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““QQuuaalliiffiieedd,,  ccoommmmiitttteedd,,  iinnddeeppeennddeenntt  aanndd  ttoouugghh  mmiinnddeedd  aauuddiitt  ccoommmmiitttteeeess  rreepprreesseenntt  tthhee  mmoosstt
rreelliiaabbllee  gguuaarrddiiaannss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  iinntteerreesstt..  SSaaddllyy,,  ssttoorriieess  aabboouunndd  ooff  aauuddiitt  ccoommmmiitttteeeess  wwhhoossee
mmeemmbbeerrss  llaacckk  eexxppeerrttiissee  iinn  tthhee  bbaassiicc  pprriinncciipplleess  ooff  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  aass  wweellll  aass  tthhee  mmaannddaattee  ttoo
aasskk  pprroobbiinngg  qquueessttiioonnss..  IInn  ffaacctt,,  II''vvee  hheeaarrdd  ooff  oonnee  aauuddiitt  ccoommmmiitttteeee  tthhaatt  ccoonnvveenneess  oonnllyy  ttwwiiccee
aa  yyeeaarr  bbeeffoorree  tthhee  rreegguullaarr  bbooaarrdd  mmeeeettiinngg  ffoorr  1155  mmiinnuutteess  aanndd  wwhhoossee  dduuttiieess  aarree  lliimmiitteedd  ttoo  aa
ppeerrffuunnccttoorryy  pprreesseennttaattiioonn..

CCoommppaarree  tthhaatt  ssiittuuaattiioonn  wwiitthh  tthhee  aauuddiitt  ccoommmmiitttteeee  wwhhiicchh  mmeeeettss  ttwweellvvee  ttiimmeess  aa  yyeeaarr  bbeeffoorree  eeaacchh
bbooaarrdd  mmeeeettiinngg;;  wwhheerree  eevveerryy  mmeemmbbeerr  hhaass  aa  ffiinnaanncciiaall  bbaacckkggrroouunndd;;  wwhheerree  tthheerree  aarree  nnoo
ppeerrssoonnaall  ttiieess  ttoo  tthhee  cchhaaiirrmmaann  oorr  tthhee  ccoommppaannyy;;  wwhheerree  tthheeyy  hhaavvee  tthheeiirr  oowwnn  aaddvviisseerrss;;  wwhheerree
tthheeyy  aasskk  ttoouugghh  qquueessttiioonnss  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  oouuttssiiddee  aauuddiittoorrss;;  aanndd  wwhheerree,,  uullttiimmaatteellyy,,  tthhee
iinnvveessttoorr  iinntteerreesstt  iiss  bbeeiinngg  sseerrvveedd..””

Arthur Levitt, ordförande för den
amerikanska finansinspektionen SEC,
i talet ”The Numbers Game” den 28
september 1998

““QQuuiiss  ccuussttooddiieett  iippssooss  ccuussttooddeess??””         
    ((VVeemm  vvaakkaarr  öövveerr  ddee  ssoomm  vvaakkaarr??))

Decimus Junius Juvenalis,
romersk poet (ca 60 – ca 140)

Behandlingen av fenomenet revisionskommittéer är begränsat jämfört med andra områden
inom företagsekonomi. Det finns få publicerade böcker och en sökning på ”audit committee” i
databasen ABI Inform ger endast 100 träffar på vetenskapliga artiklar där ämnet behandlas.
Den enda undersökningen av svenska revisionskommittéer finns presenterad i en artikel av
professor Per Thorell i Balans 2002.

I Europa finns ingen formell lagstiftning. Reglering har i förekommande fall, som för
Storbritannien, istället skett indirekt genom regulativa rapporter från organisationer och
myndigheter. I Sverige finns för närvarande ingen reglering alls rörande revisionskommittéer.

Detta sammantaget innebär att studier av revisionskommittéer, och i synnerhet svenska
sådana, i många avseenden är obeträdd mark. Det är från detta faktum författarna av
framförliggande uppsats hämtar sin motivation. Ambitionen är att kunna ge ett modest bidrag
till att minska detta förhållande.

Uddevalla i mars 2004

Thomas Andersson Jonas Mohlin
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Sammanfattning

De senare årens redovisningsskandaler har lett till ett ökat fokus på en tillförlitlig redovisning.

En fungerande externredovisning och revision är garanter för att den information efter vilken

kapitalplacerare fattar sina investeringsbeslut är pålitlig och därmed användbar.

Revisionskommittéer är särskilda arbetsgrupper inom styrelsen vars uppgift är att bidra till att

säkra en tillförlitlig finansiell rapportering och därigenom stärka det allmänna förtroendet för

näringslivet. I USA regleras revisionskommittéer i lag och i Storbritannien genom Cadbury-

och Smith- rapporterna. För EU: s räkning har uttalanden gjorts i Winter-rapporten. Dessa tre

regulativa rapporter är de centrala för denna uppsats. Sverige saknar reglering, trots detta har

ett antal svenska börsnoterade bolag har idag revisionskommittéer. Denna uppsats är av

kvalitativ karaktär och syftar till att lyfta fram och analysera relevanta skillnader mellan

egenskaperna hos revisionskommittéer i svenska börsnoterade bolag och de som påtalas i de

regulativa rapporterna. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka vilka effekter sådana

avvikelser får på deras förmåga att bidra till att säkra en tillförlitlig finansiell rapportering.

Detta för att möjliggöra en ökad förståelse av fenomenet revisionskommittéer.

Undersökningen utförs genom enkäter. Målpopulationen består av 22 stycken bolag som alla

är noterade på Stockholmsbörsen och har inrättat revisionskommittéer. Revisionskommittéer

är ett jämförelsevis ungt fenomen. Detta ger konsekvensen att ämnet är sparsamt examinerat

relativt många andra områden inom redovisningsforskningen. Svenska revisionskommittéer

har tidigare analyserats av Thorell (2001). Resultatet av vår undersökning visar att de svenska

revisionskommittéerna generellt sätt följer rekommendationerna och uttalandena i de

respektive rapporterna, med vissa undantag. Detta ger en sammantaget positiv bild av de

svenska revisionskommittéernas effektivitet. De svenska revisionskommittéerna kan anses ge

ett effektivt bidrag till att säkra en tillförlitlig finansiell rapportering. En sådan tillförlitlighet

är fundamental för att vinna kapitalplacerarnas förtroende, något som i sin tur är vitalt för en

fungerande riskkapitalallokering.

Nyckelord: Revisionskommitté, Cadbury-rapporten, Smith-rapporten, Winter-rapporten
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Abstract

Recent corporate frauds has led to an increased focus on the necessity of reliable financial

reports. Well functioning reporting and audit processes are essential for the liability of the

information upon which investors make their decisions. Audit committees are board

subgroups with the task of contributing in securing reliable financial reports. Thereby they

play a vital role in strengthening the general reliance upon the corporate actors. In the US,

Audit Committees are regulated by federal law and in Great Britain through the Cadbury- and

Smith- reports. Statements concerning the EU have been made in the Winter-report. Those

three regulative reports are central for this thesis. Sweden lacks regulation concerning Audit

Committees, despite this fact several Swedish listed companies have established them. This

thesis is of qualitative nature, with the purpose of identifying and analysing relevant

differences between the traits of Swedish Audit Committees and those recommended by the

regulative reports. Moreover, the thesis seeks to investigate the effects of such deviations on

the ability to contribute in securing reliable financial reports. This in order to make possible

an increased understanding of Audit Committees as a phenomena. The study is carried out

through surveys. The target population consists of 22 companies listed at the Stockholm stock

exchange that have established Audit Committees. Audit Committees is a relatively young

phenomena. As a consequence, the matter is scarcely examined compared to other areas of

financial accounting. Swedish Audit Committees have been previously examined by Thorell

(2001). The result of our study shows that the Swedish Audit Committees generally concur

with the recommendations of the regulative reports. This suggests that the Swedish Audit

Committees are efficient. Hence they may be considered as providing an efficient contribution

to the reliability of financial reports. Such reliability is fundamental in gaining the comfort of

investors and hence is vital for a proper functioning of the capital market.

Keywords: Revisionskommitté, Cadbury-rapporten, Smith-rapporten, Winter-rapporten
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1. Problem, forskningsfråga och syfte

1.1. Inledning

Detta avsnitt nämner de bakomliggande socioekonomiska händelser som åskådliggjort

behovet av en förbättrad kontroll över den finansiella rapporteringen.  Revisionskommittén

introduceras som en del av reaktionen mot detta behov, och framförliggande uppsats

intentioner med behandlingen av detta fenomen tillkännages. Särskilt motiveras uppsatsens

syfte mot bakgrund av de olika regulativa förutsättningarna för svenska och anglosaxiska

revisionskommittéer. Även de valda avgränsningarna anges och motiveras.

1.2. Problem

De senare årens redovisningsskandaler, där det visat sig att oegentligheter i bolagen inte

framkommit av redovisningen, har lett till ett ökat fokus på en tillförlitlig redovisning och

dess vitala betydelse för att kapitalmarknader skall kunna utföra en effektiv allokering av

riskkapital.

Som mest prominent framstod det amerikanska energiföretaget Enron där bland annat

balansräkningarna illegalt manipulerats. Oegentligheterna uppdagades och den andra

december 2001 begärdes Enron i konkurs. Det för revisionen nödvändiga samspelet mellan

ägare, ledning och styrelse hade inte fungerat (Flening 2003).

The Economist skrev i sin huvudledare den 9 februari 2002 angående

redovisningsskandalerna (författarens översättning):

”I teorin utses företagets revisorer självständigt av aktieägarna, till vilka de också

rapporterar. I praktiken är de dock utvalda av företagets ledning till vilka de ofta hamnar i

tacksamhetsskuld. Revisionsbyråerna säljer även ofta konsulttjänster till sina

revisionsklienter – externa revisorer kan anlitas för att fylla chefspositioner eller som

internrevisorer – och det blir alldeles för lätt att spela på en individuell revisionspartners
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rädsla att förlora ett lukrativt uppdrag. Mot en sådan bakgrund, är det inte att undra på att

kvaliteten på revisionen ofta blir lidande.” (The Economist, volume 362, sidan 9)

I Sverige har under 2003 frågetecken uppkommit kring förhållandena i försäkringsbolaget

Skandia. En oberoende utredning ledd av advokat Otto Rydbeck kritiserade i sin slutrapport

bland annat företagets redovisning (Rydbeck 2003).

En fungerande externredovisning och revision är garanter för att den information efter vilken

kapitalplacerare fattar sina investeringsbeslut är pålitlig och därmed användbar. När det, som

fallet varit i nämnda skandaler, visats att den finansiella rapporteringens funktion inte varit

tillfredställande, ställs det krav på åtgärder för att förbättra dess kvalitet. Ett led i denna

strävan har varit att kräva att börsnoterade bolag inrättar revisionskommittéer (eng. audit

committee). Dessa är särskilda arbetsgrupper inom styrelsen som skall säkerställa en

oberoende externredovisning och revision.

USA har varit en föregångare på detta område där revisionskommittéer reglerats genom

praxis sedan 1978 och numera, genom the Sarbanes-Oxley Act of 2002, regleras i lag. I

Storbritannien berörs fenomenet av Cadbury- (1992) och Smith- (2003) rapporterna vars

rekommendationer utgör krav för registrering på Londonbörsen. För EU har en av Europeiska

kommissionen utsedd expertgrupp gjort uttalanden i Winter-rapporten (2002). I Sverige, som

saknar lagstiftning, formuleras krav på inrättandet av revisionskommittéer motsvarande

Cadbury- och Smith-rapporternas rekommendationer av intresseorganisationen Aktiespararna

i deras Ägarstyrningspolicy från 2003.

I Sverige finns, till skillnad från i Storbritannien, inget krav på att bolag inrättar

revisionskommittéer för att få börsnoteras. Således avgör de enskilda svenska börsbolagen

detta utifrån andra skäl. Ett antal svenska börsnoterade bolag har idag revisionskommittéer.

Då svenska bolag inrättar revisionskommittéer utifrån andra förutsättningar än anglosaxiska

bolag – och heller inte är underkastade rekommendationerna – kan det frågas om de svenska

revisionskommittéernas sammansättning och funktion varierar gentemot rapporternas

rekommendationer och uttalanden. Cadbury- och Smith-rapporterna har utarbetats med

anglosaxiska förhållanden i åtanke, och Winter-rapporten är varken reglerande eller särskilt

ingående. Den avgörande frågan är om sådana avvikelser från ovannämnda rapporter får

effekter på revisionskommitténs grundläggande syfte: att bidra till säkra en tillförlitlig
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finansiell rapportering. Detta är alltjämt relevant för svenska förhållanden trots att inga

formella krav finns på just revisionskommittéer.

1.2.1. Forskningsfråga

På vilka sätt överrensstämmer respektive avviker de svenska revisionskommittéernas

sammansättning och funktion från rekommendationerna i Cadbury- och Smith-rapporterna,

samt uttalandena i Winter-rapporten?1 Vilken inverkan kan sådana avvikelser ha på

revisionskommittéernas effektivitet?

1.3. Syfte och avgränsningar

1.3.1. Syfte

Framförliggande uppsats syftar till att lyfta fram och analysera relevanta skillnader mellan

egenskaperna hos revisionskommittéer i svenska börsnoterade bolag och de som

rekommenderas respektive uttalas i de regulativa rapporterna. Vidare syftar uppsatsen till att

undersöka vilka effekter sådana avvikelser får på deras förmåga att bidra till att säkra en

tillförlitlig finansiell rapportering.

1.3.2.  Avgränsningar

I rapporten behandlas endast revisionskommitténs betydelse för den externa redovisningen.

Dess roll för internrevisionen, vilket berörs i såväl Winter- som Smith-rapporterna, behandlas

inte. Amerikansk praxis och reglering ges inget utrymme i uppsatsens undersökande delar,

annat än för att belysa den historiska bakgrunden. Vid jämförelsen används rapporterna så

som de var utformade vid sin första publicering. Hänsyn tas därmed inte till eventuella senare

omarbetningar som gjorts vid tillämpningen av dem för den brittiska börskoden.

                                                
1 Cadbury-, Smith- och Winter-rapporterna kommer framgent gemensamt benämnas ”regulativa rapporter”
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Undersökningen innefattar inte företag som är noterade på the London Stock Exchange,

NYSE, AMEX eller NASDAQ, då dessa bolag måste följa börskoden i enlighet med de

brittiska rapporterna respektive amerikansk lagstiftning såsom the Sarbanes-Oxley Act of

2002. Undersökningen behandlar också endast revisionskommittéer i de största svenska

börsbolagen, där ägandet är spritt och allmänt intresse finns för den finansiella rapporteringen.

2. Metod

2.1. Inledning

I detta kapitel anges metodval samt tillvägagångssättet vid urvalet av populationen och

studiens utarbetande. Vidare görs en bortfallsanalys. Kapitlet avslutas med en figur över

studiens fortsatta disposition.

2.2. Kvalitativ eller kvantitativ metod

De två huvudmodellerna inom samhällsvetenskapen kallas kvalitativ metod och kvantitativ

metod (Andersen 1998). Den kvantitativa metoden kännetecknas av ett stort inslag av statistik

och matematik, då den är mer formaliserad och strukturerad än den kvalitativa metoden.

Informationen införskaffas på ett sätt som präglas av avstånd och urval, och möjliggör

generaliseringar av undersökningens utfall (Holme & Solvang 1997). I en undersökning av

kvalitativ karaktär är det väsentliga att skapa en djupare förståelse av problemkomplexet som

studeras. Forskaren är med andra ord inte inriktad på att pröva om informationen har en

generell giltighet. Den kvalitativa metoden använder statistik och matematik i mycket liten

utsträckning därför att värdenas art inte gör det är möjligt. Här är det primära inte att

”förklara” de nya fakta som framkommer utan att få läsaren att ”förstå” dem (Andersen 1998).

Generellt för kvantitativa studier är att beskrivningen av material och metod ska vara så pass

utförliga att om någon önskar genomföra samma undersökning skall man kunna göra det och

uppnå ett liknande resultat. För kvalitativa studier leder analysen till tolkningar som redovisas

på ett sådant sätt att läsaren ska kunna följa resonemanget i uppsatsen och ta ställning till
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resultaten. Det strategiska urvalet är ofta mindre än i en kvantitativ studie. Den kvalitativa

studiens resultat används bland annat för att nyansera och precisera frågeställningarna och ge

en fördjupad kunskap inom ett ämnesområde. I en kvalitativ undersökning är avsikten inte att

generalisera utifrån de empiriska resultat man fått. Däremot kan resultaten ge en ny kunskap,

ökad förståelse och fördjupad insikt baserade på genomtänkta tolkningar. Ofta kompletterar

de olika metoderna varandra. Undersökningen breddas och genererar mer kunskap och

kvantitativa och kvalitativa metoder kombineras för att belysa olika frågeställningar (Lindblad

1998).

Vi har valt att i vår rapport använda oss av en kvalitativ metod som möjliggör en ökad

förståelse av fenomenet revisionskommittéer. I rapporten finns även en del enklare tabeller,

dessa finns med för att en eventuell läsare lätt skall kunna skaffa sig en överblick av det

underlag på vilket vi bygger vårt resonemang. Denna kvantitativa redogörelse är endast till

som komplement till diskussionen om textens innehåll och budskap.

2.3. Primär- och sekundärdata

De data som ingår i en vetenskaplig undersökning kan delas in i primär- och sekundärdata.

Primärdata är den data vilken samlas in genom t ex intervjuer och/eller observationer.

Sekundärdata är sådant material som redan finns skrivet i ämnet (Holme & Solvang 1997).

Vårt arbete inleddes genom insamling av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar och

annan relevant litteratur för att få ökad inblick i ämnet. Med den ökade förståelsen kunde vi

sedan utarbeta vår enkät vilken gav oss våra primärdata. I rapporten används således både

primär- och sekundärdata.

2.4. Reliabilitet och validitet

Då undersökningar görs finns det två aspekter som är viktiga att ha i åtanke: reliabilitet och

validitet. Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ger tillförlitliga, stabila utslag och att andra

undersökare med samma angreppssätt får samma resultat. En metod eller angreppssätt bör
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vara oberoende av undersökaren och av undersökta enheter för att ha reliabilitet. Validitet

innebär att mätinstrumentet har förmågan att mäta det som man avser att mäta, det är det

viktigaste kravet på ett mätinstrument (Eriksson 2001). Begreppet validitet innehåller även två

andra begrepp: giltighet och relevans. Giltigheten bestäms av hur väl de teoretiska

uppfattningarna överensstämmer med den empiriska undersökningen. Om det råder hög grad

av överensstämmelse sägs att validiteten är hög. Med begreppet relevans menas hur relevant

det empiriska begrepps- eller variabelurvalet är för problemformuleringen (Andersen 1998).

Christensen et al. (2001) anser att reliabilitetsbegreppet är irrelevant för att fastställa värdet av

en kvalitativ studie, eftersom det är omöjligt att upprepa studien med samma resultat. Vi anser

därför att vår rapport har en tillräckligt hög reliabilitet för en kvalitativ studie. De undersökta

bolagen är relativt homogena till storlek, omsättning och i fråga om styrelsens organisation.

De är alla noterade på Stockholmsbörsen och rättar sig därmed efter dess regelverk, de

kännetecknas av ett spritt ägande samt lyder under svensk lagstiftning. Inget av bolagen är

noterade på amerikansk eller brittisk börs. Giltigheten, det vill säga om empirin

överensstämmer med teorin, kan vara svår att få ett tydligt svar på då litteraturen är relativt

knapphändig ifråga om revisionskommittéer. Vi har emellertid studerat den litteratur som

finns, samt den information vi fått från enkäterna och av våra resultat ser vi en hög giltighet i

vårt resonemang då dessa två i stora delar stämmer med varandra. Relevansen i

undersökningen innebär hur relevant empirin är för rapportens problemformulering. Vi ser här

en hög relevans då de empiriska slutsatserna ger svar till rapportens problemformulering.

2.5. Population

Urval kan göras på olika sätt, men gemensamt för alla är att ju större urval, desto större

sannolikhet att urvalets uppfattningar överensstämmer med populationens. När urvalets

storlek närmar sig populationens blir urvalsfelet mindre, för att helt försvinna vid en

totalundersökning av alla enheter eftersom urvalet då är lika med populationen. Det finns två

huvudgrenar utifrån vilka urval kan göras: sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval.

Sannolikhetsurval innebär att varje enhet väljs slumpmässigt och det finns en känd

sannolikhet att komma med i urvalet. Alla andra typer av urval som inte uppfyller dessa krav

är ickesannolikhetsurval (Christensen 2001). Ett icke sannolikhetsurval innebär att urvalet av
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undersökningsenheter görs systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier. Ett

systematiskt urval är speciellt vanligt vid kvalitativa undersökningar där intresset är att öka

informationsvärdet och få en djupare uppfattning av det som studeras (Holme & Solvang

1997).

Vår målpopulation består av 22 stycken bolag som alla är noterade på Stockholmsbörsen. Då

vi sökte efter bolag med revisionskommittéer på nätet fann vi en rapport som var utarbetad av

Nordic Investor Services (NIS) på uppdrag av första AP-fonden. NIS hade samlat in fakta om

de 66 största Sverigedomicilierade börsnoterade bolagens relation till revisor och revision och

funnit att 28 av dessa hade revisionskommittéer. Av dessa 28 bolag var 6 noterade på andra

börser i strid mot våra avgränsningar. De 22 bolag som återstår som utgör vår målpopulation.

2.6. Enkätundersökning

Tidigt under vårt sökande efter litteratur upptäckte vi att det inte fanns mycket skrivet om

fenomenet revisionskommittéer. Inte heller fanns det någon större forskning i ämnet utanför

de anglosaxiska länderna. Detta ledde fram till att vi beslöt oss för att inte bara använda oss av

sekundärdata utan även primärdata, i detta fall enkäter. Eriksson (2001) skriver att enkäter är

användbara då de inte ger någon intervjuareffekt samt ökar graden av enhetlighet i vad som

ska besvaras, detta på grund av att alla respondenter får exakt samma frågor. Enkäter ger

oftast en bra grund för att konstruera tabeller och diagram, samt är lätta att studera och

analysera i efterhand. Ett ofta återkommande problem är den låga svarsfrekvensen, även om

denna kan ökas med hjälp av uppföljning samt att insamling av enkäter ofta är tidsödande.

Vid intervjuer finns det en fara i att personerna lätt svävar ut i saker som är intressanta enbart

för respondenterna och att intervjuarna inte får fram den information som är relevant för

undersökningen. Ett annat argument för att inte välja intervjuformen är att de bolag vi valt att

undersöka är utspridda över hela Sverige varför tidsaspekten i en C-uppsats omöjliggör en

heltäckande intervjuundersökning. Ännu ett skäl till att inte välja intervjuer är att bolagen

under den tidsperiod som rapporten skrevs arbetade under hård press för att bli klara med sina

bokslut i tid, detta skulle leda till att det skulle bli mycket svårt att få någon intervjutid.



8

I Nordic Investor Services rapport finns inte specificerat vilka av de 66 bolagen som har

revisionskommittéer. Vi tog därför kontakt med dessa bolag via telefon eller e-post. Till de

bolag som hade en revisionskommitté skickade vi ut enkäten via brev eller e-post. Detta för

att respondenterna själva skulle kunna välja den form som passade dem bäst.

Enkätens innehåll och struktur framgår av bilaga 1. Vi valde att begränsa enkätens frågor för

att den inte skulle bli för tidskrävande att svara på och på så sätt avskräcka svarspopulationen.

I det introduktionsbrev som trycktes på omslagen till formulären berättade vi att enkäten var

en del i en kandidatuppsats i företagsekonomi och även att deras deltagande var anonymt. Det

berättades även att de som var intresserade av resultaten i undersökningen skulle få del av

dessa via e-post.

2.7. Bortfallsanalys

Av populationens 22 bolag var det 15 som svarade på enkäten. För de resterande bolagen

kunde ändå vissa frågor besvaras genom att utvinna information från alternativa källor såsom

årsredovisningar och hemsidor. Om det finns ett högt bortfall av enkätsvar så kan man, om det

rör sig om ett systematiskt fel, urskilja en bristande validitet genom att populationen inte är

svarsrepresentativ. Detta kan leda till en snedvriden svarsbild. Den bristande validiteten består

då av att man inte har kunnat mäta det man avsett mäta. Vi ser inget sådant problem i vår

undersökning, delvis på grund av att de företag som inte svarat är homogena med den övriga

gruppen i fråga om storlek, ägarbild och underkastelse av reglering. Vidare finns i bilaga 2 en

jämförelse mellan branschstrukturen hos de bolag som inte svarat och de som svarat. Av

denna framgår att ingen direkt skillnad finns mellan de två grupperna i detta avseende.
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2.8. Studiens fortsatta disposition

Studiens disposition i fråga om innehåll och fokuseringspunkter framgår av följande figur:

Figur 1: Uppsatsens disposition. Källa: egen
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3. Litteraturgenomgång

3.1. Inledning

Detta avsnitt inleds med en introduktiv diskussion om revisionskommitténs bakgrund, syfte,

funktion och uppbyggnad. Därefter behandlas revisionskommitténs framväxt, samt de olika

regulativa förutsättningar som gäller för Sverige, Storbritannien och USA. Den därpå följande

behandlingen av utvecklingen inom EU och Sverige är gjord med syftet att påvisa att

fenomenet i Europa regulativt befinner sig i en dynamisk fas. I nuläget kan bara vissa

tendenser urskiljas av den fortsatta riktning som utvecklingen kommer att ta i Sverige och EU.

Ett delavsnitt kommer att behandla studier kring revisionskommittéer. Detta tjänar två syften;

dels att belysa vilka riktningar den befintliga forskningen tagit, och dels att lyfta fram

resultatet av enskilda studier. Det sammantagna syftet med avsnittet är att finna adekvata

referenser för den senare analysen av resultatet.  De regulativa rapporterna är tämligen

omfattande och för framställningen har endast av oss bedömt relevanta delar refererats. Deras

relevans har bedömts bland annat utifrån deras förutsättning att utgöra jämförelseunderlag i

vår undersökning. De av oss utvalda delarna har flera tydliga beröringspunkter med de

aspekter som Per Thorell (2001) fokuserar på i sin svenska undersökning.

3.2. Revisionskommittén

3.2.1. Bakgrund

Företagsledningen för ett aktiebolag som delfinansierar sina operationer med medel från en

konkurrenspräglad kapitalmarknad utsätts för krav från aktieägarna på avkastning på deras

kapitalinsatser. Young (2001) framhåller att grunden till redovisningsskandaler inte är att de

ansvariga är i grunden oärliga, utan att företagsledningen upplever ett tryck från aktieägarna

på en viss prestationsutveckling och samtidigt en attityd av att ett misslyckande är

oacceptabelt. En företagsledning som känner sig trängd kan bli frestad att påverka det

redovisade resultatet genom att manipulera den finansiella rapporteringen på ett otillbörligt

sätt. Följden blir en oegentlig redovisning, som när den avslöjas allvarligt skadar förtroendet



11

för näringslivets aktörer och företagsandelar som placeringsform. Det stora börsfallet 2000-

2002 har delvis förklarats som resultatet av en allmän förtroendekris (SNS 2003).

Genom att öka bolagets integritet förebygger man inte bara redovisningsskandaler utan

motverkar även den brist på förtroendekapital som blir dess följd. Bolagets styrelse är en del i

detta och har ett ansvar för att upptäcka och förhindra brister i bolagets finansiella

rapportering och på så sätt skydda dess intressen. Det är styrelsens ansvar att det finns ett

fungerande kontrollsystem som är tillräckligt bra för att upptäcka olika brister i den finansiella

rapporteringen. Detta anses av vissa inte vara ett arbete för hela styrelsen utan en mindre

grupp av den som besitter vissa egenskaper. Ansvaret bör därför överlåtas på några av

styrelsens ledamöter som innehar dessa egenskaper, nämligen en revisionskommitté. En

effektiv revisionskommitté kan utgöra ett försvar mot att en trängd företagsledning skall

kunna manipulera redovisningen (Young 2001).

3.2.2. Revisionskommitténs syfte och funktion

Revisionskommitténs främsta syfte enligt Young (2001) är att assistera styrelsen i att fullgöra

dess ansvar att övervaka och säkra en tillförlitlig finansiell rapportering. Spira (2002) anser att

även om detaljerna och tonvikten kan variera, så kan revisionskommittén definieras som en

subkommitté av styrelsens icke anställda ledamöter engagerade i revisionen, den interna

kontrollen och den finansiella rapporteringen. Thorell (2001) beskriver revisionskommittén

som en arbetsgrupp inom styrelsen med ett särskilt ansvar för kontrollen av företagets

finansiella rapportering. Han uppfattar dess form som resultatet av ett uttalat syfte att stärka

de oberoende styrelseledamöternas ställning i styrelsen och skapa en balans mellan dessa och

företagsledningen.

En revisionskommitté är en kommitté av ledamöter vars uppgift inte är att ansvara för hur

bolaget förvaltas utan att överse hur verksamheten kontrolleras och rapporteras. Den har ett

specifikt ansvar är att granska den finansiella rapporteringen (Spira 2002). Lee & Vinten

(1993) anser att granskningen av bolagets finansiella rapportering är en av

revisionskommitténs huvuduppgifter, och pekar på att detta möjliggör en bättre fördelning av

styrelsens tid och resurser. Styrelsen kan försäkra sig om att externredovisningen håller god
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kvalitet och på att bli uppmärksammad på problemområden, detta utan att varje enskild

ledamot i detalj behöver följa hela processen.

Revisionskommittén agerar också i allmänhet som en länk mellan revisorerna och

bolagsstyrelsen och dess verksamhet kan inkludera granskning av nomineringen av revisorer,

den generella omfattningen av revisionen, samt resultatet av revisionen (Spira 2002).

Studier har visat att i Storbritannien, före regleringens tillkomst 1992, var bildandet av

revisionskommittéer ofta frukten av ett enskilt initiativ och att de tre främsta orsakerna till att

inrätta den var att den ansågs ge förbättrade redovisningsrutiner, stärka funktionen och

effektiviteten hos de icke anställda styrelseledamöterna samt avlasta enskilda

styrelseledamöter från att behöva detaljgranska den finansiella rapporteringen (Spira 2002).

3.2.3. Revisionskommitténs uppbyggnad

Det finns enligt Young (2001) tre fundament för att en revisionskommitté skall fungera

effektivt i praktiken. Dessa är oberoende, kompetens och ambition.

3.2.3.1. Oberoende

Revisionskommittén förväntas vara oberoende mot ledningen i företaget. Detta för att

revisionskommittén skall kunna agera om det finns skäl att tro att ledningen önskar

manipulera den finansiella rapporteringen. Det underliggande konceptet med oberoende är att

revisionskommittén inte består av ledamöter som överhuvudtaget kan tänkas ha svårt att stå

emot tryck från företagsledningen. Exkluderade är därför personer med anställning eller andra

väsentliga ekonomiska relationer till företaget, närstående till ledningen samt övriga

styrelseledamöter som har hamna i intressekonflikt. Revisionskommitténs ledamöter skall

vara utsedda av styrelsen och oberoende av ledningen.

Young uttrycker att revisionskommitténs ledamöter skall kunna behandla sådant som

företagsledningen inte önskar men betonar att detta inte innebär att revisionskommittén skall

inta en ständigt opportun position visavi företagsledningen. Det viktigt att revisionskommittén
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arbetar för hela bolagets bästa som en integrerad del av styrelsen, införstådd med dess

specifika förutsättningar.

3.2.3.2. Kompetens

Även en revisionskommitté med helt oberoende ledamöter behöver besitta kompetens för att

vara effektiv. Young anser att medlemmarna i revisionskommittén bör vara införstådda med

generella redovisningsprinciper samt finansiell rapportering. De bör även ha insikter i

företagsstyrning, särskilt hur dysfunktionella rapporteringssystem kan kompromissa

sanningsenligheten i den finansiella rapporteringen. Young anser att alla ledamöter skall vara

införstådda med finansiella spörsmål och åtminstone en bör ha en bakgrund inom finans eller

revisionsområdet, med nödvändig professionell certifiering eller liknande.

3.2.3.3. Ambition

Även om det uppdraget som ledamot av en revisionskommitté inte är avsett att ta all

medlemmarnas tid i anspråk så krävs det stort engagemang och hängivenhet från ledamöterna

för att revisionskommittén skall fungera effektivt. Revisionskommittén bör enligt Young

kunna följa vissa skriftliga stadgar där revisionskommitténs ansvar och befogenheter

specificeras.

3.2.4.  Framväxt och reglering

Fenomenet revisionskommittéer visade sig för första gången på 1940-talet i USA som en följd

av det s.k. ”McKesson och Robbins fallet”, en av de mest ökända redovisningsskandalerna i

amerikansk historia. Som en effekt av denna skandal rekommenderade den amerikanska

finansinspektionen the Securities and Exchange Commission (SEC) etablering av

revisionskommittéer för att nominera den externe revisorn och bestämma dennes villkor. På

1970-talet uppmuntrade SEC inrättandet av revisionskommittéer i alla börsnoterade företag

och 1978 ålades de bolag som var noterade vid NYSE (the New York Stock Exchange) att

inrätta revisionskommittéer (Lee & Vinten 1993).



14

Som svar på den våg av redovisningsskandaler som inleddes med Enrons kollaps, antogs den

30 juli 2002 lagen the Sarbanes-Oxley Act of 2002 som gäller alla amerikanska och utländska

företag som inregistrerat aktier för omsättning på amerikansk börs. Lagen kom till i syfte att

begränsa framtida redovisningsskandaler och återuppbygga investerarnas förtroende för den

ekonomiska rapporteringen. Revisionskommittéer, som behandlas i lagens sektion 301, ges

genom lagen ett ökat inflytande och ansvar (Locatelli 2002).

Viktiga influenser för utvecklingen av den amerikanska regleringen har varit

Treadwaykommissionen som i sin rapport från 1987 rekommenderade att

revisionskommittéerna skulle bestå av enbart oberoende ledamöter. I det berömda talet ”The

Numbers Game” från 1998, riktade SEC: s dåvarande ordförande Arthur Levitt

uppmärksamheten på bristerna kring publika företags finansiella rapportering. Som svar på

problemet påtalade Levitt effektiva revisionskommittéer och tillkännagav bildandet av the

Blue Ribbon Committee som utkom 1999 med en rapport innehållandes rekommendationer för

att stärka revisionskommitténs ställning. (Liang, Stephanie & Novak, Gerald 2003)

I Storbritannien regleras revisionskommittéer genom en s.k. börskod. För att brittiska

aktiebolag skall få noteras på Londonbörsen krävs att de beaktar the Combined Code on

Corporate Governance. Denna är baserad på rekommendationerna i regulativa rapporter.

Cadbury-rapporten från 1992 var den första regulativa rapporten som utgjorde underlag för

en börskod. Dess rekommendationer beträffande revisionskommittéer blev senare upptagna

och utvecklade i Smith-rapporten från 2003.

I Sverige har revisionskommittéer debatterats sedan 1970-talet. Den allmänna uppfattningen

har varit att revisionskommittéer är en amerikansk företeelse som av olika skäl inte passar in i

Sverige. Den ansågs inte stärka revisorns ställning utan snarare tvärtom. Revisorerna skulle

avskärmas från delar av styrelsen och dessa i sin tur avskärmas från revisionen (Wennberg

2002).  Det finns ingen svensk reglering angående revisionskommittéer, varken genom

formell lagstiftning eller indirekt genom en börskod. Aktiespararna formulerar krav på

inrättandet av revisionskommittéer motsvarande främst Cadbury-rapportens

rekommendationer i deras Ägarstyrningspolicy:

”För att säkerställa kvalitén i revisionen och för att förbättra kontakterna mellan styrelsen

och bolagets revisorer bör en revisionskommitté inrättas i alla börsnoterade bolag.
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Härigenom får revisorernas uppdragsgivare, aktieägarna, en bättre garanti för att deras

intressen tillvaratas.” (Aktiespararna 2003, sidan 16)

I Aktiebolagskommitténs utredning om översyn av Aktiebolagslagen, SOU 1995:44, samt i

förarbetena till ändringarna av Aktiebolagslagens 8-10 kapitel,  Prop. 1997/98:99, görs

uttalanden om revisionskommittéer. Man beslutar att inte bemöta Aktiespararna krav att

införa skyldighet att inrätta revisionskommittéer i svensk lagstiftning. Beslutet motiveras med

att det i Sverige, till skillnad från i USA och i Storbritannien, inte är styrelsen som utser

revisorer, samt att det är ovanligt med anställda styrelseledamöter förutom VD. Förarbetena

tillägger dock att bolagen även utan lagstiftning har möjlighet att inrätta revisionskommittéer i

den omfattning de finner lämpligt.

3.2.5. Diskussion

Revisionskommittén är resultatet av ett upplevt behov av skydd mot oegentlig redovisning.

Dess syfte är att bidra till att säkerställa en tillförlitlig finansiell rapportering och stärka

förtroendet för näringslivet. Senare revisionsskandaler uppkomna i EU och Sverige har

medfört att röster höjts för ytterligare steg mot reglering av ägarstyrning2 och

revisionskommittéer. Denna utveckling skall behandlas i avsnitt 3.3.

                                                
2 Termen corporate governance översätts till svenska omväxlande som företagsstyrning och ägarstyrning. Vi har

i den fortsatta framställningen valt att bruka termen ägarstyrning. Lars Otterbäck, chef för Alecta som är en av

Sveriges största aktieägare, pläderar i en artikel av Bengt Carlsson i Dagens Nyheter 2004-02-18 för att

bolagsstyrning skall användas. Otterbäck menar att begreppet ägarstyrning ”leder tanken fel” då det är ”styrelsen

och inte ägarna som styr bolag”.
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3.3. Utvecklingen i EU och Sverige

3.3.1. Utvecklingen inom Europeiska Unionen

Europa har nyligen skakats av ytterligare en redovisningsskandal. Det italienska

mejeriföretaget Parmalat, ett av Europas största och mest globala företag, avslöjades ha stora

oegentligheter i sin redovisning. Runt fyra miljarder euro av de redovisade tillgångarna

saknades, vilket gör Parmalat till en av de största redovisningsskandalerna någonsin

(Edmondson 2004).

I ett pressmeddelande följande Ekofinrådets sammanträdande (där medlemsländernas

finansministrar träffas) den 11 januari 2004 gjorde kommissionären Fritz Bolkestein några

intressanta uttalanden angående Parmalat och dess potentiella konsekvenser för framtida

paneuropeisk redovisningsreglering. Bolkestein, som avslutar sin mandatperiod i november

2004, är kommissionär med ansvar för den inre marknaden dit frågor rörande finansiell

rapportering och ägarstyrning hänförs. Under Ekofinrådets möte kommenterade Bolkestein

fallet Parmalat (författarens översättning):

”Det är viktigt att komma ihåg att omedelbart efter Enron-affären fastslog Kommissionen att

man i Europa inte skulle vara självbelåten och att skandaler av samma skala också kan

inträffa i Europa. Nu när ett fall av samma magnitud, eller värre, olyckligtvis har inträffat i

Europa, vidhåller Kommissionen sin åsikt att en förhastad och oövervägd reglering kan

förvärra snarare än lösa sådana regulativa problem som framträtt genom

uppseendeväckande fall som Enron och Parmalat.”

Bolkestein fortsatte med att konstatera att ”lyckligtvis” hade Kommissionen redan i maj 2003

initierat en aktionsplan för att förbättra både revision och ägarstyrning i Europa. Detta skulle

möjliggöra att lärdomar från Parmalat kunde införlivas i det pågående arbetet (Europeiska

Kommissionen 2004).

Som en del av aktionsplanen arbetar Kommissionen med att utforma förslag till

modernisering av det åttonde bolagsdirektivet. Detta är ett led i arbetet med att förbättra och

harmonisera kvalitén på revisionen inom EU. Enligt Kommissionen kommer förslagen om de
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antas ge en uttömmande uppsättning EU-regler kring hur revision skall utföras samt för hur

dess kvalitet skall bejakas. Detta enligt Kommissionen för att ”säkerställa att investerare och

andra berörda parter fullständigt skall kunna lita på de reviderade räkenskapernas

tillförlitlighet, att förhindra intressekonflikter för revisorer och förstärka EU: s skydd mot

Enron-liknande skandaler” (Europeiska Kommissionen 2003).

En juridisk expertgrupp utsedd av Kommissionen gav i november 2002 ut den s.k. Winter-

rapporten (som kommenteras mer ingående i avsnitt 3.5.3). Rapporten gör vissa uttalanden

angående ett modernt regelmässigt ramverk för europeisk bolagsrätt och behandlar

revisionskommittéer i en av delarna. De av Kommissionen lämnade förslagen till omarbetning

av det åttonde bolagsdirektivet kommer till övervägande del följa Winter-rapportens

rekommendationer (Europeiska Unionen 2003).

Bolkestein meddelade på Ekofinrådets möte att Kommissionen håller på att färdigställa sina

förslag och att dessa kommer att presenteras i mars 2004.  Förslagen kommer bland annat att

innefatta att stärka översynen av revisorer på medlemsstatlig nivå, etablera regler för

revisionens kvalitet, specificera regler för revisorns oberoende och etik, samt försäkra sig om

att det finns oberoende revisionskommittéer i alla börsnoterade bolag (Europeiska

Kommissionen 2004).

3.3.2. Den svenska utvecklingen

Oegentligheter bland de börsnoterade bolagen har uppdagats även i Sverige. Avslöjandena har

rört både redovisningsskandaler och näringslivsföreträdare som tillskansat sig oskäliga

förmåner. Det senaste fallet som uppmärksammats är försäkringsbolaget Skandia (Rydbeck

2003).

Vid regeringssammanträde den 5 september 2002 beslutades det att en kommission –

Förtroendekommissionen – skulle tillsättas. Kommissionen skulle ha i uppdrag att undersöka

vilka faktorer som ligger bakom uppkomsten av ”förtroendeskadliga företeelser i

näringslivet” och hur sådana företeelser skulle kunna motverkas, samt föreslå nödvändiga

åtgärder. Motivet bakom uppdraget var den erkänt ekonomiska och sociala vikten av att

förtroendet för näringslivet inte skadas. Enligt direktivet (Dir. 2002:115) ingår i uppdraget att
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o granska och analysera brister i rollfördelningen mellan ägare, företagsledning och

revisorer i större företag; samt

o analysera betydelsen av det ökade institutionella ägandet och överväga åtgärder som

kan främja och underlätta för ägarna att utöva en mer aktiv ägarroll.

Förtroendekommissionen kommer att ta del av relevanta internationella erfarenheter och

bedöma om svensk lagstiftning, offentlig reglering och näringslivets eget regelverk behöver

förändras. En central del i arbetet beskrivs som att utarbeta ett förslag till uppförandekod för

ägarstyrning av svenska företag. En till Förtroendekommissionen knuten arbetsgrupp

tillsattes för ändamålet i september 2003. Bakom initiativet står bland andra

Förtroendekommissionen, FAR, Näringslivets Börskommitté och Aktiespararna. Enligt

arbetsgruppen skall arbetet inte syfta till lagstiftning utan koden ska snarare ha karaktär av

vägledande riktlinjer för ägarstyrning. Gruppen har tagit intryck av den internationella

debatten rörande ägarstyrning och anmärker att Sverige saknar en brett förankrad

uppförandekod för företag, detta till skillnad mot många andra I-länder.

Förtroendekommissionen, som leds av Erik Åsbrink, skall redovisa sitt uppdrag till regeringen

senast den 31 mars 2004 (Förtroendekommissionens webbplats).

3.3.3. Diskussion

Som synes finns indikationer på att såväl EU som Sverige går mot en utveckling av en mer

formellt reglerad ägarstyrning, där revisionskommittéer, åtminstone inom EG-lagstiftningen,

kommer vara ett inslag. Detta tyder på att revisionskommittéer anses ha en viss effektivitet

som kontrollinstrument.  Revisionskommitténs egenskaper har examinerats i ett antal studier,

och en del av dessa kommer att kommenteras i avsnitt 3.4.
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3.4. Studier av revisionskommittéer

Revisionskommittéer är ett jämförelsevis ungt fenomen. Detta ger konsekvensen att ämnet är

sparsamt examinerat relativt många andra områden inom redovisningsforskningen.

För den vidare framställningen bör läsaren hålla i åtanke de olika regulativa och

ägarstrukturella kontext som amerikanska, brittiska och svenska revisionskommittéer verkar i.

De undersökningar som kommer att presenteras nedan är utförda av amerikanska, brittiska

och kanadensiska forskare, som givetvis tagit sin ansats i sin respektive kontext. Den enda för

svenska förhållanden utförda undersökningen har uträttats av professor Per Thorell 2001 som

kommenteras i avsnitt 3.4.2.

3.4.1. Studier av revisionskommitténs effektivitet

För att kategorisera den empiriska litteraturen och ge exempel på studier kommer en

indelningmodell utvecklad av DeZoort et al. (2002) användas. DeZoort et al. framhåller att

alla formella initiativ som tagits för att reglera revisionskommittéer har fokuserat på att

identifiera och styra de olika faktorer som påverkar revisionskommitténs förmåga att överse

externredovisningen och revisionen. Man utvecklar därför en taxonomi som innefattar fyra

komponenter som inverkar på revisionskommitténs effektivitet, nämligen sammansättning

(composition), befogenhet (authority), resurser (resources) och ambition (diligence).  För att

kategorisera den befintliga forskningsempirin relateras forskningsmaterialet till dessa

komponenter.

Figur 2: Taxonomi över den empiriska litteraturen. Källa: DeZoort et al. (2002). Översatt.
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3.4.1.1. Sammansättning

Revisionskommitténs sammansättning är den första komponenten av betydelse för dess

effektivitet. En viktig aspekt av denna komponent är revisionskommitténs oberoende. En

annan aspekt av betydelse är ledamöternas kompetens. Båda dessa aspekter har undersökts i

ett flertal studier. Emellertid har inte andra aspekter av sammansättning tagits upp av

forskningen, såsom integritet och objektivitet. En annan avsaknad är studier av olika

dimensioner av gruppdynamik (DeZoort et al. 2002).

Revisionskommitténs oberoende är knutet till ekonomiska faktorer. Oberoendet ökar med

styrelsens storlek och med styrelsens oberoende (andelen externa styrelseledamöter) samt

minskar med företagets tillväxtmöjligheter och i företag med upprepade förluster. Oberoendet

kan således vara föränderligt över tiden beroende på företagsendogena faktorer (Klein 2002).

Det finns ett direkt samband mellan revisionskommitténs oberoende och externredovisningens

kvalitet. Man har noterat att amerikanska företag med oberoende revisionskommittéer har

mindre sannolikhet att sanktioneras av den amerikanska finansinspektionen SEC för brister i

den finansiella rapporteringen (Abbot et al. 2000). En oberoende revisionskommitté antas

också innebära en bättre revisionsprocess, bland annat genom att skydda revisorns oberoende.

Detta samband har indirekt styrkts av två studier där företag i ekonomiska svårigheter

undersöktes. Där revisionskommitténs ledamöter hade ekonomiska intressen i företaget var

sannolikheten lägre att revisorn skulle lämna ett negativt utlåtande om företagets

överlevnadsförmåga. Revisorerna var alltså mer benägna att ge efter för påtryckningar från

företagets sida (Carcello & Neal 2000 och 2003).

En oberoende revisionskommitté har inte bara en positiv inverkan på revisionsprocessen och

externredovisningen, utan kan också ha betydelse för aktieägarnas perceptioner. Det har visats

att revisionskommitténs sammansättning kan påverka hur aktieägarna röstar i ett revisorsval.

När revisionskommittén endast har oberoende ledamöter är bolagsstämman mindre benägen

att rösta emot den nominerade revisorns tillsättande. Aktieägarna förlitar sig på att

revisionskommittén övervakar relationen mellan företaget och revisorn om den uppfattar

revisionskommittén som oberoende (Raghunandan & Rama 2003).
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En annan viktig aspekt av sammansättningskomponenten är ledamöternas kompetens. En

kompetent revisionskommitté innebär en mer tillförlitlig redovisning. Bédard et al. (2003)

fann att den genomsittliga kompetensen i revisionskommittéerna var relaterad till förekomsten

av manipulationer av det redovisade resultatet genom aggressive earnings management (dvs.

subjektivt val av periodiseringsprinciper). Sådana manipulationer förekom i mindre grad när

revisionskommittén hade mer kompetenta ledamöter.

3.4.1.2. Befogenhet

Även komponenten befogenhet har utforskats genom ett antal studier. Dessa tenderar att lägga

tyngdpunkten på revisionskommitténs olika ansvar för översyn. Sambandet mellan

revisionskommitténs befogenhet och dess effektivitet är dock tämligen negligerat av

forskningen. De samlade forskningsresultaten visar några synbara tendenser, nämligen att

revisionskommittéernas ansvarsområden är skiftande och förefaller expandera (DeZoort et. al

2002).

När ledamöter i amerikanska revisionskommittéer utfrågats om sin syn på deras

ansvarsområden har de svarat att de mest viktiga är granskning av de finansiella rapporterna

och utvärdering av den externe revisorn. Man finner det därför viktigt att alla

revisionskommitténs ledamöter har nödvändiga kunskaper inom dessa områden (DeZoort

1997). Revisionskommitténs befogenheter behöver ges organisatorisk legitimitet genom att

manifesteras såväl formellt som informellt. En studie har visat att formella och skriftliga

referensvillkor tillsammans med synligt stöd från företagsledningen är relaterat till en effektiv

övervakning av externredovisning och revision från revisionskommitténs sida (Kalbers &

Fogarty 1993).

3.4.1.3. Resurser

Forskning angående resurskomponenten har fokuserat på revisionskommitténs storlek, samt

stödet från externa och interna revisorer. En stark begränsning i forskningen är att två viktiga

aspekter av resurser ofta ignorerats: tillgängligheten till information och utomstående

rådgivare (DeZoort et. al 2002).
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Man har funnit att stödet från den interna redovisningsfunktionen och den externe revisorn är

vitalt för revisionskommitténs effektivitet. Företag som gjort sig skyldiga till oegentlig

redovisning har ofta revisionskommittéer som är mindre självständiga och har mindre stöd

från den interna redovisningsfunktionen (Beasley et al. 2000). I en experimentell studie visade

det sig också att när revisionskommittén saknar resurser och teknisk erfarenhet upplever

revisorer att revisionsprocessen blir sämre (Cohen & Hanno 2000).

3.4.1.4. Ambition

De flesta studier som behandlar denna komponent koncentrerar sig på revisionskommitténs

mötesfrekvens, dvs. antal möten per år. Bristen på variation kan förklaras utifrån faktumet att

denna sista komponent är svårmätbar (DeZoort et al. 2002).

Det är av stor vikt att revisionskommittén träffas tillräckligt ofta. En högre mötesfrekvens är

relaterad till färre förekomster av brister i den finansiella rapporteringen samt en större

kvalitet på revisionen. Abbot et al. (2000) upptäckte att amerikanska företag med

revisionskommittéer som möttes minst två gånger per år hade mindre sannolikhet att

sanktioneras av SEC.

3.4.2. Studie av svenska revisionskommittéer

Professor Per Thorell vid Ernst & Young Technical Department utförde hösten 2001 en

enkätundersökning där svenska börsbolag med revisionskommittéer analyserades. Thorell

fann 14 svenska bolag med revisionskommittéer och fick svar från 13. I studien jämfördes de

svenska revisionskommittéerna mot Cadbury-rapportens rekommendationer (som behandlas

nedan). Resultatet publicerades i Balans nr. 4, 2002 i artikeln Revisionskommittéernas roll i

svenska börsbolag.  Artikeln utgör enligt Thorell den enda sammanställningen av resultatet.

Angående revisionskommittéernas sammansättning framkom att det var vanligast med tre

ledamöter, vilket också överensstämmer med Cadbury-rapportens rekommendation. Thorell

anmärker att det i Sverige är ovanligt att styrelseledamöter är anställda i företaget, vilket

innebär att oberoendekriteriet är mer okomplicerat att uppfylla här än i Storbritannien. I flera



23

av bolagen är styrelsens ordförande också ordförande i revisionskommittén. Thorell noterar

att detta visserligen inte står i strid med rekommendationerna, men ändå är ovanligt i

utländska bolags revisionskommittéer. Det enligt Thorell mest anmärkningsvärda resultatet av

undersökningen är att i tre av bolagen ingår VD i revisionskommittén. I fem bolag ingår

annan än ordinarie styrelseledamot, vilket Thorell finner uppseendeväckande då

revisionskommittén skall vara en underkommitté till styrelsen. Thorell nämner vidare att han

inte närmare undersökt närvaron av andra än ordinarie kommittéledamöter på mötena.

Cadbury-rapporten har krav på att skriftliga referensvillkor skall finnas för

revisionskommitténs arbete. Thorell fann detta i nio av bolagen, i de övriga var styrningen

mer informell. I samtliga av de bolag som svarat var revisionskommittén aktiv vid valet av

revisor. Samtidigt framgick det av undersökningen att kommittén endast i undantagsfall

granskade årsredovisningen innan styrelsebehandlingen, och att den aldrig granskade andra

finansiella rapporter. Majoriteten av bolagen ansåg att den främsta fördelen med

revisionskommittén var att den förbättrade styrelsens kontroll och ökade effektiviteten i

styrelsearbetet, medan endast en ansåg att förbättrat den finansiella rapporteringen. Den

vanligaste upplevda nackdelen var risken att övriga styrelsens ansvarstagande minskade

(Thorell 2001).

3.4.3 Diskussion

De ovanstående studierna testar revisionskommitténs effektivitet genom att jämföra dess olika

aspekter mot statisk data.3 Aspekterna sammansättning, befogenhet, resurser och ambition

utgör därför också komponenter i den presenterade taxonomin över den empiriska litteraturen.

Taxonomin har konstruerats i beaktande av den reglering som sätter ramarna för

revisionskommittéernas verksamhet och funktion. Denna reglering har historiskt skett genom

regulativa rapporter. De för amerikanska förhållanden relevanta Treadway- och Blue Ribbon-

rapporterna motsvaras i Europa av Cadbury-, Smith- och Winter-rapporterna. Dessa

europeiska rapporter skall behandlas i följande avsnitt.

                                                
3 Per Thorells (2001) undersökning utgör däremot en komparativ studie genom att en direkt jämförelse görs
mellan revisionskommittéerna i de största svenska börsbolagen och Cadbury-rapportens rekommendationer.
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3.5. De regulativa rapporterna

I Storbritannien och Sverige finns ingen formell lagstiftning som reglerar företags skyldighet

att inrätta revisionskommittéer. I Storbritannien regleras revisionskommittéer istället genom

en s.k. börskod som baseras på rapporter från institutioner och organisationer. För att brittiska

publika aktiebolag skall få noteras på Londonbörsen krävs att de följer rekommendationerna i

Cadbury- respektive Smith-rapporterna (vilka behandlas nedan). För svenska bolag finns inga

sådana krav för notering på den svenska börsen. Emellertid uttrycker aktieägare i Sverige,

främst genom Aktiespararna, önskemål om att även svenska företag skall inrätta

revisionskommittéer. Aktiespararna har specificerat sina krav i sin Ägarstyrningspolicy från

2003, som till största delen är hämtade från Cadbury-rapportens rekommendationer. För

Europeiska kommissionens räkning har en utredning gjorts angående europeisk bolagsrätt

som utmynnat i Winter-rapporten. Denna innehåller vissa uttalanden angående lämpliga

egenskaper hos europeiska revisionskommittéer.

3.5.1. Cadbury-rapporten

I december 1992 framlade en kommitté ledd av Adrian Cadbury rapporten Report of the

Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (Cadbury-rapporten).

Kommittén var bildad av the Financial Reporting Council (FRC), the London Stock Exchange

och det brittiska revisorskollegiet. Det bakomliggande motivet till rapportens uppkomst var en

uppfattad frånvaro av ett tydligt ramverk för ägarstyrning i Storbritannien, samt faktumet att

externa tryck mot såväl företagsledningar och revisorer gjorde det svårt för revisorerna att inta

en oberoende ställning.

Rapporten behandlar olika aspekter av ägarstyrning, bl.a. revisionskommittéer, och

rekommenderar en ”börskod” (code of best practice) som noterade företag i Storbritannien

skall följa i detta hänseende. För notering krävde the London Stock Exchange att företaget

uttalade sig om huruvida de följer koden eller inte och förklarade de punkter där de inte följer

den. En sådan praxis avsåg att stärka kontrollen över den finansiella rapporteringen och

därmed också dess tillförlitlighet.
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Revisionskommittéer behandlas i avsnitten 4.33 - 4.38, 5.9, 5.11 och 5.26, samt appendix IV

med annex. De delar av rapporten som Aktiespararna infört i sin Ägarstyrningspolicy är

följande (Aktiespararna 2003, sid. 16-17):

o En revisionskommitté bör inrättas i alla noterade bolag.

o Revisionskommitténs medlemmar bör bestå av styrelsemedlemmar som inte är

anställda i bolaget.

o Kommittén bör bestå av minst tre ledamöter och kan till sig adjungera lämpliga

personer.

o Medlem av revisionskommittén skall besitta aktuell och relevant finansiell kompetens.

o Revisionskommittén skall vara en underkommitté och fritar inte styrelsen från ansvar.

Cadbury-rapporten rekommenderar att medlemskapet i revisionskommittén begränsas till icke

anställda styrelseledamöter, varav majoriteten skall vara oberoende. Med oberoende avses att

de bortsett från sina arvoden och aktieposter inte skall ha några band med företagsledning

eller företaget som kan påverka deras oberoende ställningstagande. Detta går alltså längre än

att bara avse ett anställningsförhållande.

Beträffande kravet på kompetens som nämns i den fjärde punkten påpekar rapporten att

medlemskap i en redovisningskommitté är en krävande uppgift som erfordrar engagemang,

utbildning och skicklighet. Rapporten rekommenderar därför, något svävande, att

medlemmarna av revisionskommittén har en adekvat förståelse för de frågor som skall tas

upp.

Angående revisionskommitténs arbetsuppgifter hämtar Ägarstyrningspolicyn följande från

rapporten (Aktiespararna 2003, sid. 16-17):

Revisionskommitténs arbetsuppgifter skall vara

o att för styrelsens och nomineringskommitténs räkning delta i upphandlingen samt

bereda förslag till val av revisorer

o att under året fortlöpande hålla kontakt med revisorerna i syfte att bl. a. kontrollera att

bolagets externa och interna redovisning uppfyller de krav som ställs på ett

marknadsnoterat bolag
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o att diskutera omfattningen och inriktningen av revisionsarbetet och därvid särskilt

beakta risk och kontrollfrågor

o att analysera och bedöma fristående rådgivningsuppdrag som revisorerna kan få från

bolaget

o att behandla eventuella meningsskiljaktigheter eller oklarheter mellan företagsledning

och revisorerna

o att svara för att av revisorerna framförda påpekanden av betydelse kommer till hela

styrelsen kännedom

De två sista punkterna formuleras i Cadbury-rapporten som revisionskommitténs uppgifter att

(1) stärka den externe revisorns ställning genom att tillgodose en kommunikationskanal och

ett diskussionsforum för angelägna frågor, samt (2) genom att tillgodose ett ramverk inom

vilket den externe revisorn kan sitt oberoende i händelse av meningsskiljaktigheter med

ledningen (The Cadbury Commission 1992).

Cadbury-rapportens rekommendationer beträffande revisionskommittéer är upptagna och

utvecklade i Smith-rapporten. Det är också på Smith-rapporten som nya brittiska börskoden,

som gäller från november 2003, baserar sitt kapitel om revisionskommittéer (The Combined

Code on Corporate Governance 2003, sid. 43-57).

3.5.2. Smith-rapporten

Rapporten Audit Committees Combined Code Guidance (Smith-rapporten) utgavs i januari

2003. Bakom rapporten ligger en kommitté bildad av det brittiska Financial Reporting

Council (FRC) och ledd av Sir Robert Smith. Den brittiska regeringen ålade FRC att utarbeta

rapporten mot bakgrund av de amerikanska redovisningsskandalerna, främst Enron. Då

revisionskommittéer ansågs spela en viktig roll i förebyggandet av dylika oegentligheter

upplevdes behovet av att utveckla och förtydliga rekommendationerna kring

revisionskommittéer. Rapporten innehåller dels nödvändiga krav i form av rekommendationer

för att tillmötesgå börskoden, dels allmän vägledning för företag och kommittéledamöter.

Enligt rapporten har revisionskommittén en speciell roll som oberoende aktör för att säkra att

aktieägarnas intresse tillvaratas. Revisionskommittén är en undergrupp till styrelsen dit vissa
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uppgifter delegeras. Ledningen är skyldig att hålla revisionskommittén informerad och skall

ta initiativet för att dela med sig av information snarare än att invänta förfrågan.

I likhet med Cadbury-rapportens rekommendationer, och därmed också Aktiespararnas krav,

rekommenderas styrelsen att inrätta en revisionskommitté vars ansvarsområden och roll skall

vara:

o att bevaka företagets finansiella rapportering. Där kommittén upptäcker sådant som

ger anledning till närmare undersökning eller områden som kan förbättras skall den

meddela styrelsen och rekommendera åtgärder;

o att ge rekommendationer till styrelsen i sammanhang med tillsättandet av extern

revisor och godkänna dennes ersättning samt avtalsvillkoren efter det att denne blivit

utsedd av bolagsstämman;

o att övervaka den externe revisorns oberoende, objektivitet och effektivitet;

o att bevaka revisorns fristående rådgivningsuppdrag

Ovanstående punkter, tillsammans med ytterligare punkter, skall beskrivas närmare i det

följande. Smith-rapporten är betydligt mer utförlig än Cadbury-rapporten i sina

rekommendationer kring revisionskommittéer, och dessa utgör därmed också en mer

omfattande läsning.

I likhet med Cadbury-rapporten rekommenderar även Smith-rapporten att revisionskommittén

skall bestå av minst tre icke anställda styrelseledamöter. Rapporten går dock längre än

Cadbury-rapporten genom att kräva att samtliga kommittémedlemmar skall vara oberoende.

Dessutom tilläggs att styrelseordföranden inte får vara medlem av kommittén.

Cadbury-rapporten rekommenderade explicit att revisionskommittén skall sammanträda minst

två gånger per år. Smith-rapporten, däremot, anger som vägledning att det bör åligga

kommitténs ordförande att avgöra tätheten i mellanrummen och tidpunkten för mötena efter

dennes bedömning av vad som krävs för att uppfylla dess roll och uppgifter. Som riktmärke

nämns tre möten om året.



28

Smith-rapporten rekommenderar att ingen annan än ordföranden för revisionskommittén och

dess medlemmar skall vara berättigade att närvara på mötena. Övriga förväntas närvara enbart

genom adjungering av kommittén. Detta är en viktig skillnad mot Cadbury-rapporten som

tvärt om rekommenderade övriga styrelseledamöters rättighet att delta, med motiveringen att

styrelsen som helhet är ansvarig för de finansiella rapporterna.

Rapporten framhåller den till synes viktiga omständigheten att revisionskommittén skall ges

tillgång till tillräckliga resurser för att utföra sin uppgift och att det är företaget som skall

bekosta sådana nödvändiga resurser samt utbildning. Detta rekommenderas även av Cadbury-

rapporten men har inte upptagits bland Aktiespararnas krav. Smith-rapporten framhåller också

att styrelsen skall ge revisionskommittén skriftliga referensvillkor för dess uppgifter och

befogenheter. Dessa bör enligt rapporten skräddarsys efter företagets speciella behov.

Vad gäller kravet på kommittémedlemmarnas kompetens är Smith-rapporten mer explicit i

sina rekommendationer än Cadbury-rapporten och kräver att minst en medlem av

revisionskommittén bör ha betydande, aktuell och relevant erfarenhet inom området,

exempelvis som revisor eller finansdirektör i ett börsnoterat företag. Vidare påpekas att

behovet av sådan kompetens bland de övriga medlemmarna torde variera med företagets natur

men att en viss erfarenhet av finansiella spörsmål normalt borde krävas.

En viktig del av rapporten avser revisionskommitténs ansvar för att övervaka den externa

redovisningen. Revisionskommittén skall enligt rekommendationerna granska aktiviteter av

betydelse som görs i samband med förberedandet av företagets balans- och resultaträkningar,

samt relaterade finansiella rapporter. Revisionskommittén skall också granska deras tydlighet

och fullständighet. Om kommittén vid granskningen inte är tillfredställd med den finansiella

rapporteringen, skall den delge styrelsen sina synpunkter.

Enligt rekommendationerna skall revisionskommittén vara det ansvariga organet för att

överse företagets relationer med den externe revisorn. Revisionskommittén skall också ha det

främsta ansvaret för att rekommendera tillsättning, förnyad tillsättning och avsättande av den

externe revisorn. Dessutom skall revisionskommittén godkänna revisorns avtalsvillkor och

dennes ersättning för sina tjänster. Revisionskommittén skall årligen bedöma revisorns

kvalifikationer, expertis och resurser, effektivitet samt oberoende. Revisionskommittén skall
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ha rutiner för att försäkra sig om den externe revisorns oberoende och objektivitet med

hänsynstagande till brittisk lag och praxis.

Angående den externe revisorns åtagande att utföra tjänster av annan karaktär än revision åt

företaget säger rapporten att revisionskommittén skall utveckla en policy kring detta och

rekommendera denna till styrelsen. Den övergripande målsättningen skall vara att försäkra sig

om att åtagande av sådana tjänster inte inverkar på den externe revisorns oberoende eller

objektivitet. Vid utarbetandet av policyn skall relevanta etiska riktlinjer utgivna av en behörig

organisation (såsom utformare av redovisningspraxis) beaktas.

Vid varje redovisningsperiods början skall revisionskommittén försäkra sig om att en lämplig

plan finns för revisionen. Vid slutet av varje redovisningsperiod skall revisionskommittén

bedöma revisionsprocessens effektivitet samt tillsammans med revisorerna granska deras

slutsatser. Cadbury-rapporten innehöll även en rekommendation om att bland

revisionskommitténs uppgiftsområden skulle ligga att diskutera revisionens natur och

omfattning med den externe revisorn. Smithrapporten går inte så långt som att rekommendera

detta, men nämner detta istället som vägledning.

Aktiespararnas ägarstyrningspolicy ställer krav på att revisionskommitténs ledamöter

presenteras i årsredovisningen, något som inte återfinns i Cadbury-rapporten. Smith-

rapportens rekommendationer nämner dock att förvaltningsberättelsen skall innehålla en del

som beskriver revisionskommitténs roll och ansvarsområden samt de åtgärder som tagits av

denna i enlighet med dess uppdrag (Financial Reporting Council 2003).

3.5.3. Winter-rapporten

En av Europeiska Kommissionen utsedd juridisk expertgrupp ledd av Jaap Winter gav i

november 2002 ut Report of the High Level Group of Company Law Experts on a modern

regulatory framework for company law in Europe (Winter-rapporten). Syftet med rapporten

är att göra uttalanden angående ett modernt regelmässigt ramverk för europeisk bolagsrätt.

Delarna angående revisionskommittéer utgör endast uttalanden och är alltså ingen reglering,

dock kan dessa uttalanden tänkas ingå i en framtida gemensam EG-rättslig reglering på

området.
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Revisionskommittéer behandlas tämligen kortfattat i rapportens kapitel III, avsnitt 5: Auditing

practices. Rapporten uttalar att ansvaret för övervakandet av den externa rapporteringen bör

åligga icke anställda styrelseledamöter som är oberoende åtminstone till majoriteten. Vidare

fastslås att revisionskommittén spelar en nyckelroll i relationen mellan företagsledning och

revisor, varför en revisionskommitté borde:

o Ansvara för att nominera revisor som sedan utses av bolagsstämman;

o Övervaka förhållandet mellan den externe revisorn och företagsledningen, i synnerhet

för att säkerställa dennes oberoende;

o Övervaka eventuella uppdrag utförda åt bolaget av den externe revisorn som inte rör

revisionen;

o Sammanträffa med den externe revisorn minst en gång i kvartalet och minst en gång

om året utan närvaro av medlemmar av företagsledningen;

o Tillse att den externe revisorn har all nödvändig information för att utföra sin uppgift;

o Emotta revisorns revisorsbrev med kommentarer om de finansiella rapporterna och

avgöra huruvida dessa kommentarer skall tillkännages i externredovisningen

Uttalandena i Winter-rapporten torde vara de mest relevanta för svenskt vidkommande, dock

har som synes rapporten mycket bristande utförlighet i jämförelse med Smith-rapporten. Detta

kan givetvis förklaras av Winter-rapportens avvikande syfte.

De första tre punkterna överrensstämmer med såväl aktiespararnas krav som Smith-rapportens

rekommendationer. Vad gäller den fjärde punkten rekommenderar Cadbury-rapporten att

revisorn normalt skall närvara på mötena, utan att nämna någon särskild täthet mellan dessa

möten, och Smith-rapporten säger som vägledning att det kan förväntas att revisorn

regelbundet adjungeras till mötena. Angående möten med denne utan ledningens närvaro har

Smith-rapporten nöjt sig med att ha en vägledning med samma lydelse som Winter-rapporten,

medan Cadbury-rapporten har en rekommendation. Den femte punkten återfinns i såväl

Smith- som Cadbury-rapporten men har inte intagits bland Aktiespararnas krav. Angående

den sista punkten, behandlar även Smith-rapporten revisorsbrevet, men lydelsen utgör ingen

rekommendation utan är endast vägledande. Rapporten nämner att revisionskommittén skall

granska revisorsbrevet samt företagsledningens respons på detsamma. (The High Level Group

of company law experts 2003)
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3.6. Sammanfattning

Revisionskommittén har som uppgift att bidra till att säkra en tillförlitlig finansiell

rapportering och därigenom stärka det allmänna förtroendet för näringslivet. Det finns enligt

Young (2001) tre fundament för att en revisionskommitté skall fungera effektivt i praktiken,

dessa är oberoende, kompetens och ambition.

I USA regleras revisionskommittéer i lag och i Storbritannien genom den brittiska börskoden.

I Sverige finns ingen reglering alls, men frågan har utretts i SOU 1995:44.

För att förbättra både revision och ägarstyrning i Europa arbetar Europeiska Kommissionen

med att utforma förslag till modernisering av det åttonde bolagsdirektivet, där Winter-

rapportens rekommendationer kommer att ingå. I Sverige är Förtroendekommissionen, som

skall redovisa sitt uppdrag den 31 mars 2004, tillsatt med uppdrag att undersöka hur

förtroendeskadliga företeelser i näringslivet kan motverkas.

Revisionskommittéer är ett jämförelsevis ungt fenomen. Detta ger konsekvensen att ämnet är

sparsamt examinerat relativt många andra områden inom redovisningsforskningen.

En oberoende revisionskommitté har en positiv inverkan på revisionsprocessen och

externredovisningen, samt betydelse för aktieägarnas perceptioner. Andra faktorer av vikt för

revisionskommitténs effektivitet är dess kompetens, förekomsten av formella och skriftliga

referensvillkor, tillgång till resurser och en hög mötesfrekvens. Svenska revisionskommittéer

har analyserats av Thorell (2001). Resultaten visade bl.a. att oberoendekriteriet visserligen är

mer okomplicerat att uppfylla här än i Storbritannien, men samtidigt ingick i några av bolagen

VD i revisionskommittén.

De för denna uppsats tre centrala regulativa rapporterna är Cadbury-, Smith- och Winter-

rapporterna. Cadbury-rapporten från 1992 behandlar olika aspekter av ägarstyrning, däribland

revisionskommittéer, och Aktiespararna har infört delar av rapporten i sin

Ägarstyrningspolicy. Cadbury-rapportens rekommendationer beträffande revisionskommittéer

är upptagna och utvecklade i Smith-rapporten från 2003, som nya brittiska börskoden baserar

sitt kapitel om revisionskommittéer på. Winter-rapporten från 2002, som har gjorts för

Europeiska kommissionens räkning, innehåller vissa uttalanden angående lämpliga

egenskaper hos europeiska revisionskommittéer.
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4. Empiri

4.1. Inledning

I detta avsnitt kommer resultatet av enkätundersökningen redovisas, i vissa fall kompletterat

med uppgifter från andra källor. Resultatet kommer sedan att jämföras mot de regulativa

rapporterna och analyseras utifrån de studier av revisionskommittéer som behandlats i tidigare

avsnitt. De fakta som presenteras gäller förhållandena för revisionskommittéerna vid 2004 års

början.

4.2. Resultat av undersökningen

4.2.1. De svenska revisionskommittéerna

De svenska revisionskommittéerna är relativt nyinrättade, de flesta av respondenterna har

inrättat den mellan 2001 och 2003. Den äldsta inrättades 1997. Vid Per Thorells (2001)

undersökning fanns 14 stycken revisionskommittéer bland målpopulationen, antalet har i

nuläget stigit till 22.4

4.2.1.1. Bakomliggande syfte

Vid frågan om vad som var det främsta syftet med att inrätta revisionskommittén var det mest

genomgående svaret att övervaka den interna kontrollen och den externa redovisningen, samt

att underlätta kontakterna mellan revisor, ledning och styrelse. Av de femton respondenterna

hade endast en inrättat revisionskommittén som ett direkt svar på aktieägarnas uppmaningar.

Ett par bolag hyste hopp om att revisionskommittén skulle öka den generella kunskapen kring

redovisningsfrågor i företaget.

                                                
4 Det bör anmärkas att de bolag som ingått i Thorells undersökning (2001) inte nödvändigtvis behöver ingå i vår.
Detta eftersom de kan ha avnoterats, noterats på amerikansk börs eller upphört med revisionskommittéer.
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4.2.1.2. Upplevda för- och nackdelar

De vanligaste upplevda fördelarna med revisionskommittén är att styrelsens insyn i

redovisningen förbättrades samt att kontaktytorna mellan revisorn och styrelsen blir större.

Den vanligaste upplevda nackdelen är enligt respondenterna att revisionskommittén innebär

en ökad arbetsbelastning och är tidskrävande. En annan av många upplevd nackdel är faran

för att utomstående styrelsemedlemmar skall avskärmas och inte bli tillräckligt informerade.

De som gett detta svar anger dock att de försöker lösa problemet genom förbättrade

rapporteringsrutiner.

Enligt resultatet av Per Thorells (2001) undersökning var den vanligaste upplevda fördelen att

den förbättrade styrelsens kontroll och öka effektiviteten i styrelsearbetet. Detta

överrensstämmer med vårt resultat. Det som Per Thorell funnit vara den vanligaste upplevda

nackdelen var risken för att övriga styrelseledamöters ansvarstagande minskade, även detta

överrensstämmer med vårt resultat. Dock återfinns inte uppfattningen om att

revisionskommittén skapar merarbete och är tidskrävande i dennes resultat.

4.2.1.3. Nämns revisionskommittén i årsredovisningen?

Enligt Aktiespararna bör revisionskommitténs ledamöter presenteras i årsredovisningen.

Smith-rapporten går ännu längre genom att rekommendera att den även innehåller uppgifter

om revisionskommitténs roll och ansvarsområden.

Av de 22 bolagens årsredovisningar uppfyller 15 Aktiespararnas krav, utav dessa uppfyller 11

även Smith-rapportens rekommendationer. I 7 av bolagen nämns inte revisionskommittén

över huvud taget i årsredovisningen.
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4.2.2. Resurser och referensvillkor

4.2.2.1. Resurser

Av de 15 respondenterna tillhanda-

håller 10 inga speciella resurser eller

utbildning för revisionskommittén. Av

de som tillhandahåller sådana resurser

get samtliga möjlighet att anlita extern

hjälp och två ställer interna

utbildningsresurser till förfogande.

   Figur 3: Tillhandahållande av resurser. Källa: egen.

Aktiespararna ställer inget explicit krav på att företaget skall förse revisionskommittén med

resurser och utbildning. Emellertid rekommenderar såväl Cadbury- som Smith-rapporten att

revisionskommittén skall ges tillgång till detta på företagets bekostnad. En tidigare

kommenterad studie har också pekat på betydelsen av att revisionskommittén har tillräckliga

resurser för dess effektivitet (Cohen & Hanno 2000). Winter-rapporten nämner inget om

ämnet.

4.2.2.2. Skriftliga referensvillkor

13 av 15 respondenter har skriftliga referensvillkor för revisionskommittén. I de två övriga

bolagen är styrningen mer informell. Thorell (2001) fann i sin undersökning att 9 av de 13

utfrågade företagen hade sådana skriftliga referensvillkor. Alltså en något lägre andel än

resultatet av vår undersökning visar.

Aktiespararna och Winterrapporten ställer inget krav på skriftliga referensvillkor, medan

Smith-rapporten rekommenderar att styrelsen ger revisionskommittén sådana för dess

uppgifter och befogenheter. Forskningsresultat har också visat att formella och skriftliga

referensvillkor tillsammans med ledningens stöd är intimt förknippat med

revisionskommitténs effektivitet (Kalbers & Fogerty 1993).

Tillhandahållande av resurser

67%

33%

Nej
Ja
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4.2.3. Sammansättning och oberoende

4.2.3.1. Antal ledamöter

Av 22 undersökta bolag har

majoriteten tre ledamöter. Ett utav

bolagen har sju ledamöter. I detta

bolag ingår samtliga icke anställda

styrelseledamöter i revisions-

kommittén.

 Figur 4: Antal ledamöter i revisionskommittén. Källa: egen.

Aktiespararna och Smith-rapporten rekommenderar att revisionskommittén består av minst tre

medlemmar. Winter-rapporten nämner ingenting om detta. Enligt Thorells (2001)

undersökning var också tre medlemmar vanligast.

4.2.3.2. Kompetens

I samtliga bolag karakteriseras revisionskommittéerna av en genomgående hög kompetens.

De dominerande bakgrunderna är som tidigare VD för ett börsnoterat företag, CFO

(finansdirektör) och auktoriserad revisor. Andra bakgrunder var advokat och civilekonom.

Aktiespararna rekommenderar att ledamöterna besitter aktuell och relevant finansiell

kompetens. Smith-rapporten att minst en medlem av revisionskommittén bör ha betydande,

aktuell och relevant erfarenhet. Vikten av att revisionskommittén är kompetent har behandlats

av teorin (Young 2001) samt bekräftats i en studie där det kunde kopplas till

externredovisningens tillförlitlighet (Bédard et al. 2003). Winter-rapporten gör inget uttalande

om revisionskommitténs kompetens.

Antal ledamöter

63%
18%

14% 5%

Tre
Två
Fyra
Sju
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4.2.3.3. Oberoende

I samtliga utom ett av de 15 responderande bolagen ingår ingen ledamot med anställning i

bolaget. I det nämnda bolaget ingick CFO (finansdirektör) i revisionskommittén.

Svarsresultaten visar också en tendens hos vissa bolag att gå längre än rapporternas krav

genom att stipulera att ledamot i revisionskommittén inte heller får ha varit tidigare anställd i

bolaget.

Detta innebär att vårt resultat avviker från det i Thorells (2001) undersökning. Denne fann att

VD ingick i tre av de 13 respondenterna. Aktiespararna kräver att revisionskommittén bör

bestå av medlemmar som inte är anställda i bolaget. Smith-rapporten rekommenderar att

samtliga skall vara oberoende och Winter-rapporten uttalar att de skall vara oberoende

åtminstone till majoriteten. Revisionskommitténs oberoende utgör ett viktigt fundament för

revisionskommitténs effektivitet (Young 2001). En oberoende revisionskommitté har en

positiv inverkan på revisionsprocessen, redovisningens kvalitet samt aktieägarnas

perceptioner (Carcello & Neal 2000/2003, Raghunandan & Rama 2003 och Abbot et al.

2000).

4.2.3.4. Icke ledamöters närvaro

I 8 av de 15 bolag som svarat på enkäten var vissa icke ledamöter förordnade att närvara på

mötena. I de flesta fall deltar CFO (finansdirektör), i några fall även VD och

redovisningsansvarig. I de övriga 7 bolagen adjungeras icke ledamöter av kommittén till de

möten där de deltar.

Cadbury-rapporten förordar övriga styrelseledamöters rätt att delta, medan Smith-rapporten

tvärtemot rekommenderar att ingen annan än revisionskommitténs medlemmar skall vara

berättigade att närvara på mötena. Aktiespararna och Winter-rapporten gör inget uttalande i

frågan.
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4.2.4. Mötesfrekvens och revisorns deltagande

4.2.4.1. Antal sammankomster per år

Uppgift om detta har kunnat utvinnas

för 21 av revisionskommittéerna,

inkluderande samtliga enkätsvar. Av

dessa 21 sammanträffar 10 minst fyra

gånger per år.

Cadbury-rapporten rekommenderade

explicit minst två möten om året, men

detta krav har inte upptagits av Aktie-      Figur 5: Antal sammankomster per år. Källa: Egen.

spararna. Här ger Smith-rapporten ingen formell rekommendation, men anger som riktmärke

tre gånger om året. Winter-rapporten uttalar att revisionskommittén bör sammanträffa med

revisorn minst en gång per kvartal, vilket innebär ett krav på minst fyra

kommittésammankomster per år. Som visats finns ett samband mellan revisionskommitténs

mötesfrekvens (minst två gånger per år) och dess effektivitet för att övervaka

externredovisningen (Abbot et al 2000).

4.2.4.2. Revisors närvaro

Av de 15 respondenterna är i 9 fall revisorn närvarande på samtliga av revisionskommitténs

möten, i 3 fall på en majoritet av mötena och i 3 fall endast på enstaka möten. Av de 10

bolagen med fyra eller fler sammankomster per år träffar 4 revisionskommittéer revisorn

minst fyra gånger per år.

Som nämnts ovan uttalar Winter-rapporten att revisionskommittén bör sammanträffa med

revisorn minst en gång per kvartal, alltså fyra gånger per år. Aktiespararna tar endast upp att

revisionskommittén under året skall hålla fortlöpande kontakt med revisorerna.

Smithrapporten nämner som vägledning att det kan förväntas att revisorn regelbundet

adjungeras att närvara vid mötena.

Antal sammankomster per år
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4.2.5. Revisionskommitténs funktion: revisor

Angående revisionskommitténs förhållande till revisorn ställdes tre frågor i enkäten:

1. Påverkar revisionskommittén nomineringsarbetet av revisorn?

2. Har revisionskommittén något inflytande angående revisorns ersättning och villkor?

3. Gör revisionskommittén en återkommande utvärdering av revisorn i fråga om dennes

objektivitet, kompetens och oberoende?

Respondenterna, som återfinns i tabellens kolumn längst till vänster, gav följande svar:

Nominering Ersättning Utvärdering
Respondent 1 Ja Ja Ja

2 Ja Nej Ja
3 Ja Ja Ja
4 Ja Ja Ja
5 Ja Ja Ja
6 Ja Ja Ja
7 (inget svar) (inget svar) (inget svar)
8 Nej Nej Nej
9 Ja Ja Ja

10 Ja Ja Ja
11 Ja Ja Ja
12 Nej Nej Ja
13 Ja Ja Ja
14 Ja Ja Ja
15 Ja Nej Ja

Figur 6: Revisionskommittén och revisorns nominering, ersättning och utvärdering. Källa: egen

Enligt Aktiespararna skall revisionskommittén ge rekommendationer till styrelsen i samband

med revisorns nominering, samt godkänna dennes ersättning och avtalsvillkor.

Revisionskommittén skall också övervaka revisorns oberoende, effektivitet och objektivitet.

Enligt Smith-rapportens rekommendationer skall revisionskommittén ha det främsta ansvaret

för revisorns tillsättning. Den skall också granska revisorns avtalsvillkor och ersättning, samt

årligen bedöma revisorns objektivitet, kompetens och oberoende. Winterrapporten nämner

endast att revisionskommittén skall ansvara för att nominera revisor.



39

4.2.6. Revisionskommitténs funktion: revision och externredovisning

4.2.6.1. Utvärdering av revisionen

Samtliga respondenter svarade att revisionskommittén utför en utvärdering ex post av

revisionsprocessen.

Aktiespararna rekommenderar att revisionskommittén diskuterar inriktningen och

omfattningen av revisionsarbetet och därvid särskilt beaktar risk och kontrollfrågor. Smith-

rapporten rekommenderar att revisionskommittén skall bedöma revisionsprocessens

effektivitet vid slutet av varje redovisningsperiod. Som tidigare klargjorts blir

revisionsprocessen bättre när den utvärderas av en oberoende och resursstark

revisionskommitté (Cohen & Hanno 2000). Winter-rapporten berör inte denna fråga i sina

uttalanden.

4.2.6.2. Granskning av externredovisningen

På frågan om vilken roll revisionskommittén spelar i

den allmänna finansiella rapporteringen svarade 10 av

de 15 respondenterna att revisionskommittén granskar

extern-redovisningen och de finansiella rapporterna.
                                                                      
Figur 7: Kommitténs granskning av externredovisningen

I 2 av bolagen har revisionskommittén endast

funktionen att behandla och ge synpunkter på

specifika redovisningsproblem. I de återstående 3 bolagen har revisionskommittén ingen som

helst funktion för externredovisningen. Alltså granskar revisionskommittén

externredovisningen i två av tre responderande bolag.

Aktiespararna rekommenderar att revisionskommittén skall kontrollera att den externa

redovisningen uppfyller de krav som ställs på ett marknadsnoterat bolag, bland annat genom

fortlöpande kontakt med revisorerna. Enligt Smith-rapportens rekommendationer skall

revisionskommittén övervaka den finansiella rapporteringen, även i fråga om tydlighet och

fullständighet. Revisionskommittén skall underrätta styrelsen om sina slutsatser. Winter-

Granskning av externredovisningen

5

10
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rapporten uttalar att ansvaret för övervakandet av den externa rapporteringen bör åligga en

oberoende revisionskommitté.

4.3. Analys av resultatet

Resultatet av undersökningen visar att de svenska revisionskommittéerna generellt sätt följer

rekommendationerna och uttalandena i de respektive rapporterna, med några undantag. Detta

ger en sammantaget positiv bild av de svenska revisionskommittéernas effektivitet.

Majoriteten av revisionskommittéerna har 3 ledamöter eller flera, dock har ett antal

revisionskommittéer endast 2 ledamöter. Detta innebär att rekommendationerna från

Aktiespararna och Smith-rapporten inte uppfylls i samtliga fall.

Två tredjedelar av de 15 bolag som svarat på enkäten tillhandahåller inga speciella resurser

eller utbildning för revisionskommittén. Detta kan tänkas få negativa konsekvenser för

revisionskommitténs effektivitet i dessa bolag (Cohen & Hanno 2000).  87 % av

respondenterna har skriftliga referensvillkor för revisionskommittén. Detta är helt i enlighet

med Smith-rapportens rekommendation och viktigt för revisionskommitténs effektivitet

(Kalbers & Fogerty 1993).

Angående mötesfrekvensen kunde uppgifter om detta erhållas för 21 av bolagen. Knappt

hälften av dessa uppfyller Winter-rapportens krav på fyra möten per år, och 86 % uppfyller

Smith-rapportens vägledande riktmärke på minst tre sammankomster om året. Detta tyder på

att de svenska revisionskommittéerna har en mötesfrekvens som möjliggör en effektiv

övervakning (Abbot et al. 2000). Endast 4 av de 15 bolag som svarat uppfyller Winter-

rapportens krav på att revisionskommittén sammanträffar med revisorn minst fyra gånger per

år. Detta är främst beroende på att en stor del av revisionskommittéerna har färre än fyra

sammankomster per år. I 60 % av bolagen närvarar revisorn på samtliga möten. Detta tyder på

att en generell villighet att ha revisorn närvarande och att Winter-rapportens krav skulle

uppfyllas om den allmänna mötesfrekvensen ökade.
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Enkätresultatet tyder på att de svenska revisionskommittéerna uppfyller det

oberoendekriterium som rapporterna ställer. Detta med viss reservation då ingen uppgift givits

om förekomsten av andra band till företaget som påverkar oberoendet förutom anställning.

Detta är, som nämns i såväl SOU 1995:44 som av Thorell (2001), en naturlig följd av att det i

Sverige är ovanligt med anställda styrelseledamöter. Emellertid visar undersökningen att i lite

över hälften av respondentbolagen deltar icke ledamöter på sammankomsterna utan att vara

adjungerade. Detta kan innebära en negativ inverkan på det reella oberoendet. Klein (2001)

har visat att revisionskommitténs oberoende påverkas av företagsendogena faktorer. Det

faktum att delar av företagsledningen deltar på mötena kan tänkas öka revisionskommitténs

exponering för sådant tryck.

De svenska revisionskommittéerna karaktäriseras av en genomgående hög kompetens och

samtliga rapporters krav uppfylls i detta avseende. Detta ger positiva effekter för

kommittéernas effektivitet (Bédard et al. 2003). I de flesta bolag spelar revisionskommittén en

roll för nominering av revisorn, dennes ersättning samt utvärdering av dennes egenskaper.

Samtliga revisionskommittéer utvärderar även revisionsprocessen. Detta är alltså helt i

enlighet med rapporternas krav. Revisionskommittéer har också visats anse att en av deras

viktigaste uppgifter är att utvärdera den externe revisorn (DeZoort 1997).

Ett anmärkningsvärt resultat av enkätsvaren är att i en tredjedel av bolagen utför inte

revisionskommittén någon granskning av externredovisningen. Detta trots att de regulativa

rapporterna anger detta som en av revisionskommitténs huvuduppgifter. Revisionskommittén

har i dessa bolag snarare en rådgivande roll för externredovisningen, om någon alls.

Uppfattningen att granskningen av externredovisningen är en av revisionskommitténs mest

betydelsefulla uppgifter delas av såväl Young (2001), som Spira (2002) och Lee & Vinten

(1993).
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Den generella slutsatsen av undersökningen sammanfattas i tabellen nedan. För varje aspekt

anges (med ja eller nej) om majoriteten av respondenterna uppfyller de respektive

rapporternas krav, samt vilken inverkan detta får på revisionskommitténs effektivitet.

Winter Smith Aktiespararna/
Cadbury

Inverkan på
effektiviteten

Resurser (inget krav) NEJ (inget krav) Negativ
Referensvillkor (inget krav) JA (inget krav) Positiv
Antal ledamöter (inget krav) JA JA Positiv
Kompetens JA JA JA Positiv
Oberoende JA JA JA Positiv
Icke ledamot närvaro (inget krav) NEJ (inget krav) Negativ
Mötesfrekvens JA* (inget krav) (inget krav) Positiv *
Revisors närvaro NEJ (inget krav) (inget krav) Negativ
Revisor ** JA JA JA Positiv
Utvärdering revision (inget krav) JA JA Positiv
Granskning av
externredovisning ***

JA JA JA Positiv ***

* Endast 48 % uppfyller formellt Winter-rapportens krav, men den generella mötesfrekvensen är ändå
så hög att effektiviteten inte påverkas negativt.
** Avser revisionskommitténs påverkan på revisorns nominering, ersättning och villkor, samt
utvärdering.
*** Noteras bör den höga andelen ( en tredjedel ) av respondenterna där detta inte utförs av
revisionskommittén.
Figur 8: Sammanfattning av slutsatserna. Källa: egen.
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5. Slutdiskussion

5.1. Inledning

I detta avsnitt kommer forskningsfrågan besvaras genom att knyta an till den

litteraturgenomgång och empiri som presenterats. Därefter kommer vissa påpekanden att

göras angående sådant som bör beaktas vid bedömningen av studiens resultat, bl.a. om det

förhållandet att fenomenet revisionskommittéer är i ständig utveckling. Slutligen kommer vårt

bidrag till litteraturen samt förslag till vidare forskning diskuteras.

5.2. Forskningsfrågan besvaras

Denna uppsats forskningsfråga är: På vilka sätt överrensstämmer respektive avviker de

svenska revisionskommittéernas sammansättning och funktion från rekommendationerna i

Cadbury- och Smith-rapporterna, samt uttalandena i Winter-rapporten? Vilken inverkan kan

sådana avvikelser ha på revisionskommittéernas effektivitet?

Svaret utifrån resultatet och analysen blir att de svenska revisionskommittéernas

sammansättning och funktion generellt sätt överrensstämmer med de respektive rapporternas

rekommendationer och uttalanden då huvuddelen av de regulativa rapporternas krav och

rekommendationer uppfylls. Undantag finns dock vad det gäller kravet på att bolagen skall

tillhandahålla resurser för revisionskommittén – där icke tillräckliga resurser kan leda till att

revisionskommittén inte sköter sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Andra avvikelser

från de regulativa rapporterna är att icke ledamöter, exempelvis anställda i bolaget, inte

adjungeras utan ändå kan närvara vid revisionskommitténs sammanträden – viktiga frågor kan

då vara svåra att ta upp i denne persons närvaro, samt slutligen att kommittéerna inte

sammanträffar med revisor minst fyra gånger om året. Dessa avvikelser kan därmed antas ha

en negativ inverkan på revisionskommitténs effektivitet.
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Sammantaget kan med stöd från vårt resultat, rapporterna och presenterad forskning de

svenska revisionskommittéerna anses ge ett effektivt bidrag till att säkra en tillförlitlig

finansiell rapportering. Den senare tidens redovisningsskandaler har ökat den allmänna

fokuseringen på tillit gentemot näringslivets aktörer. En sådan tillit är fundamental för att

vinna kapitalplacerarnas förtroende, något som i sin tur är vitalt för en fungerande

riskkapitalallokering.

5.3. Reflektioner vid studiens slutsatser

Revisionskommittéer är ett fenomen i ständigt utveckling. Detta innebär att den situation som

framkommer av denna uppsats närmast är att betrakta som en ögonblicksbild av verkligheten.

De respektive bolagen är ofta lyhörda för såväl nationella som internationella impulser och

det är samtidigt relativt enkelt för dem att ändra villkoren för sina revisionskommittéer.

Avvikelserna från rapporterna bör betraktas med de speciella svenska förhållandena i åtanke.

Revisionskommittén spelar en något annorlunda roll i den svenska regulativa och

ägarstrukturella kontexten jämfört med den anglosaxiska. Det är i Sverige ovanligt med

anställda styrelseledamöter utöver VD, dessutom utses revisor av bolagsstämman snarare än

av styrelsen. Detta sammantaget innebär att revisionskommittéer i svenska bolag verkar under

delvis andra förutsättningar än anglosaxiska.

5.4. Vårt bidrag till litteraturen

Denna uppsats bygger på en komparativ studie av svenska revisionskommittéer, anglosaxisk

reglering och en av Europeiska Kommissionen utsedd expertgrupps uttalanden i Winter-

rapporten. Detta är något som oss veterligen inte tidigare gjorts i Sverige. Resultatet har visat

på många likheter men också några skillnader från de regulativa rapporterna. Den

sammantagna bilden är att svenska revisionskommittéer på ett effektivt sätt bidrar till att säkra

en tillförlitlig finansiell rapportering. Detta har potential att öka förtroendet för näringslivet

och företagsandelar som placeringsform.
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Uppsatsen har haft ambitionen att öka förståelsen för revisionskommittéer i en svensk

kontext. Genom att knyta forskningsrön till de regulativa rapporternas rekommendationer och

sedan applicera detta på de svenska revisionskommittéerna har vi sökt ge ett bidrag till den

befintliga litteraturen.

5.5. Förslag till vidare forskning: Quo vadis?

När arbetet på denna uppsats slutfördes i mars 2003 hade två betydelsefulla rapporter ännu

inte framlagts: Förtroendekommissionens uppdragsredovisning och Europeiska

kommissionens förslag till revidering av det åttonde bolagsdirektivet. En analys av innehållet

i dessa och de följande konsekvenserna för svenska börsnoterade företag skulle kunna utgöra

en bas för vidare behandling av revisionskommittéer.

Förtroendekommissionen skall redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 31 mars 2004.

Däribland kommer synpunkter på en svensk uppförandekod redovisas vilket kan komma att få

konsekvenser för svensk ägarstyrningspraxis. Huruvida revisionskommittéer kommer ingå i

denna praxis eller inte, samt motiveringen till detta ställningstagande skulle kunna vara av

intresse att undersöka.

Europeiska Kommissionen väntas presentera sina förslag till modernisering av det åttonde

bolagsdirektivet i mars 2004.  Dessa skall enligt utsago innehålla krav på revisionskommittéer

i noterade bolag. Ett givet undersökningsområde är hur ett sådant direktiv omvandlas till

svensk nationell lagstiftning, och de konsekvenser som detta kommer att ge.
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Bilaga I

Hej!
Denna enkät ingår i en undersökning som utgör vår kandidatuppsats i företagsekonomi. Syftet
med undersökningen är att jämföra svenska revisionskommittéer med rekommendationerna
enligt brittisk praxis.

Då ingen formell reglering finns för revisionskommittéer i Sverige, syftar undersökningen till att
jämföra sammansättning och funktion med anglosaxiska förhållanden.
Inom EU utarbetar kommissionen för närvarande ett förslag till modernisering av det åttonde
bolagsdirektivet. Förslaget kommer bland annat ställa krav på revisionskommittéer i europeiska
bolag. I Sverige väntas förtroendekommissionen, ledd av Erik Åsbrink, framlägga sitt betänkande
angående ägarstyrningsfrågor den 31 mars i år. I ljuset av detta kan en inventering av svenska
förhållanden vara intressant.

För att utföra undersökningen behöver vi svar från ett antal svenska bolag med
revisionskommittéer, varför det skulle vara till ytterst stor hjälp om Ni ville hjälpa oss genom
att svara på nedanstående frågor. Intresserade deltagare kommer att delges resultaten av
undersökningen.

I vår rapportering av resultatet kommer inte företagets namn att framkomma i annat fall än om
företaget uttryckligen begär detta.

Med vänlig hälsning

Thomas Andersson, Jonas Mohlin
Studenter i företagsekonomi med inriktning externredovisning
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
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Allmänna frågor                    .

När inrättades revisionskommittén?

___________________________________________________________________________

Vad var det främsta syftet med att inrätta en revisionskommitté? _______________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med revisionskommittén? ____________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tillhandahåller företaget speciella resurser och utbildning för revisionskommittén? Detta kan

exempelvis vara möjligheter att anlita extern kompetens eller att få extra utbildning inom

ramen för revisionskommitténs uppgifter. _________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Revisionskommitténs sammansättning                       .

Hur många ledamöter ingår i redovisningskommittén?

   2             3             4             5             6             7

Hur lång är mandatperioden för ledamöterna (år)?

   2             3             4             5             6             7

Vilken bakgrund har ordförande respektive ledamöterna och har de eventuellt någon

befattning i företaget? Med bakgrund avser vi exempelvis utbildning, tidigare erfarenhet,

tidigare befattningar etc. ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Finns det ett utarbetat dokument med definierade uppgifter och befogenheter för kommittén?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Närvaro                                                                                                                                       .

Hur ofta sammanträder revisionskommittén under ett räkenskapsår?

   0             1             2              3             4             5

Hur ofta är revisorn närvarande på mötena under ett räkenskapsår?

   0             1             2              3             4             5

Deltar även icke ledamöter på mötena, vilka befattningar har i så fall dessa deltagare? Med

icke ledamöter menas andra personer knutna till företaget. __________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Revision                    .

Påverkar revisionskommittén nomineringsarbetet av revisor? Med detta menas huruvida

revisionskommittén deltar med exempelvis rekommendationer och synpunkter på revisor och

revisionsbyrå. _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Har revisionskommittén något inflytande angående revisorns avtalsvillkor och ersättning?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



h

Gör revisionskommittén en återkommande utvärdering av revisorn? Med detta avses en

bedömning av exempelvis dennes objektivitet, kompetens och oberoende.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Utvärderar revisionskommittén den utförda revisionen, på vilket sätt?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Externredovisning                                                                                                                      .

Vilken roll spelar revisionskommittén i den allmänna finansiella rapporteringen samt för

revisionen? Exempelvis genom att granska framställningen av de finansiella rapporterna,

delta i revisionsprocessen, utgöra en länk mellan revisorn och ledningen.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Vi vill tacka för Er medverkan.
Om Ni är intresserad av att ta del av den slutgiltiga undersökningen, kommer denna att
skickas ut under början av april till den av Er nedan angivna e-postadressen:

___________________________________________________________________________
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Bilaga II

Respondenters och icke svarandes branschtillhörighet

Av målpopulationens 22 bolag erhölls svar från 15. Bortfallet är således 7. Tabellen visar
branschfördelningen hos målpopulationen respektive de 7 som inte svarat. Som synes finns
inga större procentuella skillnader i den relativa distributionen över branschkategorierna.

Populationen Icke
Svarande

Procentuell andel

Bank och försäkring 4 1 18 % / 14 %
Handel 2 0 9 %  /  --- %
Verkstad 4 1 18 % / 14 %
Investment & Finans 5 2 23 % / 30 %
IT & Telekom 2 1 9 % / 14 %
Bygg  & Fastighet 2 1 9 % / 14 %
Övriga Branscher* 3 1 14 % / 14 %
Totalt 22 7 100 % / 100 %

* Denna indelning innehåller branscher som Petrokemi, Läkemedel och Säkerhetsbolag


