel. Det ses som naturligt att styrelsen arbetar som en enhet och att de gemensamt innehar 

det yttersta ansvaret. Ett kollektivt ansvar medför alltid en risk för att man lutar sig för 

mycket mot varandra och att ingen är beredd att ta det personliga ansvaret. Det är av vikt 

att alla i styrelsen får ta del av all kritisk information som kommer från de enskilda 

utskotten. Det är rimligt att revisionsutskotten som omfattas av expertkunskaper skulle ha 

ett större ansvar vid förekomst av egentligheter, men då krävs det att man i förväg 

fastställer vad detta ansvar innebär.  

 

4.7 Vice VD Swedbank Robur Marianne Nilsson  

 

Vårt sjunde intervjuobjekt är Marianne Nilsson. Nilsson arbetar på Swedbanks fondbolag 

Robur som vice VD och ansvarig för ägarfrågor. Vi fick kontakt med Nilsson via en 

kontakt till en av oss författare. Intervjun genomfördes via telefon i ett av skolans 

grupprum. 

 

”Styrelsen har alltid det yttersta ansvaret”
7
 

 

Nilsson anser att styrelsen alltid har det yttersta ansvaret och det inte kan frånsägas 

oavsett om man tillsätter ett utskott med expertkunskap för att bereda vissa specifika 

frågor. Revisionsutskottens införande har inneburit en tydligare arbetsfördelning, utan att 

ansvarsfördelningen har förflyttats i styrelsen. Införande av nya utskott i styrelsens arbete 

uppkommer i samband med att bolag tenderar att bli större och att styrelsen omöjliggörs 

att vara experter inom samtliga områden. Ledamöter med stor kunskap tillsätts för att 

bereda vissa underlag till styrelsen som helhet. Nilsson anser att det är av vikt att påvisa 

att en styrelseledamot inte kan frånsäga sig ansvar eller förlita sig på att en ledamot i 

revisionsutskottet uppfyller sin funktion. Kravet och ansvaret kvarstår trots att ett 
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revisionsutskott tillsatts, det är således resterande ledamöters ansvar att revidera och följa 

upp att rätt områden granskas och att rätt underlag bereds i utskotten.  

 

Huvudmannaskap och dess definition är inget vanligt förekommande uttryck inom 

fondbolaget, men definitionen förknippas med ansvarsfrågan och vem som ska stå till 

svars. Att huvudmannaskapsproblematiken skulle ha försvårats i samband med införandet 

av revisionsutskott anses inte vara trovärdigt enligt Nilsson. Återkommande är det faktum 

att styrelsen innehar det yttersta ansvaret, vilket är ofrånkomligt. När det kommer till 

ägarstyrningsfrågor, innebär det att verka för optimalt långsiktig utveckling, med målet 

att ge kapitalplacerare en god avkastning samt skapa ett förtroende genom att delta i 

bolagsstämmor samt att föra en aktiv dialog med bolaget gällande den interna kontrollen.      
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5 Analys 
 

För att kunna analysera ovan presenterad empiri och tidigare forskning har vi använt ett 

tematiskt tillvägagångssätt för att belysa fenomenen. Vi kommer därmed nedan att utifrån 

följande teman; bolagsstyrning, huvudmannaskap och revisionsutskott, att angripa vår 

frågeställning. Vi fortsätter sedan att analysera dimensionerna utifrån agentteorin för att 

slutligen behandla samtliga nämnda fenomen utifrån ett maktperspektiv.  

 

5.1 Bolagsstyrning 

 

Enligt Mjölnevik (2010) och Islam et al. (2010) har den traditionella utformningen på 

bolagsstyrningsprofilen under åren kommit att förändras. Under intervjuerna har det inte 

framkommit att någon av respondenterna delar denna uppfattning. Däremot anser samliga 

respondenter att ansvarsfördelningen inom styrelsen har tydliggjorts i och med ett 

införande av specifika utskott. Clemedtson menar likt (Styf, 2011) att bolagsstyrningen i 

dagens organisationer har blivit av allt större vikt eftersom bolag idag agerar 

världsomfattande. Att agera globalt innebär ett större behov av mer omfattande kunskaper 

inom bolagsstyrning, eftersom att en ledamot idag omöjligen kan inneha tillräckliga 

expertkunskaper inom samtliga områden, enligt Clemedtson. Även Mansén anser att 

bolagsstyrnigens betydelse har ökat då fler ägare tillkommit och att ägare och ledning i 

dagens organisationer tenderar att vara olika personer.   

 

Clemedtson och Sjölin, likt (Styf, 2011), klargör att den ökade vikten av god 

bolagsstyrning beror på det ökade avståndet mellan ägare och ledning på grund av 

institutionella ägares inblandning. Nilsson, Markow och A, vilka agerar som 

institutionella ägare, påpekar vikten av att värna om småspararnas intressen, vilket bäst 

åstadkoms genom långsiktiga relationer. Å andra sidan är samtliga intervjuobjekt i 

enighet med (Styf, 2011) att styrelsen som helhet aldrig kan frånsäga sig det yttersta 

ansvaret, och att de därmed aldrig kan överlämna huvudansvaret till ett revisionsutskott. 

Mansén, Kruusval och Clemedtson redogör för att det är beaktansvärt att ett tillsatt 

utskott, med expertkunskaper inom ett visst område, inte innehar ett större ansvar än 

resterande ledamöter. Å andra sidan återkommer de till att styrelsen som helhet inte kan 

frånsäga ansvaret, trots en delegering av en arbetsuppgift.  Olson (1983) beskriver i sin 

studie vikten av en god bolagsstyrning och tydligt definierade ansvarsområden. Sjölin 

beskriver, likt Olson (1983), att för att uppnå en god bolagsstyrning i dagens 

organisationer krävs det att alla i organisationen vet vilka ansvarsområden de råder över. 

Markow klargör också vikten av att tydligt ha definierat respektive ledamots 

ansvarsområden i styrelsen. Markow menar även, likt (Styf, 2011), att det är ofrånkomligt 

för styrelsen att frånsäga sig sitt yttersta ansvar. Dock menar Markow, likt Mansén, 

Kruusval, A och Clemedtson, att en ledamot i ett revisionsutskott med expertkunskaper, 

vid uppdagande av oegentligheter med all sannolikhet innehar ett större ansvar i en 

rättslig process, inom ramen för utskottets delegerade ansvar. Å andra sidan återkommer 

de till svårigheten i frågan, då styrelsens ansvar ändå kvarstår.    
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Hedlund (1985) ansåg redan för trettio år sedan att en förändring av 

bolagsstyrningsprofilen krävdes. Lidén (1979) å andra sidan ansåg att en förändring i 

redan hade ägt rum. Sjölin och Clemedtson framställer att bolagsstyrningen har blivit till 

det bättre, eftersom att bolagsledningar tar lärdom av sina erfarenheter och på sätt 

utvecklar bolagsstyrningen. Den uppfattningen delar även Mjölnevik (2010), men påvisar 

att de traditionella bolagsorganen och dess ansvarsområden kvarstår, men att justeringar 

och moderniseringar har gjorts inom bolagsorganen genom tillsättandet av utskott.   

5.1.1 Bolagsstyrning utifrån agentteorin 

 

Den traditionella bolagsstyrningen kan i dag anses vara föråldrad (Styf, 2011). Dagens 

bolagsstyrning innebär fler funktioner och arbetsroller, vilket gör att ansvarsbilden är mer 

komplex än tidigare (Mjölnevik, 2010). Styf (2011) menar att den allt mer komplexa 

företagsbilden innebär att man i dag inte enbart kan se agentförhållandet utifrån endast en 

aspekt. Sjölin menar att komplexiteten uppkommer när det är svårt att identifiera vem 

som agerar i vems uppdrag. Kruusval menar, i likhet med Sjölin, att komplexiteten 

uppkommer då agentkedjan i dag är svårare att följa än tidigare, då företagsledare och 

ägare i dag tenderar att vara olika personer. I enighet med Sjölin och Kruusvals 

resonemang kan en koppling till Shleifer och Vishny (1986) göras. Shleifer och Vishny 

(1986) beskriver svårigheten att upprätta ett optimalt kontrakt mellan principal och agent, 

vilket i sin tur konkretiseras av Kruusval och Sjölin, då de påvisar att fler funktioner 

innebär en svårighet att urskilja samtliga agentförhållanden. La Porta och Shleifer (1999) 

framlägger bevis för att den klassiska företagsbilden har förändrats, på grund av att en 

avståndsökning mellan aktieägare och den operativa verksamheten har uppenbarats. 

Avståndsökningen och den begränsade transparensen på information beskrivs att ha 

inneburit en förändring i bolagsstyrningsprofilen, i och med införandet av utskott med 

specifika kunskapsområden inom styrelsens arbete (La Porta & Shleifer, 1999).  

 

5.2 Huvudmannaskap  

 

Keinath och Walo (2004) aktualiserar fenomenet huvudman i styrelsesammanhang, och  

Enquist och Javefors (1996) introducerar fenomenet huvudmannaskap. Abrahamsson 

(1989) beskriver två definitioner som kan liknas med huvudmannaskapstermen och kan 

definieras utifrån två olika utgångspunkter. Den första definitionen är att den som inrättar 

organisationen för att uppnå vissa mål är den som innehar huvudmannaskapet. Den andra 

definitionen innebär att huvudmannen kan ses som den som har rätten att tillsätta, eller 

avsätta kapitalmedlemmar eller ägare. Samtliga respondenter medger att de inte känner 

sig familjära med begreppet men att de ändå är införstådda med begreppet. Mansén säger 

att huvudmannaskap är ett vedertaget begrepp, vilket kan vidröras utan att till fullo 

redogöras för dess betydelse. Kruusval påvisar även han egendomligheten att 

huvudmannaskaptermen är generellt accepterad, och att den i vissa sammanhang 

tillämpas utan att en entydig definition finns. Markow stödjer Kruusvals resonemang när 

hon påpekar att huvudmannaskapstermen är vanligt förekommande inom statlig och 

kommunal sektor, men då utan att en tydlig definition finns. Markow menar dock likt 
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Enquist och Javefors (1996) att termen huvudmannaskap inom den statliga sektorn starkt 

kan förknippas med ansvarsfrågan och huvudansvar.  

 

Trots att samtliga respondenter förklarar att de till stor del är införstådda av begreppets 

innebörd utan att de kan definiera det till fullo, påpekar Sjölin att fenomenet 

huvudmannaskap inte är att föredra, då definition av begreppet inte är vedertaget. Sjölin 

menar att det är svårt att som ledamot ikläda sig ett uppdrag utan att vara fullt införstådd 

med vad uppdraget innebär. Å andra sidan antyder samtliga intervjuobjekt, i enighet med 

Enquist och Javefors (1996), att huvudmannaskap är nära relaterat med överordnande 

samt det yttersta ansvaret. Resonemanget ovan styrks även av Ingley och Van Der Walt 

(2004) som anser att begreppet huvudmannaskap inom företagsekonomi kan förknippas 

med ansvar, befogenheter och ägande. Turley och Zaman (2004) beskriver att införandet 

av revisionsutskott, som funktion i styrelsen, har påverkat huvudmannaskapet i styrelsen 

ur den aspekten att det har blivit mer komplext. A och Nilsson kan dock inte, likt (Turley 

& Zaman, 2004), urskilja att huvudmannaskapsproblematiken har komplicerats 

ytterligare av revisionsutskottens införande. A och Nilsson beskriver snarare att 

ansvarsfrågan har konkritiserats och minskat komplexiteten. Clemedtson kan å andra 

sidan, likt ovanstående resonemang, tyda att en komplexitet har uppkommit i samband 

med införandet av revisionsutskott eftersom utskotten har tillsats med expertkunskap för 

att förebygga och bereda underlag till styrelsen i helhet. Enligt Clemedtson kan detta, 

trots att styrelsen i samtliga fall innehar det yttersta ansvaret, innebära en komplexitet i 

frågan vem som agerar åt vem. Sjölin, Clemedtson, Kruusval, Markow och Mansén 

påvisar i likhet med Mjölnevik (2010) att ansvarsfrågan i samband med det institutionella 

ägandets intåg har kommit att innebära att frågan har belysts.  

 

Sjölin anser precis som A att huvudmannaskapsfrågan belysts ytterligare i samband med 

de institutionella ägarnas introduktion på placeringsmarknaden. Avståndet mellan ägare 

och den operativa verksamheten kom därmed att bli längre. Enligt Sjölin uppkom ett ökat 

krav på tydligare ansvarsfördelning inom bolagsledning. Polesie, Johansson och Jönsson 

(1992) och Kruusval anser också, i likhet med varandra, att ett tydligare ansvar borde 

kunna urskiljas när ledamöter innehar expertkunskaper, och att det även borde ligga till 

grund för ett större ansvar. Kruusval menar att det inte är möjligt att ta ner någon från 

läktaren för att springa ett maraton när det saknas en löpare på startlinjen, därmed menar 

han att det är styrelsens ansvar att se till att rätt människor med rätt kompetens sitter i 

styrelsen. Resonemanget leder tillbaka till det faktum att det är styrelsen som innehar det 

yttersta ansvaret, vilket är ofrånkomligt enligt samtliga respondenter.  

5.2.1 Huvudmannaskap utifrån agentteorin  

 

Införandet av revisionsutskott anser Sjölin och Kruusval har komplicerat 

agentförhållandet. Det är inte längre självklart vem som agerar i vilket uppdrag och i 

vems uppdrag (Styf, 2011). Sevenius (2002) beskriver att i samband med att fler aktörer 

och roller introducerades i bolagsstyrningen, uppkom en problematik på grund av att 

olika incitament uppenbarades mellan samtliga agentförhållanden. Sjölin påpekar att 

dagens organisationer, i allt större utsträckning, är komplexa utifrån den aspekten att fler 

funktioner agerar inom bolagets styrning och att uppdragsrollen har kompliceras. 
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Respondenterna i enighet med Jönsson (1985) är överens om att informationsasymmetrin 

är påtagligt inom redovisningen och att en tydlig ansvarsfördelning därför krävs. Markow 

beskriver att företagsförhållanden, med komplicerande ägarförhållanden, kräver tydligare 

transparens och tätare publicering av information till dess intressenter. Det i likhet med 

Enquist och Javefors (1996) som åberopar transparens information inom företag där 

ägaren står utan god insyn. Manséns resonemang om att lagstiftandet av revisionsutskott i 

alla lägen inte behöver utgöra en förbättringsåtgärd blir här påtagligt. När insynen i 

bolaget är tillräcklig, och principal och agent i stor utsträckning är samma person, krävs 

inte en förlängd arm i bolaget enligt Mansén. Utifrån den aspekten påvisar Mansén att 

revisionsutskotten kan anses komplicera ansvarsförhållandet i styrelsen mer än vad 

utskottet tydliggör fokus på det specifikt tilldelade arbetsområdet.  Å andra sidan påpekar 

Mansén, likt samtliga respondenter, att revisionsutskottets fördelar är övervägande dess 

nackdelar.  

 

Kruusval påpekar vikten av att en tydlig skriftlig ansvarsfördelning mellan styrelsens 

ledamöter finns för att kunna klargöra huvudmannaskapet, det trots att styrelsen som 

helhet innehar det yttersta ansvaret. Dock påpekar Shleifer och Vishny (1986) att det är 

svårt att skriva ett optimalt kontrakt vilket inkluderar samtliga skeenden. Sjölin beskriver 

vikten av skriftliga underlag för att en styrelseledamot ska kunna beviljas ansvarsfrihet 

genom att påvisa att vederbörande har lyft frågan. Sjölin statuerar exemplet att ett 

revisionsutskott har lyft en specifik fråga till styrelsen utan få något gehör. I detta fall bör 

revisionsutskottet, förutsatt att underlag och förberedelsearbeten från utskottet är 

grundligt gjorda, innebära att styrelsen som helhet får stå tillsvars, och att 

revisionsutskottet därmed inte bör anses vara de som innehar huvudmannaskapet.      

 

Mjölnevik (2010) beskriver att bolagsstyrningsprofilen tidigare var tämligen enkel, och 

att kedjan mellan principal och agent var enklare att följa. Det utifrån att 

bolagsstyrningsprofilen kunde anses vara helt vertikal. Mjölnevik (2010) påpekar att 

dagens bolagsstyrningsprofil med fler funktioner som exempelvis revisionsutskott, vilka 

agerar som en del av styrelsen, innebär ett mer diffust agentförhållande. Detta 

resonemang delas även av Sjölin och Kruusval. Kruusval och Mansén ställer sig 

frågandes om bolagsstyrningsprofilen idag är helt vertikal, ur en ansvarssynpunkt då 

utskott tillsats med ledamöter som innehar expertkunskaper. Sjölin påpekar att det i 

lagens mening, med allra största sannolikhet, innebär en hårdare straffpåföljd för den som 

åtagit sig en arbetsuppgift utifrån sin expertkunskap. Mjölnevik (2010) kommer i sin 

forskning fram till att ansvarstagandet, vid ett uppdagande av oegentligheter, skulle 

innebära en hårdare påföljd för de ledamöter som innehar expertkunskaper. Dock påvisar 

Sjölin, A och Mjölnevik (2010) återkommande att det i lagens mening är styrelsen som 

helhet som innehar det yttersta ansvaret.  

 

Som framkommer ur en ansvarssynpunkt, enligt samtliga respondenter och tidigare 

forskning så som exempelvis Styf (2011) och Mjölnevik (2010), kan styrelsen som helhet 

inte avsäga sig det yttersta ansvaret. Dock anser Markow och Clemedtson att utskotten 

har tydligt definierade ansvarsområden men utan att vara ytterst ansvariga för ett specifikt 

område, det gör ansvarsförhållandet i styrelsen komplicerat.  Clemedtson men åter att 

styrelsen har det yttersta ansvaret för att säkerställa att rätt kunskap finns i syrelsen. 
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Däremot lyfts tanken, av bland annat Clemedtson, att det är svårt att veta i vilken roll 

revisionsutskotten i praktiken agerar. Å ena sidan agerar revisionsutskottet som en 

oberoende funktion mellan revisorn och styrelsen, medan revisionsutskottets ledamöter å 

andra sidan ska sitta i styrelsen och inneha det yttersta ansvaret, vilket gör det 

problematiskt att definiera uppdragsgivaren.  

 

5.3 Revisionsutskott 

 

Införandet av revisionsutskott har sin utgångspunkt i begångna bedrägerier och blev då 

ett nytt fenomen inom företagsekonomin (Patricia & Douglas, 2006). Nilsson, A, 

Kruusval och Markow betonar revisionsutskottens viktiga roll inom styrelsen, som ett 

beredande organ med huvudansvar att granska den interna kontrollen och revisorns 

oberoende, vilket också Mjölnevik (2010) intygar. Samtliga respondenter anser i motsats 

till Turley och Zaman (2004) att revisionsutskottens införande har haft en positiv 

påverkan på bolagens interna kontroll. Mansén å andra sidan ifrågasätter om 

revisionsutskott ska vara ett lagtvång i de företag där ägarna utgör starka positioner 

samtidigt som Mansén är positiv till revisionsutskottens förekomst på grund av att den 

interna kontrollen får ökad fokus. Likt Mansén påpekar även Nilsson och Markow att 

utskott med expertkunskap genererar tydligare ansvarsfördelning och en ökad fokus. 

Rainsbury (2004) pekar likt respondenterna på att revisionsutskott är av vikt för att uppnå 

god intern kontroll. Nilsson likt Vera-Muñoz (2005) anser att revisionsutskott innebär en 

minimering av förekommande oegentligheter. Turley och Zaman (2004) framlägger å 

andra sidan bevis för att det inte finns ett signifikant mönster mellan revisionsutskottens 

förekomst och minimering av oegentligheter. Därmed tydliggörs Manséns resonemang 

om att revisionsutskotten i vissa lägen kan anses försvåra huvudmannaskapet i styrelsen. 

Mansén menar att om utskotten inte hade introducerats hade styrelsen som helhet berett 

dessa frågor, vilket hade medfört att ansvarsfrågan inte hade varit lika diffus. Samtliga 

respondenter ställer sig dock mot Turley och Zaman (2004), och hävdar att 

revisionsutskotten tydligt på den svenska marknaden bidrar med en minimering av 

förekommande oegentligheter.   

5.3.1 Revisionsutskott utifrån agentteori 

 

Utifrån ett agentperspektiv kan revisionsutskotten ses som förlängd arm och ett 

återtagande av insyn till ägarna (Zacharias, 2000). Som nämnts tidigare enligt Sjölin, i 

ovanstående stycken, har revisionsutskottens införande både inneburit ett tydligare 

ansvarstagande från styrelsen samtidigt som det har inneburit en komplexitet utifrån vem 

som agerar i vilket uppdrag, och vem som agerar uppdragsgivare. Khalil och Lawarrée 

(1995) beskriver i sin studie att aktieägarna agerar utifrån ett principalförhållande och att 

styrelsen agerar utifrån ett agentförhållande. Sjölin beskriver å andra sidan att dagens 

agentförhållande till principalen kan ha förändrats med hänsyn till att det finns fler 

uppdragsförhållanden. Styf (2011) framställer att dagens organisationer innebär fler 

förhållanden likt Sjölin. Enligt Styf (2011) är det traditionella förhållandet mellan 

principal och agent föråldrat då nya uppdragsförhållanden finns i styrelsen. Exempelvis 

finns agentförhållande mellan ägare och styrelse, styrelse och ledning samt styrelse och 
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revisionsutskott. Utifrån det sistnämnda förhållandet mellan styrelse och revisionsutskott 

kan frågan vem som är revisionsutskottets uppdragsgivare ställas, enligt Sjölin. Sjölin 

menar vidare att revisionsutskottet ska agera som en oberoende länk mellan revisorn och 

bolaget, men ska samtidigt inneha ett ansvar i styrelsen. Därmed uppkommer fallet att 

revisionsutskottet kan komma att agera åt fler än en uppdragsgivare samtidigt. Utifrån 

resonemanget återkommer huvudmannaskapstermen, vilken Sjölin inte anser vara 

optimal, då den enligt honom utgår ifrån vem som agerar i vilket uppdrag och vem som 

är uppdragsgivare och därmed försvårar ett tydligt ansvarstagande. Kruusval menar 

däremot att det inte finns något ytterligare agentförhållande mellan styrelse och 

revisionsutskott, då revisionsutskott endast agerar inom det delegerade ansvaret från 

styrelsen i helhet. Clemedtson stödjer till viss del Kruusvals resonemang, med 

utgångspunkten att styrelsen aldrig kan delegera bort ett ansvarstagande utan endast en 

arbetsuppgift. Därmed kvarstår det ursprungliga agentförhållandet mellan styrelse och 

ägare.     

 

5.4 Revisionsutskott utifrån maktteori 

 

Hobbes (2004) grundläggande tanke om ”allas krig mot alla” innebär att alla inom en 

organisation strävar efter att uppnå resultat utifrån egenincitament. Bergström och 

Samuelsson (2001) menar att även agentteorin har denna grundtanke som utgångspunkt. 

Som Barker (2002) förklarar, kom revisionsutskottens instiftande som ett resultat av 

uppdagade bedrägerier, såsom exempelvis Enronkraschen, där egenincitament låg till 

grund för felaktig bokföring. För att undvika vad Hobbes (2004) kallar ”allas krig mot 

alla” ska en enväldeshärskare utses med funktion att skydda människorna så att de kan 

uppleva efterlängtad trygghet i utbyte mot att enväldeshärskaren får efterfrågad makt. 

Nilsson beskriver att revisionsutskottens instiftande kom att försvåra för en makthållare 

att bli för stark. Maktfördelningsläran består av tre motpoler, den verkställande, den 

lagstadgande och den dömande makten. Sultana (2012) redogör för att maktdelningen 

innehåller kontrollbefogenheter i form av utskott i parlament. A menar att införandet av 

revisionsutskott har inneburit en tydligare kontrollfunktion och att den interna kontrollen 

har hamnat i större fokus i och med att makten har fördelats på fler motpoler inom 

styrelsen, vilket kan ha inneburit att en person förhindras att bli enväldeshärskare.   

 

Klein (2002) kommer i sin forskning fram till att expertkunskap i revisionsutskott har ett 

negativt samband med förekomsten av oegentligheter. Kruusval betonar vikten av 

ledamöter i revisionsutskottet innehar rätt kompetens annars fallerar meningen med 

revisionsutskott som ett säkerställande organ. Morgan (1999) beskriver att makt kan 

innebära kontroll över knappa resurser, såsom kunskap. Enligt Galbraith (2007) är 

expertmakt den typ av makt som utövas genom specifik kunskap, och hör hemma i det 

statsskick som Morgan (1999) kallar teknokrati. Clemedtson förklarar att 

revisionsutskotten är de som har åtagit sig ett uppdrag på grund av att de innehar 

expertkunskaper inom det specifika området. Sjölin utvecklar Clemedtsons resonemang 

och förklarar att det i lagens mening sannolikt skulle innebära ett högre straff för den som 

åtagit sig ett uppdrag med anledning att vederbörande innehar en specifik kompetens. Å 

andra sidan återkommer Sjölin till att det är komplext då styrelsen som helhet innehar det 
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yttersta ansvaret. A statuerade exemplet om HQ- Bank, där straffpåföljden innebar olika 

påföljder för ledamöter med olika kunskap. Enligt A kan de olika påföljderna bero på att 

tredjeman ur ett betraktarperspektiv kan bedöma ansvaret annorlunda än lagen vad lagen 

påvisar. A menar att det ur den externa betraktarens öga kan anses att revisionsutskottet 

som innehar större kunskap inom området på så sätt ska ses som de överordnade.    

 

Enligt bland annat Markow är revisionsutskott ett beredande organ och kan därför styra 

informationsflödet till styrelsen. Morgan (1999) påvisar att kontroll av 

informationsflöden kan påverkas och kan således påverka informationsmottagarens bild 

av verkligheten för att informationsgivarens egenintresse ska vara det primära. A anser 

att revisionsutskotten har det yttersta ansvaret om de observerar en brist men inte tar upp 

problemet med styrelsen. Enligt Mansén kan de förekomma komplikationer utifrån 

maktrelaterade problem, då revisionsutskottet å ena sidan ska agera som ett oberoende 

organ men å andra sidan vara en integrerad del i styrelse.   

 

Michels (1915) menar att direktdemokrati i samtliga fall inte är möjlig, då beslut kan 

behövas fattas snabbt, vilket omöjliggör allas medverkan. Därför menar Michels (1915) 

att en delegering av makt blir nödvändig och därmed skapas, vad Morgan (1999) skulle 

ha kallat, representativ demokrati. Michels (1915) påvisar att det krävs expertiskunskap 

för en lyckad delegering. I likhet med det resonemanget Morgan (1999) för betonar 

Kruusval vikten av rätt bemanning med rätt kompetens på samtliga positioner i ett 

företag. Kruusval stationerar exemplet att ett stafettlag inte kan ta någon från läktaren då 

en löpare saknas på startlinjen, då denne antagligen inte innehar tillräcklig kompetens. 

Därav menar Kruusval likt A att de ledamöter som åtar sig en plats i styrelsen intar ett 

stort ansvar och då är det dessa ledamöters trogna plikt att se till att de har rätt kompetens 

för att klara av uppdraget. Sjölin instämmer likt A och Kruusval att dessa ledamöter 

måste se till att de innehar rätt kunskap för uppdraget. Dock menar Sjölin att det aldrig 

får glömmas att resterande ledamöter innehar ett ansvar att se till att rätt människor med 

rätt värderingar enligt bolagets policy finns i styrelsen.   
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6 Slutsatser 
 

Vårt syfte med denna uppsats har varit att skapa en djupare diskussion om hur 

revisionsutskottens införande har påverkat huvudmannaskapet i styrelsen, i försök att 

besvara vår forskningsfråga: Hur har revisionsutskottens införande påverkat 

ansvarsfördelningen i styrelsen? I strävan att uppnå syftet och försöka besvara vår 

forskningsfråga har vi analyserat vårt empiriska material, dels genom tidigare gjord 

forskning och dels utifrån agentteorin och ett maktperspektiv.  

 

Med hjälp av kvalitativa intervjuer har vi kommit fram till att revisionsutskottens 

införande inte har påverkat ansvarsfördelningen i styrelsen. Vår analys påv isar tydligt att 

styrelsens ansvar som helhet kvarstår, men indikerar på att introduktionen av 

revisionsutskott har försvårat identifieringen av styrelsens huvudman, i denna typ av 

frågor. Termen huvudmannaskap är inte etablerad i något av de företag vi har träffat 

representanter från, men samtliga är ändå införstådda med termens innebörd.  

 

Det kan anses egendomligt att revisionsutskottet inte ses som varken de ytterst ansvariga, 

de överordnade eller som uppdragsgivare, och därmed anser respondenterna att 

revisionsutskottet inte heller kan bära huvudmannaskapet i frågan. Som framkommit av 

majoriteten av respondenterna uppstår en problematik när revisionsutskottet ska agera 

som ett beredande organ för styrelsen, men samtidigt vara en integrerad del av det 

verkställande organet.  Enligt vår slutsats kan detta medföra en dualism inom styrelsen, 

och därmed skapa en tvetydighet kring vem som agerar i vems uppdrag. Som 

framkommer enligt agentteorin och likt vår insamlade empiri krävs det en tydlig 

definition av vem som agerar uppdragsgivare och vem som agerar uppdragstagare för att 

identifiera agenten och principalen. I samband med revisionsutskottens införande har 

huvudmannaskapsproblematiken inom styrelsen inneburit ett mer diffust 

uppdragsförhållande. Revisionsutskotten har visserligen introducerats i styrelsen med 

avsikt att, utifrån expertkunskaper, bereda goda beslutsunderlag till styrelsen men utan att 

de innehar det yttersta ansvaret, det trots den makt utskotten besitter. Enligt 

maktperspektivet kan det tydligt utläsas att revisionsutskotten innehar makt i flera 

avseenden. Dels innehas makt genom expertiskunskaper och dels genom möjligheten att 

reglera informationsflödet till styrelsen. Dualismen som vi anser har uppkommit i 

styrelsen leder till vår slutsats att agentteorin inte kan tillämpas i detta sammanhang, 

eftersom att uppdragsförhållandet inte tydligt kan urskiljas. Därmed anser vi att 

agentteorin, i denna typ av sammanhang, bör utvecklas.       

 

Revisionsutskottet kan uppfattas inneha ett överordnat ansvar på grund av en skriftlig 

delegering. Både ABL och Koden, är tydliga och påvisar att styrelsen som helhet inte kan 

frånsäga sig det yttersta ansvaret, vid en gjord delegering av enskild arbetsuppgift. 

Samtliga respondenter är eniga om att lagrum och rekommendationer tydliggör 

ansvarsfördelning, och att det därmed inte har inneburit en förskjutning eller förändring i 

huvudmannaskapet i styrelsen. Dock framkommer det i empirin att revisionsutskottet, i 

frågan om revisorns oberoende, kan anses vara ytterst ansvarigt. Ur ett maktperspektiv 

kan revisionsutskottet anses vara de som bär huvudmannaskapet, på grund av att de 
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innehar större kunskap inom området. Å andra sidan framkommer det i tidigare forskning 

att huvudmannen kan urskiljas som den överordnade i hierarkin. Det i sin tur innebär att 

revisionsutskotten inte kan anses bära huvudmannaskapet i frågan, då de endast agerar 

uppdragstagare.      

 

Vår samlade bedömning är att revisionsutskottens införande inte har inneburit ett 

förändrat huvudmannaskap i styrelsen. Däremot kan vi se tydliga indikationer på att 

revisionsutskottens införande har inneburit tydligare arbetsroller i styrelsen, men att 

utskotten även har medfört ett otydligt huvudmannaskap inom styrelsen. Vår slutsats 

grundar sig på den dualism som har uppstått inom styrelsen, och den svårighet som har 

uppkommit med att identifiera huvudmannen.  Slutligen kan vi därmed konstatera att 

revisionsutskotten inte har inneburit ett alibi för styrelsen, då det enligt lagrum och 

rekommendationer alltid är styrelsen som helhet som innehar det yttersta ansvaret. 

Däremot kan vi konstatera, utifrån vår insamlade empiri, att gråzoner emellertid har 

uppenbarats i samband med införandet av revisionsutskott. Vår empiri påvisar att 

revisionsutskotten, i specifika typer av frågor, kan anses inneha ett större ansvar, trots att 

lagrum och rekommendationer påvisar att styrelsen som helhet alltid innehar det yttersta 

ansvaret. Därmed kan vi fastslå att huvudmannaskapet, likt tidigare, innehas av styrelsen 

i helhet, men att fler funktioner inom styrelsen utifrån ett ansvarsperspektiv, har inneburit 

ett komplicerat ansvarsförhållande. Huvudmannaskapet i styrelsen har i sig inte 

förändrats, då lagen är tydlig, men införandet av revisionsutskott har bidragit med en 

dualism och dessutom kan revisionsutskottet i betraktarens öga anses vara de som är 

ytterst ansvariga.  

 

Med vår studie hoppas vi ha bidragit med en djupare diskussion om huruvida 

huvudmannaskapet, och därmed ansvarsfördelningen i styrelsen, har påverkats av 

revisionsutskottens införande. Vi hoppas att denna studie har bidragit med att belysa den 

ansvarsproblematik som förekommer i styrelsen vid uppkomsten av oegentligheter.  

 

6.1 Övriga reflektioner 

På grund av att vi har genomfört en kvalitativ studie kan resultatet ha påverkats av de 

tolkningar som har gjorts. Vi har i största möjliga mån försökt att förhindra en subjektiv 

bedömning och därmed försökt att öka tillförlitligheten i vår studie. Vi är medvetna om 

att ett annorlunda tillvägagångssätt än vårt, skulle kunna innebära ett annat resultat men 

vi bedömer ändå vårt resultat som tillförlitligt.  
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6.1.1 Förslag på vidare forskning  

Vi anser att fördjupade studier bör göras inom följande områden 

 Hur anser styrelseledamöterna att deras ansvarsåtagande i styrelsen ser ut? 

 Varför är huvudmannaskapsbegreppet inte ett vedertaget organisatoriskt begrepp? 

 Hur har straffpåföljden för enskilda styrelseledamöter förändrats efter införandet 

av revisionsutskott?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 43 - 

 

7 Källförteckning 
 

 

Abrahamsson, B. (1989). Organisationsteori. Lund: Studentlitteratur. 

Alvesson, M., Deetz, S. & Torhell, S.-E. (2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod. 

Lund: Studentlitteratur. 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

Andersen, I. (1998). Den uppenbara verkligheten: val av samhällsvetenskaplig metod. 

Lund: Studentlitteratur. 

Anthony, R. N. & Govindarajan, V. (2007). Management control systems. Boston, Mass.: 

McGraw Hill. 

Arbnor, I. & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära. Lund: Studentlitteratur. 

Barker, P. (2002). Audit committees: Solution to a crisis of trust? Accountancy Ireland, 

vol. 34(3), p. 6.  

Bergström, C. & Samuelsson, P. (2001). Aktiebolagets grundproblem. Stockholm: 

Norstedts juridik. 

Berle, A. A. & Means, G. C. (1932). The modern corporation and private property. New 

York: Macmillan. 

Bolagsstyrning, K. f. S. (2010). Svensk kod för bolagsstyrning. Kollegiet: Hallvarsson & 

Halvarsson. 

Bryman, A. & Bell, E. (2011). Business research methods. Oxford: Oxford University 

Press. 

Brännstorm, D. (2012). Svenska modellen hotad. http://danbrannstrom.se/svenska-

modellen-hotad. 

Buchalter, S., D. & Yokomoto, K., L (2003). Audit committees' responsibilities and 

liability. The CPA Journal, vol. 73(3), p. 18.  

Calás, M. B. & Smircich, L. (1997). Postmodern management theory. Aldershot: 

Ashgate. 

Carlsson, S. (1988). Fermenta är ett bra argument: Svenska bolag behöver Audit 

Committees. Balans, vol. Balans nr 12 1988. 

http://www.farsrskomplett.se.lib.costello.pub.hb.se/?docId=TN00007647. 

Clarke, T. (2005). Accounting for Enron: shareholder value and stakeholder interests. 

Corporate Governance: An International Review, vol. 13(5), pp. 598-612.  

Cohen, J., Krishnamoorthy, G. & Wright, A. M. (2002). Corporate Governance and the 

Audit Process. Contemporary Accounting Research, vol. 19(4), pp. 573-594.  

Crick, B. (1964). In defence of politics. Harmondsworth: Penguin books. 

Czarniawska, B. (1993). The three-dimensional organization : a constructionist view. 

Lund :: Studentlitteratur ;. 

Czarniawska, B. (2004). Narratives in social science research. London: SAGE. 

Deloitte. (2013). Bolagsstyrningsprofil. 

http://www.corpgov.deloitte.com/site/swese/bolagsstyrningsprofil/;jsessionid=2v

L1Rc7HT9SWBJWzGfTL94WtCCJBslRFGvdlhrk7yXGTKHMmlWVL!-



- 44 - 

 

1510861989!151004417#Agarstruktur: Copyright © 2013 Deloitte Touche 

Tohmatsu. All rights reserved. 

http://www.corpgov.deloitte.com/site/swese/bolagsstyrningsprofil/;jsessionid=2v

L1Rc7HT9SWBJWzGfTL94WtCCJBslRFGvdlhrk7yXGTKHMmlWVL!-

1510861989!151004417#Agarstruktur [2013-02-20] 

Denzin, N. K. (1999). INTERPRETIVE ETHNOGRAPHY FOR THE NEXT 

CENTURY. Journal of Contemporary Ethnography, vol. 28(5), pp. 510-519.  

Dhaliwal, D. A. N., Naiker, V. I. C. & Navissi, F. (2010). The Association Between 

Accruals Quality and the Characteristics of Accounting Experts and Mix of 

Expertise on Audit Committees. Contemporary Accounting Research, vol. 27(3), 

pp. 787-827.  

Enquist, B. & Javefors, H. (1996). Huvudmannaskapets dialektik : en studie av 

Renault/Volvo-affären. Göteborg: BAS. 

Eriksson, L. T. & Wiedersheim, P. F. (1997). Att utreda, forska och rapportera. 

Stockholm: Liber ekonomi. 

Flynn, A. & Smyth, M. (2003). CORPORATE GOVERNANCE. Accountancy Ireland, 

vol. 35(6), p. 18.  

Foucault, M. (1980). Power/knowledge : selected interviews and other writings 1972-

1977. Brighton: Harvester P. 

Fägerborg, E. (1999). Intervjuer. Etnologiskt fältarbete / Lars Kaijser & Magnus 

Öhlander (red.) 1999.  

Galbraith, J. K. (2007). The new industrial state. Princeton, N.J.: Princeton University 

Press. 

Gilje, N. & Grimen, H. (1993). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: 

Daidalos. 

Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (2006). The discovery of grounded theory : strategies for 

qualitative research. New Brunswick, N.J.: Aldine Transaction (a division of 

Transaction Publishers). 

Halvorsen, K. & Andersson, S. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: 

Studentlitteratur. 

Hedlund, G. (1985). Institutioner som aktieägare : förvaltare? industrialister? klippare? 

Stockholm: Studieförb. Näringsliv och samhälle (SN&S). 

Hellsing, S., Westin, B. & Öhman-Sundén, S. (2001). Allrakäraste Astrid : en vänbok till 

Astrid Lindgren. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Hirschman, A. O. (1970). Exit, voice, and loyalty : responses to decline in firms, 

organizations, and states. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press. 

Hobbes, T. (2004). Leviathan eller En kyrklig och civil stats innehåll, form och makt. 

Göteborg: Daidalos. 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik : om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Horwich, A. (2003). The Role and Responsibilities of Audit Committees. Banking & 

Financial Services Policy Report, vol. 22(11), p. 1.  

Hult, A. & Arwinge, O. (2013). Ställ fler frågor om intern styrning och kontroll. Balans. 

Balans NR2/2013: FAR. 

Hult, A. & Svernlöv, C. (2011). Fördjupning: Revisionsutskott i teori och praktik: 

uppgifter och ansvar. Balans nr 4 2011. 



- 45 - 

 

Ingley, C. B. & Van Der Walt, N. T. (2004). Corporate Governance, Institutional 

Investors and Conflicts of Interest. Corporate Governance: An International 

Review, vol. 12(4), pp. 534-551.  

Islam, M. Z., Islam, M. N. A. C. A. A., Bhattacharjee, S. & Islam, A. K. M. Z. (2010). 

Agency Problem and the Role of Audit Committee: Implications for Corporate 

Sector in Bangladesh. International Journal of Economics and Finance, vol. 2(3), 

pp. 177-188.  

Jensen, M. C. (2000). A theory of the firm : governance, residual claims, and 

organizational forms. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: 

Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial 

Economics, vol. 3(4), pp. 305-360.  

Johansson-Lindfors, M.-B. (1993). Att utveckla kunskap : om metodologiska och andra 

vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur. 

Jönsson, S. A. (1985). Eliten och normerna : drivkrafter i utvecklingen av 

redovisningspraxis. Lund: Doxa. 

Kallenberg, K. (2007). The role of risk in corporate value: A case study of the ABB 

asbestos litigation. JOURNAL OF RISK RESEARCH, vol. 10(8), pp. 1007-1025.  

Kaptein, M. & Schwartz, M. S. (2008). The Effectiveness of Business Codes: A Critical 

Examination of Existing Studies and the Development of an Integrated Research 

Model. Journal of Business Ethics, vol. 77(2), pp. 111-127.  

Karlsson, M. (2006). The precautionary principle, Swedish chemicals policy and 

sustainable development. JOURNAL OF RISK RESEARCH, vol. 9(4), pp. 337-

Keinath, A. K. & Walo, J. C. (2004). Audit Committee Responsibilities. (cover 

story). CPA Journal, vol. 74(11), pp. 22-28.  

Khalil, F. & Lawarrée, J. (1995). Collusive Auditors. The American Economic Review, 

vol. 85(2), pp. 442-446.  

Klein, A. (2002). Audit committee, board of director characteristics, and earnings 

management. Journal of Accounting and Economics, vol. 33(3), pp. 375-400.  

Kristiansson, B. (2006). Stor variation i svar till Kodgruppen. Stor variation i svar till 

Kodgruppen. http://www.farsrskomplett.se/?docId=TN000069A4. 

Kylén, J.-A. (1994). Fråga rätt : vid enkäter, intervjuer, observationer, läsning. 

Stockholm: Kylén. 

La Porta, R. & Shleifer, A. (1999). Corporate Ownership around the World. The Journal 

of Finance, vol. 54(2), pp. 471-517.  

Lidén, L. (1979). Ägarmakt på avskrivning? : en debattbok från SNS om intressebalans 

och effektivitet i näringslivet. Stockholm: Studieförb. Näringsliv och samhälle. 

Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Calif.: Sage. 

Lori Verstegen, R. & Schneider, M. (2003). Institutional investor power and 

heterogeneity. Business and Society, vol. 42(4), p. 398.  

Macintosh, N. B. (1994). Management accounting and control systems : an 

organizational and behavioral approach. Chichester: Wiley. 

Maor, M. (1999). The Paradox of Managerialism. Public Administration Review, vol. 

59(1), pp. 5-18.  

Merriam, S. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

Messier, W. F. (1996). Auditing : a systematic approach. New York: McGraw-Hall. 



- 46 - 

 

Michels, R. (1915). Political parties; a sociological study of the oligarchical tendencies 

of modern democracy. United States U6 - ctx_ver=Z39.88-

2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-

8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mt

x:book&rft.genre=book&rft.title=Political+parties%3B+a+sociological+study+of

+the+oligarchical+tendencies+of+modern+democracy&rft.au=Michels%2C+Rob

ert%2C+1876-1936&rft.date=1915-01-

01&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=mdp.39015001552630 U7 - 

eBook U8 - FETCH-LOGICAL-a7675-

863b1c55f53c831a6d3f5a2dd625e724659f1cc5ad96813f41e55a695ef5e1331. 

Midttun, A. (2010). Montesquieu for the twenty-first century: factoring civil society and 

business into global governance. Corporate Governance: The International 

Journal of Effective Board Performance, vol. 10(1), pp. 97-109.  

Mjölnevik, A.-C. (2010). Revisionsutskott : en studie om förtroende, rättvisa och ansvar. 

Göteborg: BAS. 

Morgan, G. (1999). Organisationsmetaforer. Lund: Studentlitteratur. 

Nylén, U. (2005). Att presentera kvalitativa data : framställningsstrategier för 

empiriredovisning. Malmö: Liber ekonomi. 

Olson, O. (1983). Ansvar och ändamål : om utveckling och användning av ett kommunalt 

ekonomisystem = Responsibilities and objectives for the use of resources : on 

development and use of an accounting system in a city. Bodafors: Doxa. 

Patricia, M. M. & Douglas, E. Z. (2006). Audit committee pre-Enron efforts to increase 

the effectiveness of corporate governance. Corporate Governance, vol. 6(1), pp. 

49-63.  

Phillips, N. & Hardy, C. (2002). Discourse analysis : investigating processes of social 

construction. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Polesie, T., Johansson, I.-L. & Jönsson, S. A. (1992). Responsibility and accounting : the 

organizational regulation of boundary conditions : a mid-century production for 

Sten Jönsson. Lund :: Studentlitteratur ;. 

Rainsbury, E. (2004). Audit Committee Membership - A New Zealand Perspective. 

Pacific Accounting Review, vol. 16(2), pp. 45-69.  

Riessman, C. K. (1993). Narrative analysis. Newbury Park: Sage. 

Sevenius, R. (2002). On the instruments of governance : a law & economics study of 

capital instruments in limited liability companies. Linköping: Univ. 

SFS. (2005:551). Aktiebolagslag (2005:551). SFS. 

http://www.notisum.se/pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20050551.htm  

Shleifer, A. & Vishny, R. W. (1986). Large Shareholders and Corporate Control. The 

Journal of Political Economy, vol. 94(3), pp. 461-488.  

SOU (2004:47). SOU 2004:47. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/04/45/a6fb2904.pdf: SOU. 

Spira, L. F. (2002). The Audit Committee: Performing Corporate Governance. Kluwer 

Academic Publishers. 

Steven, M. (2003). Audit committees' remuneration: Time for change. Australian CPA, 

vol. 73(2), p. 69.  



- 47 - 

 

Stuart, T. & Mahbub, Z. (2007). Audit committee effectiveness: informal processes and 

behavioural effects. Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 20(5), 

pp. 765-788.  

Styf, E. (2011). Styrelsens ansvar för den interna kontrollen [Elektronisk resurs]. 

Dissertation/Thesis. 

Sultana, T. (2012). Montesquieu's Doctrine of Separation of Powers: A Case Study of 

Pakistan. Journal of European Studies, vol. 28(2).  

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. 

Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Turley, S. & Zaman, M. (2004). The Corporate Governance Effects of Audit Committees. 

Journal of Management and Governance, vol. 8(3), pp. 305-332.  

Weber, M. (1947). The theory of social and economic organization. New York: The Free 

press. 

Weidlich, T. & Calkins, B. (2006). Enron's Skilling Sentenced to 24 Years for Fraud 

(Update6). vol. (2010.10.24). 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a_Jbjnng. 4u4. 

Vera-Muñoz, S. C. (2005). Corporate Governance Reforms: Redefined Expectations of 

Audit Committee Responsibilities and Effectiveness. Journal of Business Ethics, 

vol. 62(2), pp. 115-127.  

Verstegen, L. R. & Marguerite, S. (2003). Institutional investor power and heterogeneity. 

Business and Society, vol. 42(4), p. 398.  

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Woodworth, W., Meek, C. & Whyte, W. F. (1985). Industrial democracy : strategies for 

community revitalization. Beverly Hills ;: Sage. 

Yang, J. S. & Krishnan, J. (2005). Audit Committees and Quarterly Earnings 

Management. International Journal of Auditing, vol. 9(3), pp. 201-219.  

Zabihollah, R., Kingsley, O. O. & George, M. (2003). Improving corporate governance: 

the role of audit committee disclosures. Managerial Auditing Journal, vol. 

18(6/7), pp. 530-537.  

Zacharias, C. A. N. (2000). New Rules, New Responsibilities. Journal of Accountancy, 

vol. 190(2), pp. 53-55.  

 

 



- 48 - 

 

8 Bilagor 

8.1 Intervjufrågor 

Personliga frågor 

 Vad är dina ansvarsområden? 

 Hur länge har du arbetat på denna position? 

 Vad är din vision med din arbetsinsats? 

Ansvar i styrelsen 

 Ägaransvar, hur skulle ni definiera det? 

 Vad har ägaransvar för betydelse för er? 

 Tror ni att institutionaliseringen inneburit ett mer diffust ansvar i styrelsen? 

Huvudmannaskap 

 Hur skulle ni definiera huvudmannaskap? 

 Vem anser ni har det allra största ansvaret i ett bolag gentemot aktieägarna? 

 Vem anser ni har det största ansvaret för att oegentligheter inte äger rum i 

bolaget? (Enron, Worldcom) 

 Vem anser ni att det är som har det yttersta moraliska ansvaret vid oegentligheter? 

 Vem anser ni att det är som har det juridiska ansvaret vid oegentligheter? 

Revisionsutskott 

 Vilken roll anser ni att revisionsutskotten har i styrelsen? 

 Hur anser ni att införandet av revisionsutskott påverkat aktieägarnas intressen? 

 Hur bör revisionsutskotten värna om aktieägarnas intressen? 

 Hur bör revisionsutskotten ta på sig ansvar för oegentligheter som äger rum i 

bolaget?  

 Tror du att revisionsutskott hade förhindrat bedrägerier som Enron? 

 Anser ni att ansvarsfördelningen har blivit tydligare sedan införandet av 

revisionsutskott? 

  

Agentförhållande 

 Vem i ett bolag anser ni agerar uppdragsgivare? Ägare, styrelse, revisionsutskott 

etc? 

 Vem anser ni agerar i detta uppdrag? Ägare, styrelse, revisionsutskott etc? 

 Hur anser ni att det borde vara? 

 Anser ni att det är svårt att urskilja vem som är huvudansvarig i styrelsen efter 

utskottens introduktion? 
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9 Appendix  

9.1 Appendix 1: Revisionsutskott enligt ABL  

Enligt ABL 8 kap 49 § är revisionsutskottens uppgift:  

 

”49 a § I ett aktiebolag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en 

reglerad marknad, ska styrelsen ha ett revisionsutskott. Utskottets ledamöter får inte vara 

anställda av bolaget. Minst en ledamot ska vara oberoende och ha redovisnings- eller 

revisionskompetens” (SFS, 2005:551). 

 

 

”49 b § Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i 

övrigt, 

1. övervaka bolagets finansiella rapportering, 

2. med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets 

interna kontroll, internrevision och riskhantering, 

3. hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, 

4. granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt 

uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, 

och 

5. biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval  Lag 

(2009:565).”(SFS, 2005:551) 

 
 

”Arbetsordning 

6 § Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I 

arbetsordningen skall det anges hur arbetet i förekommande fall skall fördelas mellan 

styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen skall sammanträda och i vilken utsträckning 

suppleanterna skall delta i styrelsens arbete och kallas till dess sammanträden. 

   Första stycket gäller inte i fråga om bolag vars styrelse har endast en ledamot”(SFS, 

2005:551) 
 

”6 § I samband med revisionen skall revisorn till styrelsen och den verkställande 

direktören framställa de erinringar och göra de påpekanden som följer av god 

revisionssed. Bestämmelser om erinringar finns i 39 §. 

 

6 a § Revisorn ska, utöver vad som följer av 6 §, rapportera till revisionsutskottet om 

viktiga omständigheter som framkommit vid revisionen. Detta gäller särskilt för brister i 

bolagets interna kontroll av den finansiella rapporteringen. 

 

   I fall som avses i 8 kap. 49 a § andra stycket ska revisorn i stället rapportera till 

styrelsen. Lag (2009:565). 

 

6 b § Revisorn ska  

1. om det finns någon omständighet som väsentligt kan rubba förtroendet för hans eller 

hennes opartiskhet eller självständighet, rådgöra med revisionsutskottet om detta 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.htm#K9P39
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.htm#K9P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.htm#K8P49_aS2
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förhållande och vilka åtgärder som har vidtagits, 

2. till revisionsutskottet årligen lämna en skriftlig försäkran om sin opartiskhet och 

självständighet, och 

3. för revisionsutskottet årligen redovisa vilka andra tjänster än revisionstjänster som 

han eller hon har tillhandahållit bolaget” (SFS, 2005:551). 
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9.2 Appendix 3: Revisionsutskott enligt Koden    

Enligt Reviderad Svensk kod för Bolagsstyrning ges följande rekommendationer:  

 

 

 

”Styrelsen kan delegera uppgifter till personer inom eller utom styrelsen men inte  

avbörda sig det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning eller 

skyldigheten att sörja för en betryggande kontroll av bolagets ekonomiska förhållanden. 

Styrelsen är vid en sådan delegation skyldig att handla med omsorg och fortlöpande 

kontrollera om delegationen kan upprätthållas”(Bolagsstyrning, 2010). 

 

 

 

”Styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Finns det i 

styrelsen en arbetsfördelning mellan ledamöterna, ska också den framgå av 

arbetsordningen, något som aktualiseras exempelvis om det i styrelsen finns utskott med 

uppgift att bereda frågor inom ett visst område, t.ex. ett revisionsutskott. Styrelsen kan 

även delegera beslutanderätt till ett sådant utskott, men styrelsen kan inte avbörda sig 

ansvaret för de beslut som fattas på grundval därav”(Bolagsstyrning, 2010) .  

 

 

 

”Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter, och en av dessa ska utses till ordförande.  

Ordföranden har ett särskilt ansvar för att leda styrelsens arbete och se till att styrelsen 

fullgör sina lagstadgade uppgifter” (Bolagsstyrning, 2010). 

 

 

”5.1 Styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla  

och begära den information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska  

kunna fatta väl underbyggda beslut”(Bolagsstyrning, 2010). 

 

 

”5.2 Styrelseledamot ska tillägna sig den kunskap om bolagets verksamhet, organisation,  

marknader m.m. som erfordras för uppdraget”(Bolagsstyrning, 2010).  

 

”7.2 Om styrelsen inom sig inrättarutskott, ska det av styrelsens arbetsordning 

framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat  

till utskott samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen .Utskott ska protokollföra sina 

sammanträden och protokollen ska tillhandahållas styrelsen”(Bolagsstyrning, 2010).
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 

lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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