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Sammanfattning 

 
Magisteruppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet 
System för redovisning, revision och ägarstyrning FE3044, VT 2008 
 
Författare:   Paul Eriksson, Tina Nguyen och Martina Petersson 
 
Titel:  En regulativ reforms vandring mellan olika kontexter: 

revisionskommittéer på ”resande fot”.  
 
Bakgrund: Allt fler länder väljer att implementera olika regulativa reformer inom 

corporate governance från andra länder, oftast från de anglosaxiska. En 
regulativ reform kan vara en riktlinje, en bestämmelse eller förordning. 
Då det har påvisats tydliga skillnader mellan olika länders corporate 
governance system, kan det ifrågasättas om det verkligen fungerar att 
överföra regulativa reformer bara för att de har visat sig fungera bra i ett 
annat land.   

 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara vad som händer med 

en regulativ reform då den införs i en ny kultur och affärskontext. Som 
exempel på en regulativ reform har vi i vårt fall studerat införandet av 
revisionskommitteer i svensk kontext.  

 
Metod:  För att komma fram till vad som kan hända med en implementerad 

regulativ reform i en ny kultur och affärskontext, har vi valt att titta 
närmare på implementeringen av revisionskommittéer i Sverige.  

 
Slutsats:  Vi har kommit fram till att en regulativ reform som kommer från en 

annan kultur och affärskontext kommer att omtolkas då den överförs till 
en ny kontext. Oavsett hur det ursprungliga konceptets syfte ser ut, 
kommer det att översättas, om inte medvetet så omedvetet, i enlighet 
med de värderingar som mottagaren är präglad av på grund av den 
omgivande kontexten.  Vårt teoretiska bidrag stödjer de argument som 
finns inom ramen för skandinavisk institutionell teori som säger att ett 
organisationskoncept kommer att justeras i enlighet med den lokala 
kontexten.  

 
Vidare forskning: För vidare forskning föreslår vi att en undersökning görs efter det att 

den regulativa reformen, revisionskommittéer, har implementerats i 
svensk lagstiftning och hur detta påverkar det svenska corporate 
governance systemet.  

 
Nyckelord:  Corporate governance, skandinavisk institutionell teori, 

översättningsteori och revisionskommitté.
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

På 1900-talet väcktes debatten kring corporate governance, då problemet gällande separation 

av ägande och kontroll blev uppmärksammat. Berle och Means (1933 i Hedlund et al 1985) 

menade att separationen av ägande och kontroll innebar ett stort hot för samhällsekonomin 

genom att företagsledare utnyttjade företaget i egenintresse. Detta resonemang har sedan 

utgjort grunden för vidare forskning inom corporate governance. Corporate governance kan 

definieras som ”ett system för hur företag styrs och kontrolleras” (Cadbury 2002:1). 

Lubatkin et al (2005) menar att corporate governance system är specifikt utformade för varje 

land. Med andra ord, de är anpassade utefter landets legala, institutionella och kulturella 

mönster. 

 

Det corporate governance system som utvecklas i varje land är specifikt för att lösa de 

problem som råder inom just det landet (Jonnergård et al 2004). Då varje lands legala och 

institutionella kontext är unik, kommer corporate governance systemen att skilja sig mellan 

olika länder (Lubatkin et al 2005). Thomsen (2003) menar att dessa skillnader uppstår på 

grund av att det råder olikheter beträffande marknadsstorlek, företagens storlek och 

industriell struktur. Corporate governance system kan klassificeras i två modeller, 

marknadsbaserad och kontrollbaserad. Den marknadsbaserade modellen kan urskiljas i de 

anglosaxiska länderna, som karaktäriseras av en stor och rörlig aktiemarknad, ett spritt 

ägarskap med dominans av institutionella ägare samt prestationsbaserad belöning till 

företagsledningen. I kontinentala Europa existerar ett kontrollbaserat system som utmärks av 

en mindre aktiemarknad. Ägandet är mer koncentrerat och domineras av familjer, sfärer och 

staten. Det förekommer även ett större inflytande på företagets styrning från andra 

intressenter såsom staten och anställda. (Thomsen 2003) Med kontinentala Europa menar vi 

de europeiska länderna exkluderat Storbritannien och Irland. Vi benämner Storbritannien och 

Irland som en del av de anglosaxiska länderna. 

 

Sedan början av 1990-talet har akademiker, praktiker och normgivare visat ett ökat intresse 

för corporate governance system, både på nationell och på internationell nivå (Cadbury 2002; 

Weimer och Pape 1999). Den största anledningen till detta är att välutvecklade corporate 

governance system har visat sig ha en betydande inverkan på ett lands utveckling och 

ekonomiska tillväxt (Söderström et al 2003). Även de bolagsskandaler som inträffat på grund 
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av bristande bolagsstyrning, har inneburit att aktörer på marknaden har ställt allt hårdare krav 

på företagen att ta fram ett bättre fungerande corporate governance system (Zattoni och 

Cuomo 2008). I och med den snabba utvecklingen av en internationell kapitalmarknad blir det 

viktigt att kunna skapa förtroende hos framtida investerare genom att ha ett tillförlitligt och 

stabilt corporate governance system. Internationaliseringen har resulterat i en ökad efterfrågan 

på harmonisering av corporate governance system, för att på ett bättre sätt bemöta 

förändringen i kapitalmarknaden. (Aguilera och Cuervo-Cazurra 2004) Flera utredningar har 

lett till att många kommittéer blivit tillsatta för att undersöka hur ett bra corporate governance 

system bör utformas (Weimer och Pape 1999).  

 

Bolagskoder är ett exempel på en åtgärd för att uppnå effektivare corporate governance 

(Zattoni och Cuomo 2008). Storbritannien var genom framtagandet av Cadbury rapporten 

först med att utforma en bolagskod. Koden syftade huvudsakligen till att förbättra 

styrelsearbete och finansiell rapportering. Införandet av Cadbury koden i Storbritannien har 

väckt stort intresse för utformande av bolagskoder även i andra länder. Bolagskoder är ett 

exempel på en reform från den anglosaxiska världen (Collier och Zaman 2005), vilka har fått 

stor genomslagskraft och därefter spridit sig till andra länder. (Jonnergård och Larsson 2007) 

 

Zattoni och Cuomo (2008) påpekar att det sker en utveckling mot det anglosaxiska 

tankesättet inom corporate governance. Detta beror på att den anglosaxiska marknaden och 

dess institutionella investerare har ett stort inflytande på den internationella 

kapitalmarknaden (Zattoni och Cuomo 2008; Guillén 2000; Berglöf 1997). Exempelvis har 

många kontinentala europeiska länder såsom Tyskland, Frankrike, Italien och Sverige 

reviderat sin bolagsrätt för att anpassa sig och bemöta de internationella krav som ställs 

(Berglöf 1997). Trots att dessa länder valt att införa bolagskoder är det oklart om dessa får 

samma innebörd, då det har påvisats tydliga skillnader mellan olika länders corporate 

governance system (Thomsen 2003; Weimer och Pape 1999; Lubatkin et al 2005). Det kan 

ifrågasättas om det verkligen fungerar att överföra regulativa reformer bara för att det har 

visat sig fungera bra i ett annat land.  

 

Pistor et al (2003) betonar svårigheten med att överföra regulativa reformer från ett land till 

ett annat. De menar att de överförda regulativa reformerna är utvecklade efter det 

ursprungliga landets egna problem och affärskontext, vilket skapar svårigheter när de ska 

tillämpas i en ny kontext. Med en regulativ reform menas en reglering som innebär 
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förändring. En reglering kan vara en riktlinje, en bestämmelse eller förordning. Enligt 

Jonnergård och Larsson (2007) kommer den överförda regulativa reformen att justeras i 

enlighet med den lokala kontexten. Beslutet om att införa en regulativ reform kan liknas med 

implementering av ny praxis i existerande corporate governance system (Zattoni och Cuomo 

2008). Resonemanget ovan mynnar ut i en intressant diskussion om huruvida införda 

regulativa reformer kan uppnå samma syfte i andra corporate governance system, när det 

finns nationella skillnader som ligger till grund för systemens uppbyggnad. Kan en regulativ 

reform som har utvecklats i ett land för att lösa de problem som existerar där, uppnå samma 

syfte i ett annat land med en annan kultur och affärskontext?  

 

Det har tidigare forskats mycket kring vad som ligger till grund för spridningen av corporate 

governance praxis.  Bland annat har Zattoni och Cuomo (2008) och Aguilera och Cuervo-

Cazurra (2004) studerat spridningen av bolagskoder i olika länder. Forskarna kom fram till att 

länderna väljer att adoptera regulativa reformer från andra länder för att förbättra landets 

corporate governance system, men även för att uppnå legitimitet. Pistor et al (2003) har 

studerat länder som infört lagar från andra länder och huruvida lagarna som införts blivit 

accepterade samt hur detta har påverkat utvecklingen av lagsystemen. Syftet med studien var 

att studera den legala och den ekonomiska utvecklingen i de länder som infört lagar eller 

lagsystem från andra länder. De konstaterade att om de lagar och regler som existerar i ett 

land inte har utvecklats på grund av ett institutionellt behov, kommer de inte att bli 

accepterade, vilket resulterar i att de blir ekonomiskt ineffektiva och hämmar den ekonomiska 

tillväxten i landet. I de studier som vi hittills har nämnt framgår det inte vad som händer med 

den regulativa reformen när den införs i landet, det vill säga hur användarna bemöter 

införandet och hur detta påverkar den regulativa reformens innebörd. Med denna uppsats vill 

vi bidra med förklaringar till vad som händer med en regulativ reform då den införs i en ny 

kultur och affärskontext. Vi tar hjälp av den skandinaviska institutionella teorin där 

skandinaviska forskare (Czarniawska, Erlingsdóttir, Røvik) har studerat spridningen av 

organisationskoncept mellan organisationer och länder.  

 

För att komma fram till vad som kan hända med en regulativ reform som implementeras i en 

ny kultur och affärskontext, har vi valt att titta närmare på implementeringen av 

revisionskommittéer i Sverige. Revisionskommittéer är en regulativ reform som har sitt 

ursprung i den anglosaxiska världen (Collier och Zaman 2005), men som kommer att bli en 

lagstadgad del av det svenska corporate governance systemet inom kort. Den 29 juni 2008 
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träder EU:s moderniserade åttonde bolagsdirektiv i kraft, vilket innebär att alla företag av 

allmänt intresse inom europeiska unionen ska tillsätta en revisionskommitté i sin 

bolagsordning. Enligt Spira (2002) är revisionskommittéer en del av bolagsstyrningens 

struktur. Revisionskommittén utgör en underkommitté till styrelsen, vilken åtar sig ansvaret 

att representera styrelsen i frågor gällande finansiell rapportering, revision och 

bolagsstyrning generellt (Spira 2002). Revisionskommittéer är ursprungligen ett anglosaxiskt 

fenomen (Collier och Zaman 2005) utformade för stora företag med spritt ägande (Collier 

1996). Då de kommer att införas i den svenska kontexten, blir det ett bra underlag för oss för 

att studera regulativa reformer som överförs mellan olika kontexter. Det ger oss möjligheten 

att undersöka huruvida den regulativa reformen kommer att fylla samma syften och 

funktioner när den implementeras i svenska företag, som kännetecknas av ett koncentrerat 

ägande (Jonnergård 2004). För att uppnå största möjliga kontrast gentemot den anglosaxiska 

affärskontexten, väljer vi att titta på svenska small-cap företag då de är väldigt små i 

jämförelse med noterade företag på den anglosaxiska marknaden. Vi kommer att studera den 

regulativa reformens förlopp där den vandrar från anglosaxiska normgivare till kontinentala 

europeiska normgivare och därefter till de slutliga användarna, i vårt fall small-cap företag.  

 

1.2 Problemformulering 

Vad händer med en regulativ reform då den införs i en ny kultur och affärskontext? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara vad som händer med en regulativ reform då 

den införs i en ny kultur och affärskontext. Som exempel på en regulativ reform har vi i vårt 

fall studerat införandet av revisionskommitteer i svensk kontext. 

 

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition 

Vi inleder Kapitel 2 med att förklara corporate governance och skillnader mellan det 

anglosaxiska och det svenska corporate governance systemet. Vidare beskrivs utvecklingen 

inom corporate governance, vilken tyder på att det blir allt vanligare att länder väljer att 

tillämpa regulativa reformer som härstammar från andra länder. För att skapa förståelse för 

hur en regulativ reform kan komma att påverkas, då den implementeras i en ny kultur och 

affärskontext, tillämpar vi översättningsteori som ligger inom ramen för skandinavisk 

institutionell teori. Avslutningsvis görs en beskrivning av revisionskommittéers uppkomst och 

utveckling, vilket ger en bra grund inför den undersökning vi ämnar göra. I Kapitel 3 
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beskriver vi vårt val av metod och hur vi har gått till väga för att uppnå vårt syfte med 

uppsatsen. Vi redogör även för vår analysmodell som förklarar hur vi ska analysera våra 

empiriska data. I Kapitel 4 sammanställer vi våra empiriska data, som består av rapporter från 

olika normgivare samt svaren från vår enkätundersökning. Kapitlet avslutas med en analys 

som behandlar de likheter respektive skillnader som finns mellan styrelseordförandena och 

normgivarna gällande revisionskommittéers syften. Kapitel 5 avslutar vi uppsatsen med en 

redogörelse för vår slutsats och vårt teoretiska bidrag.  
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2 Kontextens betydelse vid översättning av en regulativ reform  
 

         ör att skapa en förståelse för bakgrunden till vår problemdiskussion    

    inleds kapitlet med att förklara corporate governance och skillnader 

mellan det anglosaxiska och det svenska corporate governance systemet. 

Vidare beskrivs utvecklingen inom corporate governance, vilken tyder på 

att det blir allt vanligare att länder väljer att tillämpa regulativa reformer 

som härstammar från andra länder. Oftast har reformerna sitt ursprung i den 

anglosaxiska corporate governance modellen, då denna modell har fått stort 

genomslag världen över (Zattoni och Cuomo 2008). För att förstå hur en 

regulativ reform kan komma att påverkas, då den implementeras i en ny 

kultur och affärskontext, tillämpar vi den institutionella teorin. Vi fokuserar 

på skandinavisk institutionell teori, vilken behandlar översättningsteori. 

Avslutningsvis görs en beskrivning av revisionskommittéers uppkomst och 

utveckling, vilket ger en bra grund inför den undersökning vi ämnar göra. 

 
 
2.1 Corporate governance 

Corporate governance, eller bolagsstyrning som det heter på svenska, är ”ett system för hur 

företag styrs och kontrolleras” (Cadbury 2002:1). Enligt Clarke (2007) är denna definition, 

som även har fördelen av att vara den kortaste, den mest användbara som finns. Andra 

definitioner av corporate governance kan exempelvis härledas till Turnbull (1997:181) som 

menar att corporate governance “…describes all the influences affecting the institutional 

processes, including those for appointing the controllers and/or regulators, involved in 

organizing the production and sale of goods and service”. I svensk kod för bolagsstyrning 

definieras corporate governance som ett system för hur organisationer styrs för att kunna 

uppfylla ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet. En väl fungerande corporate 

governance är viktig för att företaget ska drivas i ägarnas intressen. (Svensk kod för 

bolagsstyrning 2004) Söderström et al (2003) och Clarke (2007) betonar betydelsen av ett väl 

fungerande corporate governance system för att uppnå ekonomisk stabilitet och tillväxt. Vi ser 

därmed att corporate governance kan sägas vara allting som påverkar styrningen av företag 

och hur detta sedan skapar mervärde till omgivningen.  
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Det grundläggande problemet i corporate governance är att ägandet är separerat från 

kontrollen, det vill säga att företaget inte leds av sina ägare (Bicksler et al 2008). Berle och 

Means (1933 i Hedlund et al 1985) menade att separationen av ägande och kontroll innebar ett 

stort hot för samhällsekonomin genom att företagsledare utnyttjade företaget i egenintresse. 

Detta resonemang har sedan utgjort grunden för vidare forskning inom corporate governance 

(Clarke 2007). Agentteorin, som har sin grund i separationen av ägande och kontroll, 

dominerar studierna inom corporate governance (Lubatkin et al 2005; Clarke 2007). 

Utgångspunkten för agentteorin är att parterna handlar i egenintresse, då de båda anses vara 

nyttomaximerare. Ägarna agerar som principaler och deras främsta mål är att maximera 

värdet av ledningens arbete, vilket i sin tur ska syfta till att maximera aktievärdet. Ledningen 

fungerar som agent till principalerna och försöker maximera sin nytta, gärna på ägarnas 

bekostnad. Deras mål anses inte vara samstämmiga och i och med att agenten är den som 

driver själva verksamheten så har den mer information än ägarna, vilket resulterar i 

informationsasymmetri mellan agenten och principalen. Då agenten antas ha ett 

opportunistiskt beteende kommer han eller hon med största sannolikhet att utnyttja 

informationsinnehavet till sin fördel. Informationsasymmetrin medför agentkostnader då 

agenten ständigt måste kontrolleras. Det uppstår därmed incitament hos principalen att vidta 

åtgärder för att minska dessa kostnader, då dessa påverkar principalens belöning. (Fama 1980; 

Fama och Jensen 1983) Problematiken inom agentteorin gör att det finns ett behov av att 

övervaka företagsledningen. Kontrollmekanismer utgör därmed en väsentlig del av ett 

effektivt corporate governance system. En kontrollmekanism är till exempel styrelsen som har 

den övergripande funktionen att granska företagsledningen. (Fama 1980; Fama och Jensen 

1983) 

 

Clarke (2007) påpekar att agentteorin är en tillämpbar teori för studier av corporate 

governance, då den har fördelen att vara relativt enkel och lätt att förstå. Clarke (2007) 

tillägger dock att agentteorin inte anses vara tillräcklig för att förklara alla problem som kan 

uppstå inom corporate governance. Han menar att corporate governance har en bredare 

innebörd än problematiken som råder mellan agenten och principalen som uppstår på grund 

av separationen mellan ägande och kontroll. Den bredare synen på corporate governance 

betonas även av Monks och Minow (2001 i Clarke 2007:31) som menar att corporate 

governance ”reflekterar legala, kulturella och institutionella bestämmelser som avgör vad 

företagen kan göra, hur kontrollen ska utövas och hur risker och residualer ska allokeras”. 

Skillnader i de nationella corporate governance system, som uppstår på grund av skillnader i 
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ländernas legala, institutionella och kulturella mönster (Lubatkin et al 2005) leder till olika 

behov och uppfattningar av vad som anses som en bra och effektiv corporate governance 

(Collier 2007). Enligt Cadbury (2002) och Weimer och Pape (1999) finns det ett ökat intresse 

för frågor om corporate governance system, både på nationell och på internationell nivå. 

Corporate governance system kan klassificeras i två modeller, marknadsbaserad och 

kontrollbaserad. Den marknadsbaserade modellen kan urskiljas i de anglosaxiska länderna 

medan det i det kontinentala Europa existerar ett kontrollbaserat system. (Thomsen 2003)  

 

2.1.1 Corporate governance i de anglosaxiska länderna 

Den marknadsbaserade modellen kan urskiljas i de anglosaxiska länderna såsom USA och 

Storbritannien. Modellen karaktäriseras av en stor och rörlig aktiemarknad, ett spritt ägarskap 

med dominans av institutionella ägare samt prestationsbaserad belöning till företagsledningen. 

(Thomsen 2003) Clarke (2007) har kategoriserat två olika system, insider och outsider.  En av 

variablerna i dessa system är just hur koncentrerat ägandet är. Om man använder sig av 

Clarkes (2007) två olika system kommer USA och England kategoriseras som ett 

insidersystem, då det råder ett spritt ägande i dessa länder. Insidersystemet kännetecknas även 

av ett ägande som inte utövar direkt kontroll över företagen och ett tänkande som är inriktat 

på att skapa värde för ägarna. (Clarke 2007) Denna beskrivning av aktieägarbeteende håller 

även Gedajlovic och Shapiro (1998) med om. De säger att aktieägare i USA och England har 

en passiv roll när det kommer till styrandet av bolag.  Denis och McConnell (2003) förklarar 

detta med att ägandet utgörs av många ägare, där varje enskild ägare endast innehar en liten 

del av den totala aktieandelen. Detta gör att varje ägare har svaga eller inget incitament att 

övervaka företagsledningen eller försöker påverka de beslut som fattas inom företaget.  

 

Det spridda ägandet som råder i USA och England samt ägarbeteendena kan härledas till att 

de i USA och England har ett mycket starkt legalt skydd för investerare (Thomsen 2003; 

Aguilera och Jackson 2003; Denis och McConnell 2003). Det legala skyddet yttrar sig i olika 

lagar såsom The securities Exchange Act (1932), The Securities Investor Protection Act 

(1984) och The Financial Services Act (1986). Innehållet i dessa lagar går bland annat ut på 

att det ska råda lika tillgång av information för investerare och skydd för småägare gentemot 

storägare (Weimer och Pape 1999). Skyddet för minoritetsägarna gentemot storägare tar bort 

många av de fördelar som storägare annars skulle kunna tillförskaffa sig på minoritetsägarnas 

bekostnad. Det legala systemet är en av de externa kontrollmekanismerna i corporate 
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governance (La Porta et al 1999). I USA utgör marknaden en annan extern kontrollmekanism, 

den så kallade ”takeover market”. Det finns ett incitament hos företagsledningen att göra ett 

bra jobb för att kunna hålla ett högt företagsvärde. Om det råder tillräckligt stora skillnader 

mellan företagets faktiska värde och det förväntade värdet, kommer företaget att bli attraktivt 

för andra aktörer på marknaden. Dessa aktörer kommer då att försöka ta kontroll över 

företaget. (Denis och McConnell 2003) 

 

Tänkandet inom insidersystemet där värdeskapande för ägarna betonas, präglar även 

styrelsearbetet i de anglosaxiska länderna. Styrelsens främsta uppgift är att representera 

ägarnas intresse. Andra uppgifter är att anställa, avskeda, granska och belöna 

företagsledningen. (Denis och McConnell 2003) Det är även så att en stor del av styrelsen 

består av ledamöter som är verksamma i företaget, så kallade insiders (Dotevall 1989). 

Dotevall (1989) menar att dessa ledamöter är de som styr företaget då de både sitter med i 

företagsledningen och styrelsen. Det är inte helt ovanligt att styrelseordföranden och 

företagets verkställande direktör är samma person i ett företag.  

 

2.1.2 Corporate governance i kontinentala Europa  

I kontinentala Europa existerar ett kontrollbaserat system som utmärks av en mindre 

aktiemarknad. Det svenska corporate governance systemet kan, enligt Weimer och Pape 

(1999), liknas med de corporate governance system som de germanska länderna har. Till 

skillnad från de anglosaxiska länderna som till största delen fokuserar på att skapa värde för 

aktieägarna, har även flera av de övriga intressenterna en stor betydelse i de germanska 

länderna. I kontinentala Europa förekommer det ett större inflytande på företagets styrning 

från andra intressenter såsom staten och anställda än i de anglosaxiska länderna (Thomsen 

2003). 

 

De germanska länderna kännetecknas vidare av ett koncentrerat ägande och enligt Clarke 

(2007) kommer de germanska länderna att tillhöra outsidersystemet. Enligt Clarke (2007) 

karakteriseras outsidersystemet av ett ägande som utövar kontroll. Detta kan härledas till 

länderna i kontinentala Europa där det inte finns något starkt legalt skydd för investerare 

(Weimer och Pape 1999; Aguilera och Jackson 2003). Detta leder till att aktieägare strävar 

efter att utöva en större kontroll för att bevaka sina investeringar (La Porta et al 1999). 

Ägandet är mer koncentrerat och domineras av familjer, sfärer eller staten. I Sverige kan vi 
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dra paralleller till familjen Wallenberg och Handelsbankssfären som är exempel på ägare 

som utövar kontroll över de företag de har ett ägande i (Söderström et al 2003).  

 

Den externa kontrollmekanismen i de anglosaxiska länderna utgörs av det legala systemet 

och ett stark skydd för investerarna existerar inte i lika stor omfattning i Sverige. Det kan 

även tilläggas att marknaden, som utgör en annan extern kontrollmekanism i USA, inte har 

denna funktion i Sverige. (Söderström et al 2003; Denis och McConnell 2003)  

 

I Sverige kan styrelseledamöterna delas in i tre olika kategorier, oberoende ledamöter, 

arbetstagarrepresentanter och direkta ägarrepresentanter (Kärreman 1999 i Jonnergård 2004). 

De direkta ägarrepresentanterna representerar en storägare antingen genom anställning eller 

att de själva är storägare i företaget och dessa upplevs som hierarkiskt överordnande i 

styrelsen (Jonnergård 2004). Verkställande direktören i publika företag är normalt sett den 

enda från företagsledningen som sitter med i styrelsen, dock får han inte sitta som ordförande 

i styrelsen (ABL kap. 8, §49).  

 

2.1.3 Kulturella värderingar, normer och corporate governance 

Skillnader i nationella corporate governance system, som uppstår på grund av skillnader i 

ländernas legala, institutionella och kulturella mönster (Weimer och Pape 1999; Lubatkin et al 

2005) leder till olika behov och uppfattningar om vad som anses vara en bra och effektiv 

corporate governance (Collier 2007). Lubatkin et al (2005) påpekar att den grundläggande 

utgångspunkten i agentteorin inte kan tillämpas fullt ut i svensk corporate governance. 

Agentteorin utvecklades i de anglosaxiska länderna och forskningen kring agentteorin 

behandlar främst den amerikanska marknaden. Lubatkin et al beskriver skillnaden mellan 

USA och Sverige som mycket stor gällande synen på egenintresse och förhållandet mellan 

principal och agent. De menar på att den socialdemokratiska politiska bakgrunden i Sverige, 

med värderingar som solidaritet, respekt och ansvar, har präglat den inhemska befolkningens 

beteende. Vidare beskriver Lubatkin et al att det svenska samhället kännetecknas av 

jämlikhet, kollektivt ansvar och samarbete. De sociala värderingarna bidrar till att det råder en 

hög grad av moral i det svenska samhället. Resonemanget stärks av Hofstedes studier om 

kulturella skillnader. USA anses vara det land som är mest präglat av individualism, vilket 

innebär att individen prioriterar egenintresse, medan Sverige betraktas som ett land där 

individualismen inte är lika utbredd (Hofstede 2001). 
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Licht (2001) menar att det råder ett samband mellan kulturella värderingar och corporate 

governance. Företag och finansiella marknader är utvecklade i samhällen med olika 

ekonomiska och politiska sammansättningar, vilka måste vara förenliga med olika legala 

system. Enligt Licht (2001) anses corporate governance system bygga på ”path dependency”, 

vilket innebär att det finns en tendens till att bevara de förhållanden som rådde i omgivningen 

under utvecklingen av corporate governance systemet. Dessa förhållanden anses vara 

ekonomiskt, politiskt eller historiskt förankrade. Ett lands kultur kan ses som kärnan i ”path 

dependency”. Hofstede (2001) menar att länders kulturella mönster har olikheter och likheter, 

vilka rotar sig i landets historia. Vidare beskriver Hofstede ett system som kan förklara 

kulturella mönsters hållbarhet genom flera generationer. Den centrala utgångspunkten i 

systemet är sociala normer, vilka är utvecklade från befolkningens värderingar i ett land. 

Dessa kan betraktas som kulturella värderingar.  

 

De sociala normerna ligger till grund för utvecklandet av olika institutioner i samhället med 

särskilda strukturer och funktionssätt (Hofstede 2001). En institution definieras enligt Scott 

(2001:33, i Yoshikawa et al 2007:975) som ”sociala strukturer och aktiviteter som bidrar till 

stabilitet och värde av socialt beteende”. En institution utgörs enligt North (1990) av 

formella och informella regler som skapar begränsningar för hur individer i samhället ska 

uppträda. Enligt Fligstein (1996) kan en institution ses som ett gemensamt regelverk som 

baseras på lagar och gemensamma uppfattningar om vad som är rätt och fel i samhället. 

Därmed tolkar vi institutioner som ett ramverk för människors sociala beteenden och vanor.  

 

Institutioner kan komma att påverka utvecklingen av företagsstrukturer och lagar. De sociala 

beteenden och vanor som är djupt inbäddade i människors tankesätt och i sociala 

institutioner, resulterar i att corporate governance system som är förenliga med dessa 

preferenser antas fungera bättre i de kontexter där de ursprungligen uppkommit. I ett 

framtidsperspektiv där de kulturella värderingarna förutsätts verka enligt ”path dependency” 

kommer detta att hindra eventuella förändringar i corporate governance strukturer eller 

implementering av nya corporate governance modeller. (Licht 2001) 

 

2.2 Den regulativa utvecklingen inom corporate governance 

Trots att det råder stora skillnader mellan olika corporate governance system har man kunnat 

urskilja att nationella corporate governance system utvecklats då normgivare har tagit till sig 
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nya riktlinjer och lagar på grund av globalisering i form av en mer internationell integrerad 

kapitalmarknad (Jonnergård et al 2005). Det är även ett resultat av en ökad efterfrågan på 

harmonisering av corporate governance system för att på ett bättre sätt bemöta den 

internationella kapitalmarknaden (Aguilera och Cuervo-Cazurra 2004). Bolagsskandaler 

såsom Enron och Worldcom har även haft en betydande roll inom utvecklingen av corporate 

governance system. Skandalerna har medfört stora krav på politiker, nationella börser, 

finansiella myndigheter och övernationella aktörer, såsom EU, att söka efter riktlinjer för 

effektivare och mer tillförlitliga corporate governance system. (Zattoni och Cuomo 2008) 

Länder med effektiva corporate governance system blir inte bara attraktiva för inhemska 

företag utan även för utländska investerare, vilket gynnar den ekonomiska tillväxten (Tomasic 

2001).  
 

2.2.1 Utveckling mot det anglosaxiska tankesättet 

Införandet av corporate governance koder är ett exempel på en åtgärd för att skapa 

effektivare corporate governance (Zattoni och Cuomo 2008; Aguilera och Cuervo-Cazurra 

2004). Enligt Zattoni och Cuomo (2008) beror nya tillämpningar även på att företagen vill 

uppnå legitimitet. Den snabba utvecklingen av koder har medfört att de flesta länderna 

numera har implementerat en bolagskod i sitt corporate governance system. Utveckling mot 

en homogen struktur där man väljer att efterlikna varandra, benämns enligt DiMaggio och 

Powell (1983) för isomorfism.  Det går att urskilja att länder väljer att tillämpa riktlinjer inom 

corporate governance som härstammar från andra länder, oftast från den anglosaxiska 

corporate governance modellen (Zattoni och Cuomo 2008). Bolagskoder har sitt ursprung i 

de anglosaxiska länderna, men har sedan Cadbury rapporten 1992 fått stort genomslag i flera 

länder och är idag internationellt accepterade (Jonnergård och Larsson 2007). Bolagsskoder 

är en av de många regulativa reformer som har sitt ursprung i de anglosaxiska länderna 

(Collier och Zaman 2005) men som sedan har överförts till länder runt om i världen 

(Jonnergård och Larsson 2007).  

 

Oxelheim och Randoy (2003) förklarar att förändringen mot den anglosaxiska corporate 

governance modellen är ett sätt att förbättra landets corporate governance då den anglosaxiska 

modellen anses vara överlägsen.  Det finns uppfattningar om att företagets börsvärde ökar om 

företaget inför liknande kontrollmekanismer som finns i de anglosaxiska corporate 

governance systemen (Jonnergård 2004). Andra forskare menar att utvecklingen mot det 
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anglosaxiska tankesättet beror på att den anglosaxiska marknaden och dess institutionella 

investerare har ett stort inflytande på den internationella kapitalmarknaden (Guillén 2000; 

Berglöf 1997). Påtryckningar från de anglosaxiska institutionella investerarna har påverkat 

corporate governance i många stora företag runt om i världen (Zattoni och Cuomo 2008). 

Jonnergård (2004) menar att det finns en så kallad ”home country effect” hos utländska 

investerarna, vilket innebär att utländska institutionella investerare kommer att investera i 

företag som har en företagsstruktur som liknar den som finns i hemlandet.  

 

2.2.2 Regulativ reform i en ny kontext 

Skillnader i de nationella corporate governance systemen leder till olika behov och 

uppfattningar av vad som anses som en bra och effektiv corporate governance (Collier 2007). 

Trots att länder väljer att implementera regulativa reformer, oftast från de anglosaxiska 

länderna såsom bolagskoder (Zattoni och Cuomo 2008), kommer dessa regulativa reformer 

inte få samma innebörd i alla länder. Pistor et al (2003) betonar svårigheten med att överföra 

reformer från ett land till ett annat. De menar att överförda reformer är utvecklade efter det 

ursprungliga landets egna problem och affärskontext, vilket skapar svårigheter när de ska 

tillämpas i en ny kontext. Affärskontexten omfattar ekonomisk utveckling och företags 

storlek, ägarstruktur, och finansieringsstruktur. Hur den nya regulativa reformen omtolkas i 

den nya kontexten, beror på hur den stämmer överens med den ursprungliga institutionella 

kontexten (Larsson 2005) och hur användarna bemöter införandet (Røvik 2000). För att 

förklara överföringen av regulativa reformer mellan olika kontexter, anses skandinavisk 

institutionell teori som behandlar översättningsteorin vara tillämpar, då den behandlar 

överföringen av organisationskoncept mellan olika organisationer och länder (Røvik 2000). 

 
 

2.3 Överföring av regulativa reformer ur ett översättningsperspektiv 

Den institutionella teorin förklarar spridningen av modeller, idéer och standarder för hur en 

organisation bör utformas mellan olika länder, organisationer och kontexter (Zattoni och 

Cuomo 2008; Aguilera och Cuervo-Cazurra 2004). Enligt institutionell och nyinstitutionell 

teori försöker organisationer att ta till sig normer från den institutionella omgivningen för att 

uppnå legitimitet och stabilitet för att fortleva (DiMaggio och Powell 1983). Dessa beteenden 

hos organisationer benämns enligt DiMaggio och Powell (1983) för isomorfism. 

Institutionella påtryckningar och förväntningar leder till isomorfism, vilket är en process där 
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organisationerna alltmer väljer att efterlikna varandra och anpassa sig till sin omgivning 

(DiMaggio och Powell 1983). Enligt den institutionella och nyinstitutionella teorins 

resonemang skulle resultatet av att länder väljer att efterlikna varandra bli homogent.  Det har 

dock påvisats att det förekommer variationer i länders corporate governance system. 

Institutionell och nyinstitutionell teori har kritiserats för att inte kunna ge förklaringar på de 

variationer i organisationsstrukturer och arbetssätt som existerar. Den skandinaviska 

institutionella teorin har vuxit fram för att ge svar på de brister som institutionell och 

nyinstitutionell teori anses ha gällande förklaringar om organisationers olikheter. Teorin 

fokuserar på själva processen där idéer sprids mellan olika kontexter och kan därmed ge 

förklaringar på variationer i organisationsstrukturer och arbetssätt. (Erlingsdóttir 1999) Den 

skandinaviska institutionella teorin förklarar hur idéer förverkligas, flyttas och 

institutionaliseras (Czarniawska och Sevón 2005 i Magnusson och Oskarsson 2008). Teorin 

utgår från bilden att ”människor imiterar önskningar eller idéer som förefaller attraktiva i en 

given tid och plats. Detta leder till att de översätter idéer, mål och praxis för egen 

tillämpning. Denna översättning förändrar det som översätts och de som översätter” 

(Czarniawska och Sevón 2005 i Magnusson och Oskarsson 2008:2). 

 

2.3.1 Organisationskoncept 

Inom corporate governance finns det många kommittéer och institutioner som jobbar för att ta 

fram nya riktlinjer och rekommendationer för hur ett bra corporate governance system bör 

utformas (Weimer och Pape 1999). Dessa riktlinjer och rekommendationer kan i enlighet med 

Røviks teori betraktas som ett koncept som kan spridas mellan organisationer och länder. 

Bolagskoder är därmed ett exempel på ett koncept för att uppnå effektivare corporate 

governance, som ursprungligen kommer från de anglosaxiska länderna och sedan spridit sig 

till många andra länder (Jonnergård och Larsson 2007).  

 

Røvik (2000) menar att organisationskoncept är idéer om hur organisationer bör utformas, 

vilka sprids mellan organisationer och länder. Det finns en uppfattning om att världssamhället 

utgörs av organisationer som har en likartad struktur och som därmed har ett behov av 

liknande lösningar till de problem som kan uppstå i en organisation. Detta medför att dessa 

koncept kan spridas snabbt mellan olika kontinenter och organisationer. Trots idéers snabba 

spridning mellan länder råder det ett visst motstånd som gör att de inte kommer att ha sina 

ursprungliga syften kvar, då den tillämpas i en ny kontext. (Røvik 2000) Han förklarar detta 
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med att idéer ofta är generella, vilket medför att de går att tolka och förändra, då de 

implementeras i nya länder och kontexter.  

 

För att förstå spridningen av idéer och den förändring eller omtolkning som kan ske av dessa 

under förloppets gång, kan omtolkningarna betraktas som översättningsprocesser. Ett 

översättningsperspektiv tolkar organisationsförändringar som innovationer eller anpassningar 

till omgivningen. (Erlingsdóttir och Jonnergård 2006) 

 

2.3.2 Varför översätts koncept? 

Tolkning och bearbetning av olika koncept sker oftast medvetet. Främsta syftet är att 

undersöka hur konceptet skulle kunna bidra till ekonomiska och effektiva fördelar för att 

sedan utvinna dessa fördelar och anpassa dem till den lokala omgivningen. Koncept 

formateras för att passa in i organisationers miljö, struktur och rutiner samt för att minska 

risken för att utsätta organisationen för störningar. Vidare anpassas koncepten för att 

förebygga kulturkrockar samt andra konflikter. (Røvik 2000) 

 

Det förekommer dock att koncept översätts omedvetet. En orsak till detta kan vara en brist på 

tid och kapacitet för att kunna göra en korrekt översättning av konceptet. Ytterligare en orsak 

kan vara avståndet mellan organisationerna i olika länder, där man försöker översätta 

framgångsrika recept i länder på andra sidan jordklotet. Många organisationer förlitar sig på 

att imitera de tolkningar som gjorts i närområdet, vilket resulterar i en imitationskedja som 

ständigt medför fler och fler avvikelser från det ursprungliga konceptet. (Ibid) 

 

Orsaker till hur koncept väljs att översättas, kan även grunda sig i vilken inställning som råder 

till lokala traditioner med önskan om att vara unik eller viljan att förnya och därmed efterlikna 

andra. Adoption av nya koncept tyder på viljan att vara modern och sträva efter att bli en 

framgångsrik organisation, vilket stärker den egna såväl som andras uppfattning. Adoption 

kan även innebära att det lokala och unika suddas ut, vilket tyder på osjälvständighet. (Ibid) 

 

2.3.3 Översättningsprocessen 

Czarniawska och Joerges (1996 i Erlingsdóttir och Jonnergård 2006) har utvecklat en modell 

inom skandinavisk institutionell teori, vilken beskriver spridningen av idéer i tid och rum. 
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Spridningen behandlar idéer som kontinuerligt översätts till texter, modeller eller handlingar 

alternativt i omvänd ordning där handlingar eller modeller resulterar i nya idéer. Genom att 

använda sig av översättningsperspektivet går det att urskilja de tolkningar alternativt 

omtolkningar som görs av dem som mottar idéerna. Enligt Czarniawska och Joerges (1996 i 

Erlingsdóttir och Jonnergård 2006) utgörs modellen av de olika faserna lösryckning, 

paketering, mottagning, handling och institutionalisering.  

 

Lösryckning innebär att idén frigörs från sin ursprungliga kontext för att kunna förflyttas 

vidare. Detta innebär exempelvis att framgångsrika idéer hämtas från en tid/plats till en annan 

tid/plats. Vid lösryckningen kommer det att finnas utrymme för omtolkning, det vill säga idén 

kan översättas till andra idéer eller tolkningar. Idéerna förmedlas vidare av idébärare såsom 

konsulter, myndigheter, nationella eller övernationella organ. Idébärarna tolkar, paketerar och 

förmedlar idéerna i form av exempelvis en text eller en modell till andra organisationer. 

Mottagarna packar upp texten eller modellen. Det sker ingen direkt imitation av de mottagna 

idéerna utan de omtolkas till de förhållanden och förutsättningar som finns i den lokala 

kontexten. Idén blir till handling i den nya kontexten när användarna återskapar idén utefter 

egna erfarenheter och syften. Sista fasen i modellen är institutionalisering, vilket innebär att 

idén ”blir tagen för given” och på så sätt kan överleva i den nya kontexten under flera 

generationer. (Ibid) 

 

2.3.4 Hur översätts koncept? 

Översättning av organisationskoncept från en form till en annan resulterar i en mängd olika 

variationer då de översätts av olika organisationer med olika förutsättningar. Det har ändå 

kunnat urskiljas fyra olika huvudtyper av översättning, konkretisering, delvis imitation, 

kombination och omsmältning. De olika typerna har klassificerats enligt hur stor skillnaden är 

mellan det ursprungliga konceptet och det översatta receptet. (Røvik 2000) 

 

Den första av de fyra typerna, konkretisering, innebär att konceptet tolkas och förtydligas. Det 

sker en specificering av det generella konceptet för att sedan kunna skapa organisatoriska 

rutiner utifrån detta. Delvis imitation är en annan typ av översättning som går ut på att endast 

vissa delar av konceptet översätts.  Detta beror på att företagen är medvetna om sitt eget 

behov samtidigt som konceptet kan anses vara så pass specifikt att företaget kan plocka ut de 

delar som anses vara mest relevanta för dem att införa. I delvis imitation förekommer även en 
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oavsiktlig översättning, där bristande kunskaper gör att man tror sig ha översatt hela 

konceptet, men istället bara översatt vissa komponenter. Vidare kan vissa delar av konceptet 

vara lättare att översätta än andra, vilket medför att konceptet översätts till viss del. Den tredje 

typen av översättning beskriver en översättning som görs i kombinationsform. Detta innebär 

att hela koncept eller delar av koncept kombineras, men där de ursprungliga delarna 

fortfarande kan särskiljas. Detta är vanligast i stora företag där flera organisationsrecept 

samlas in för att sedan kombinera de viktigaste delarna. Den fjärde och sista typen av 

översättning är omsmältning. Här sker en total omformning av de ursprungliga konceptens 

komponenter, vilka smälts samman till ett helt nytt koncept. Detta behöver dock inte betyda 

att konceptet nått ett stabilt tillstånd, utan det kan fortfarande utsättas för vidare översättningar 

och omformningar. Översättningsprocessen bör betraktas som en kontinuerlig process där det 

ständigt skapas nya versioner av koncept. (Røvik 2000) 
 

 
2.4 Revisionskommittéer 

Enligt Spira (2002) är revisionskommittén en del av corporate governance strukturen. Vidare 

menar hon att revisionskommittéer utgör en underkommitté till styrelsen, vilken åtar sig 

ansvaret att representera styrelsen i frågor gällande finansiell rapportering, revision och andra 

frågor som rör corporate governance. Som en del av corporate governance har 

revisionskommittén ansvaret att granska ledningen och de externa och interna revisorerna för 

att skydda ägarnas intresse (Dezoort 1997). Parker (1992 i Collier och Gregory 1996:178) 

definierar revisionskommittén som “a committee appointed by a company as a liaison 

between the board of directors and the external auditors. The committee normally has a 

majority of non-executive directors and is expected to view the company's affairs in a 

detached and dispassionate manner”. Den definition av revisionskommittéer som vi valt att 

använda oss av är en kombination av ovanstående förklaringar. Revisionskommittéer är en 

utvald del av styrelsen som skall fungera som en länk mellan styrelsen och den externa 

revisorn och även övervaka företagsledningen på ägarnas vägnar. Vidare skall de även 

övervaka och förbättra den finansiella information som företaget ger ut. 

 

2.4.1 Bakgrunden till tillkomsten av revisionskommittéer 

Birkett (1986 i Bradbury 1990) menar att bakgrunden till tillkomsten av revisionskommittéer 

var behovet av att granska företagsledningens beteende. Vidare säger Birkett (1986 i 

Bradbury 1990) att revisionskommittéers införande syftar till att säkerställa de externa 
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revisorernas oberoende. Tidigare forskning (se exempelvis Knapp 1987) pekar på att 

revisionskommittéer stärker revisorns ställning vid tvister med företagsledningen och kan 

därmed förstärka revisorns oberoende gentemot ledningen. Bakgrunden till utvecklingen av 

revisionskommittéer var enligt Spira (2002) den bristande tillförlitligheten i den finansiella 

rapporteringen, i synnerlighet i samband med revisorns oberoende.  

 

Porter och Gendall (1998) identifierade bolagsskandaler som den främsta drivkraften bakom 

utvecklingen av revisionskommittéer i Canada, USA, Storbritannien, Australien och Nya 

Zeeland. Även Kalbers och Fogarty (1998) och Collier och Zaman (2005) menar att 

tillkomsten av revisionskommittéer, som en del av corporate governance, bör ses som 

åtgärder för att hantera bolagsskandaler. Revisionskommittéerna var ett försök till att 

delegera styrelsens ansvar gällande redovisning, revision och övervakning av relationen till 

de externa revisorerna. Revisionskommittéer skulle på så sätt återskapa allmänhetens 

förtroende för de finansiella rapporterna och för företaget.  (Kalbers och Fogarty 1998) 

Collier (1996) tillägger att tillkomsten av revisionskommittéer var ett försök till att undvika 

lagstiftande lösningar för att åtgärda bristfälligheter i corporate governance. Collier (1992 i 

Collier 1996) menar att grunden till tillkomsten av revisionskommittéer inte enbart är att 

uppnå specifika fördelar utan att även uppnå en god bolagsstyrning över lag. 

 

2.4.2 Revisionskommittéers utveckling 

Revisionskommittéer i de anglosaxiska länderna 

Revisionskommittéers utveckling startade i de anglosaxiska länderna. Tillämpningen av 

revisionskommittéer i USA var rekommenderad av Securities and Exchange Commission 

(SEC) så tidigt som i början av 1940-talet. Det är dock inte förrän under de senaste trettio 

åren som de har fått en betydande roll inom corporate governance i USA som en 

övervaknings- och styrningsmekanism. (Collier 1993) 1972 utfärdade SEC riktlinjer för de 

noterade bolagen att införa en revisionskommitté. Bolagen som är noterade på New York 

Stock Exchange lista har sedan 1978 varit tvungna att upprätta en revisionskommitté.  För 

NASDAQ-bolagen infördes kravet 1989. (Kalbers  och Fogarty 1998) 

 

Kraven gällande revisionskommittéer från New York Stock Exchange var inte lagstiftade 

utan endast ett initiativtagande från olika aktörer på den amerikanska marknaden. Effekten av 

påtryckningar från marknaden har gjort att revisionskommittéer har blivit accepterade som en 
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integrerad del av bolagsstyrningen i de amerikanska företagen utan legala förordningar. 

(Collier 1996) Flera andra initiativ har vidtagits för att stärka och utöka revisionskommittéers 

ansvar. 1999 utfärdade Blue Ribbon Committe rekommendationer för att öka 

revisionskommittéers ansvarstagande. (BRC 1999) Efter Enronskandalen i början av 2000-

talet infördes Sarbanes- Oxley Act of 2002, vilket resulterade i att regelverket för corporate 

governance skärptes. Detta innebar ökade krav på revisionskommittéers ansvar och 

sammansättning. (Sarbanes- Oxley Act 2002)  

 

Utvecklingen av revisionskommittéer i USA spreds sedan vidare till andra länder inom den 

anglosaxiska världen. Införandet av revisionskommittéer i Storbritannien var starkt påverkat 

av USA. Det var dock inte förrän i början på 1990-talet som revisionskommittéer blev 

allmänt accepterat och blev ett utbrett fenomen. Detta var ett resultat av Cadbury Report 

(1992) som rekommenderade alla börsnoterade företag att tillsätta en revisionskommitté. 

Cadbury betonar betydelsen av revisionskommittéer för att förbättra de finansiella aspekterna 

av bolagsstyrningen. Anledningen till att rekommendationerna lades fram var 1) att 

utvecklingen av revisionskommittéer har kommit att bli en viktig del i styrelsearbete; 2) att  

det finns en positiv inställning till revisionskommitté bland de bolag som redan har infört en 

revisionskommitté; 3) att det finns många fördelar med en revisionskommitté. (Collier 1996)  

 

Revisionskommittéer i kontinentala Europa 

EU-kommissionen har aktivt förespråkat införandet av revisionskommittéer för att skapa en 

rättvis intern marknad (Collier och Zaman 2005). Fram till 1990 var debatten kring 

revisionskommittéer i kontinentala Europa inte lika omfattande som idag. Tricker (1978:28 i 

Collier och Zaman 2005:756) påpekar att ”they do not have audit committees in Europe: 

perhaps they are not necessary with alternative forms of governance”. En anledning till att 

revisionskommittéer inte har haft lika stor slagskraft i kontinentala Europa är att corporate 

governance systemen har en annan struktur (Collier och Gregory 1996). I många kontinentala 

europeiska länder utgörs styrelsen av flera nivåer, vilket rekommenderades av EU:s femte 

bolagsdirektiv. Flernivåsstyrelse innebär att styrelsen är indelad i två olika funktioner. Den 

ena delen är en övervakande del, vilken är ansvarig för övervakning av företaget och dess 

ledning. Den andra delen är en ledningsstyrelse som ansvarar för strategier och den dagliga 

verksamheten. Flernivåstyrelse är framförallt förankrad i Tyskland och Nederländerna. 

(Collier och Gregory 1996)  Collier och Gregory (1996) menar att skillnader i bolagsstyrning 

har lett till att begreppet revisionskommitté har lyst med sin frånvaro i kontinentala Europa. 
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Det femte direktivet som utfärdades 1972 fokuserade på att de anställda ska vara delaktiga i 

styrelsen, men det nämnde inget om revisionskommittéer. Under de senaste åren har 

inställningen till införandet av revisionskommittéer blivit alltmer positiv. (se EU:s 

moderniserade åttonde bolagsdirektiv och Svensk kod för bolagsstyrning 2004)  

 

Revisionskommittéer i Sverige 

Tillämpningen av revisionskommittéer i Sverige har inte varit lika omfattande som i de 

anglosaxiska länderna. Keegan och Degeorge (1998) rapporterade i en undersökning bland 

65 företag med verksamheter i åtta länder i Europa (Belgien, Frankrike Tyskland, Italien, 

Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien) att 60% av företagen hade en 

revisionskommitté. Antalet företag som utformat en revisionskommitté var lägst i Sverige 

och Italien. (Keegan och Degeorge 1998) Det var i början av 1990-talet som Aktiespararna 

yrkade på att revisionskommittéer skulle införas. Detta fick dock inget större medhåll hos 

revisorsprofessionen. På senare år har dock ett annorlunda synsätt på revisionskommittéer 

kunnat urskiljas. (Thorell 2002) I och med att EU:s moderniserade åttonde bolagsdirektiv, 

som träder i kraft den 29 juni 2008, kommer alla företag av allmänt intresse inom europeiska 

unionen vara tvungna att tillsätta en revisionskommitté i sin bolagsordning. 

 

2.5 Sammanfattning 

Allt fler länder väljer att implementera olika regulativa reformer inom corporate governance 

från andra länder, oftast från de anglosaxiska, för att möta kraven från den internationella 

marknaden (Zattoni och Cuomo 2008). De anglosaxiska investerarna har skaffat sig en stark 

position på den internationella kapitalmarknaden och har därmed stort inflytande på många 

länders corporate governance system (Zattoni och Cuomo 2008; Guillén 2000; Berglöf 1997). 

På grund av den så kallade ”home country effect” väljer länder att efterlikna den anglosaxiska 

modellen för att förebygga kulturkrockar och tillmötesgå de anglosaxiska investerarna 

(Jonnergård 2004). Det finns även uppfattningar om att den anglosaxiska corporate 

governance modellen är överlägsen, vilket medför att länder väljer att efterlikna detta system 

(Oxelheim och Randoy 2003). Den institutionella och nyinstitutionella teorin förklarar 

utvecklingen, där organisationer och länder väljer att efterlikna den institutionella 

omgivningen för att uppnå legitimitet och stabilitet för att fortleva (DiMaggio och Powell 

1983). DiMaggio och Powell (1983) benämner denna utveckling, där en homogen struktur 

eftersträvas, för isomorfism. Trots att länder väljer att införa regulativa reformer är det oklart 

om dessa får samma innebörd, då det har påvisats tydliga skillnader mellan olika länders 
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corporate governance system (Thomsen 2003, Lubatkin et al 2005). Enligt Licht (2001) 

uppstår skillnader i corporate governance system på grund av kulturella skillnader. Kulturella 

värderingar präglar människors vanor och beteenden, vilka är djupt inbäddade i människors 

tankesätt och i sociala institutioner. Detta resulterar i att corporate governance system som är 

förenliga med dessa preferenser antas fungera bättre i de kontexter där de ursprungligen 

uppkommit. Översättningsteorin förklarar vad som händer med en regulativ reform då den 

implementeras i en ny kontext. Teorin förklarar hur och varför regulativa reformer översätts 

och omtolkas samt vilken betydelse mottagarens omgivande kontext har. En regulativ reform 

kan betraktas som ett organisationskoncept, vilket enligt Røvik (2000) kan ses som idéer om 

hur organisationer bör utformas och som kan spridas mellan organisationer och länder. I och 

med de skillnader som finns mellan det anglosaxiska och det svenska corporate governance 

systemet, kan det förväntas att revisionskommittéer, som en regulativ reform, kommer att få 

en ny innebörd då den införs i den svenska affärskontexten.   
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3 Metod 
 

      kapitlet beskriver vi vilka val av metoder vi har gjort för att kunna     

 besvara vår problemformulering. Vi redogör för vår enkätundersökning där 

vi motiverar valet av respondenter och valet av frågor. Kapitlet avslutas 

med en analysmodell som beskriver vårt tillvägagångssätt för hur vi ska 

analysera våra empiriska data och hur vi ska uppnå vårt syfte.  

 

3.1 Uppsatsens Metod 

Det finns två olika metoder för att kartlägga verkligheten vid datainsamling. Den ena 

ansatsen är deduktiv metod, som innebär att man utifrån teorin utarbetar en bild av hur 

verkligheten ser ut vilken sedan jämförs med den insamlade empirin för att se hur väl den 

utarbetade bilden stämmer överens med verkligheten. Den kritik som kan riktas mot denna 

teori är att det kan finnas en tendens till att endast söka efter sådana data som kan förväntas 

stödjas utav teorin, vilket medför en begränsad information där relevant data kan ha 

förbisetts. Den induktiva ansatsen är motsatsen till ovannämnda metod. Här utgår man 

istället från empiri till teori. Här ligger de empiriska insamlade data till grund för teorins 

utformning. I och med att denna metod används undviks risken att informationen blir 

begränsad och den insamlade informationen speglar verkligheten på ett relevant och riktigt 

sätt. (Jacobsen 2002)  

 

Ingen av de två ovanstående metoderna ger en objektiv bild av verkligheten, utan endast 

olika tolkningar beroende på vilken utgångspunkt som väljs. Den stora skillnaden mellan de 

olika ansatserna är i vilken utsträckning man bemöter ny information. Om forskaren vill 

utgå från individers syn på tydliga definierade förhållanden är den deduktiva ansatsen 

lämpligast, medan den induktiva ansatsen är att föredra om undersökaren inte vet vilka 

förhållanden som kan ses som relevanta. (Ibid) 

 

Vi utgick ifrån den deduktiva ansatsen då vi valde att först titta på vad olika teorier säger om 

införandet av regulativa reformer i nya kulturer och affärskontexter. För att se vad som 

händer med en regulativ reform då den införs i en ny kultur och affärskontext, granskade vi 

rapporter från anglosaxiska och kontinentala europeiska normgivare. Dessa jämförde vi 

sedan med en enkätundersökning som utfördes bland styrelseordförande i svenska small-cap 
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företag. Detta gjorde vi för att skapa oss en bild av vad användarna av revisionskommittéer 

har för syn på deras syften och funktioner.  

 
3.2 Uppsatsens angreppssätt 

Valet av en kvalitativ eller en kvantitativ studie beror på vad som ska undersökas. Ska 

undersökningen täcka en hel population eller är det bara ett fenomen som ska undersökas? 

En likhet mellan de två studierna är att de båda har som syfte att förklara den värld vi lever 

i, det vill säga att förklara olika individers, gruppers och institutioners agerande och hur 

dessa påverkar varandra. Det som skiljer dessa metoder åt är deras tillvägagångssätt att 

komma fram till detta. En stor skillnad mellan de olika undersökningarna är att en 

kvantitativ studie går mer på bredden medan en kvalitativ studie går mer på djupet. En 

annan skillnad är att en kvantitativ studie är inriktad på det genomsnittliga medan en 

kvalitativ studie är inriktad på det avvikande. (Holme och Solvang 1997)     

 

En kvantitativ studie drar generella slutsatser av en populations beteende. Detta kan göras 

eftersom en stor del av populationen har varit med i undersökningen. I en kvantitativ studie 

används systematiska observationer, exempelvis genom en enkät med fasta svarsalternativ. 

Undersökningen sker även utan inblandning, det vill säga den görs på avstånd utan risk för 

påverkan, alltså som en observatör. Det blir ofta ett jag- och det förhållande mellan 

forskaren och de intervjuade personerna. (Ibid)     

 

En kvalitativ studie går mer på djupet än en kvantitativ studie. För att komma fram till detta 

används metoder såsom intervjuer utan fasta frågor eller svarsalternativ. Om studien ska 

behandla ett specifikt ämne eller fenomen så är en kvalitativ analys att föredra. I en 

kvalitativ studie kan forskaren bli en aktör i undersökningen. Det är större risk att påverka 

resultatet om en kvalitativ studie görs då det ofta blir ett jag och du förhållande mellan 

forskaren och de intervjuade personerna. (Ibid) 

 

Vi valde att använda oss av både det kvalitativa och det kvantitativa angreppssättet i vår 

enkätundersökning. Valet av att göra en enkätundersökning via nätet med många 

respondenter gjorde vi för att kunna dra en generell slutsats om vad styrelseordföranden i 

svenska small-cap företag har för uppfattning om revisionskommittéers syften och 

funktioner. Det gav oss även möjligheten att utföra en undersökning där vi inte riskerade att 
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påverka utfallet. Då vi hade med både öppna och slutna frågor fick vi även reda på 

avvikelser i populationen, vilket hade varit svårt att påvisa med endast slutna frågor.  

 

3.3 Urval och tillvägagångssätt 

För att komma fram till vad som kan hända med en implementerad regulativ reform i en ny 

affärskontext och kultur, har vi valt att titta närmare på implementeringen av 

revisionskommittéer i Sverige. I och med införandet av EU: s moderniserade åttonde 

bolagsdirektiv den 29 juni 2008 så blev det krav för svenska börsbolag att införa en 

revisionskommitté som en underkommitté till sin styrelse. Att vi valde just 

revisionskommittéer beror på att revisionskommittéer har sitt ursprung i de anglosaxiska 

länderna, vilka sedan har spridit sig till kontinentala Europa och Sverige (Collier och Zaman 

2005). Därför blev det intressant för oss att se om svenska small-cap företag har samma syn 

på revisionskommittéers syften och funktioner som anglosaxiska normgivare har och utifrån 

detta dra slutsatser om vad som kan hända med en regulativ reform då den införs i en ny 

kultur och affärskontext.  
 

3.3.1 Datainsamling 

Den enkätundersökning som vi utfört är våra primärdata. Med primärdata menas sådan 

information som har som primärt syfte att ligga till grund för analysen i en undersökning 

(Befring 1992). I enkätundersökningen fick vi reda på vad styrelseordföranden i svenska 

small-cap företag hade för åsikt om revisionskommittéers syften och funktioner. Med 

sekundärdata menas sådan data som redan samlats in för att kunna svara på andra 

undersökningar (Ibid).  De sekundärdata som vi använt oss av har vi hämtat ifrån 

internationella tidsskrifter, avhandlingar, böcker och offentliga rapporter. Detta gjorde vi för 

att skapa oss en bild av vad normgivare har för tankar om revisionskommittéers syften och 

funktioner och även för att kunna förklara vad som händer med en regulativ reform då den 

överförs till ett nytt land. Vi använde oss av data så som skandinavisk institutionell teori och 

teorier om kulturella skillnader för att kunna förklara vad som händer med en regulativ 

reform då den införs i ett land med annan affärskontext och kultur än ursprungslandet. De 

sökord som vi använde oss av var corporate governance, adoption, translation theory, 

institutional theory, audit committee, cross-cultural och revisionskommitté. Vi har även 

kunnat hitta fler artiklar genom att använda andra artiklars källor.    
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3.3.2 Valet av respondenter 

Revisionskommittéer utformades ursprungligen för stora anglosaxiska företag där det ofta är 

svårt att kontrollera företagsledningen så att de handlar i ägarnas intresse (Menon och 

Williams 1994). Menon och Williams (1994) menar att större företag har en mer aktiv 

revisionskommitté än mindre företag då de kan motivera kostnaden av denna med att de har 

en komplex organisation som är svår att kontrollera. Vi valde att göra en jämförelse mellan 

anglosaxiska länder och Sverige eftersom affärskontexten mellan länderna är så olika. 

(Lubatkin et al 2005). Svenska bolag till skillnad från anglosaxiska noterade bolag 

kännetecknas av ett koncentrerat ägande (Jonnergård 2004; Thomsen 2003), vilket skulle 

kunna innebära att ägarna har större incitament att kontrollera företaget (Hedlund et al 

1985). För att uppnå största möjliga kontrast gentemot den anglosaxiska affärskontexten, 

valde vi att titta på svenska small-cap företag då de är väldigt små i jämförelse med noterade 

företag på den anglosaxiska marknaden. För att kunna undersöka vad som händer med en 

införd regulativ reform i svenska small-cap företag har vi valt att undersöka vad 

styrelseordföranden i dessa företag har för syn på revisionskommittéer. Detta gjorde vi för 

att vi anser att han är representativ för sitt företag och även för att revisionskommittén 

kommer att utgöra en del av den styrelse som han är verksam i.  
 

3.3.3 Bortfallsanalys 

På Stockholmsbörsens lista över svenska small-cap företag fanns det 125 företag. Två av 

dessa 125 företag var avnoterade, ett var under avveckling och fyra stycken hade en 

styrelseordförande som satt i flera företag noterade på samma lista. Detta gav oss en 

population på 118 styrelseordföranden. Av dessa 118 styrelseordförande i svenska small-cap 

företag har vi fått tag på 52 e-mailadresser som går direkt till styrelseordföranden och 

ytterligare 18 e-mailadresser som gick via ombud. En del av de återstående 48 

styrelseordförandena i populationen har valt att inte medverka i undersökningen medan 

vissa inte har gått att få tag på. Då vi inte har fått tag på dem har vi inte heller kunnat skicka 

ut enkäten som går via e-mail. Vi fick in 36 svar på enkäten av 70 respondenter och då vår 

population var 118 gav detta oss en svarsfrekvens på 30,5 %. När vi skickade enkäten direkt 

till styrelseordföranden fick vi svar ifrån 60 % och när vi skickade enkäten via ett ombud 

fick vi svar från 28 %. Skillnaden kan ha berott på att kontakten mellan ombudet och 

styrelseordföranden inte har fungerat bra, då endast 5 av 18 styrelseordförande har svarat. 

När vi ringt och pratat med ombuden var det många som sa att de glömt bort att skicka 
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vidare enkäten till styrelseordföranden eller att han/hon inte hade någon tid att besvara 

enkäter. Av de styrelseordförandena som fick enkäten direkt skickad till sig och som inte 

svarat har vi efter många påminnelser via e-post eller telefonsamtal fått svaret att de inte har 

tid eller att de ska fylla i enkäten men att de glömt bort att göra det. Det var även så att vår 

enkät i vissa fall hamnade i skräpposten då den skickades ifrån den hemsida där vi utformat 

enkätundersökningen. Totalt fick vi in svar från 51 % av styrelseordförandena, som vi hade 

skickat enkäten till. 
 

3.3.4 Val av frågor 

1) Vad har du för inställning till underkommittéer till styrelsen? 

Ranka nedanstående alternativ från 1-4 för hur väl de stämmer överens med ditt svar. 1= 

Negativ, 4= Positiv 

 

2) Vilken inställning har du till en revisionskommitté/ett revisionsutskott? 

Ranka nedanstående alternativ från 1-4 för hur väl de stämmer överens med ditt svar. 1= 

Negativ, 4= Positiv 

 

Frågorna 1 och 2 var relevanta för vår studie, då en tidigare undersökning visat att 

inställningen till underkommittéer till styrelsen var negativ. Enligt Jonnergård och Larsson 

(2007) reagerade det svenska näringslivet mot de förslag som stod i Svensk kod för 

bolagsstyrning 2004. Förslaget gällande införande av underkommittéer innebar en funktion 

som skulle överta en del av styrelsens arbete, men där styrelsen fortfarande hade 

ansvarsskyldighet för det som underkommittén gjorde. Detta fick stora motgångar, då det 

skulle innebära att styrelsen skulle ansvara för något som de inte utformade själva. Eftersom 

revisionskommittéer är en underkommitté till styrelsen, ville vi undersöka vilken inställning 

styrelseordföranden i svenska small-cap företag har till underkommittéer. Vi jämförde sedan 

denna bild med anglosaxiska normgivares bild, eftersom revisionskommittéer länge har 

varit förespråkat av dem som en underkommitté till styrelsen (Cadbury 1992).  

 

Vi anser att frågorna 1 och 2 ger oss en bra översiktlig bild om styrelseordförandenas åsikter 

gällande underkommittéer till styrelsen. Skalan av svarsalternativen är uppbyggda på detta 

sätt för att respondenterna ska ge ett svar som vi kan analysera. 
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3) Ser du ett behov av att införa en revisionskommitté/ett revisionsutskott i svenska 

företag noterade på small-cap listan? 

Kryssa för det svarsalternativ som passar in på  ditt svar. 

JA NEJ (Om Ja, fortsätt med fråga 4. Om Nej, gå till fråga 5) 

 

4) Varför anser du att det finns ett behov av revisionskommittéer/ revisionsutskott i 

svenska företag noterade på small-cap listan?  

SVAR____________________ 

 

5) Varför anser du att det inte finns ett behov av revisionskommittéer/ revisionsutskott i 

svenska företag noterade på small-cap listan? 

SVAR____________________ 

 

Fråga 3 kommer att ge oss en bekräftelse på om det verkligen anses finnas ett behov av 

revisionskommittéer för mindre svenska företag. Frågorna 4 och 5 kommer att utvisa varför 

revisionskommittéer är en passande åtgärd för den svenska small-cap företagen respektive 

varför inte. Detta ger oss underlag för att kunna undersöka om skillnader i den anglosaxiska 

och den svenska affärskontexten kommer att ha en betydelse för behovet av 

revisionskommittéer. Anledningen till att frågorna 4 och 5 är öppna är för att vi vill få ett 

uppriktigt svar från respondenterna och även för att identifiera avvikelser. Med fasta 

svarsalternativ hade vi låst respondenterna vid de föreslagna svarsalternativen.   

 

6) Vad anser du att en revisionskommitté/ett revisionsutskott har för syften i svenska 

företag noterade på small-cap listan? 

SVAR____________________ 

 

7) Vad anser du att en revisionskommitté/ett revisionsutskott har för funktioner i svenska 

företag noterade på small-cap listan? 

SVAR____________________ 

 

Resultatet av fråga 6 och 7 kommer att visa på hur styrelseordföranden i svenska small-cap 

företag uppfattar revisionskommittéers syften och funktioner. Detta kommer sedan att 

jämföras med den anglosaxiska bilden av revisionskommittéer som vi sammanställt utifrån 

ett antal olika rapporter. Jämförelsen ger oss en bild av huruvida revisionskommittéer 
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kommer att fylla samma syften och funktioner i svenska small-cap företag som i de 

anglosaxiska länderna. Vi kommer sedan att med hjälp av skandinavisk institutionell teori, 

vilken behandlar översättningsteori, att analysera om revisionskommittéers syften och 

funktioner har förändrats vid överförandet och i så fall förklara varför. Anledningen till att 

denna fråga är öppen är för att vi vill kunna få respondenten att tänka över sitt svar. Vi vill 

även få fram vad de verkligen anser och inte ge dem svarsalternativ som hade kunnat vara 

ledande.   

 

8) Har ni en revisionskommitté/ett revisionsutskott i det/de svenska small-cap företaget/-

en där du sitter som styrelseordförande? 

Kryssa för det svarsalternativ som passar in på ditt svar.  

JA NEJ (Om Ja, fortsätt med fråga 9. Om Nej, gå till fråga 10) 

 

Fråga 8 ger oss svar på hur pass utbrett revisionskommittéer är bland svenska small-cap 

företag. Detta visar på hur mottagliga företagen har varit till att införa revisionskommittéer 

redan innan det blivit lagstadgat. Följande fråga ger oss svar på motiven bakom införandet. 

 

9) Vilka motiv ligger bakom införandet av revisionskommittén/revisionsutskottet det/de 

svenska small-cap företaget/-en där du sitter som styrelseordförande? 

SVAR____________________ 

 

10) Vilka motiv ligger bakom att ni inte har infört en revisionskommitté/ett revisionsutskott 

det/de svenska small-cap företaget/-en där du sitter som styrelseordförande? 

SVAR____________________ 

 

Med frågorna 9 och 10 vill vi kunna se om motiven bakom införandet skulle visa sig vara 

annorlunda mellan Sverige och de anglosaxiska länderna. De motiven som ligger bakom 

införandet av revisionskommittéer kan vi härleda till vad styrelseordföranden anser om 

revisionskommittéers syften och funktioner. Vi kommer sedan att med hjälp av 

översättningsteori att analysera varför. Frågorna 9 och 10 är kontrollfrågor för att bekräfta 

svaret vi fått i fråga 6 och 7. De har öppna svarsalternativ för att vi inte vill leda in 

respondenterna på att svar som de egentligen inte anser.  
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11) Vad är din uppfattning om vad en revisionskommitté/ett revisionsutskott kan bidra till i 

svenska small-cap företag? I vilken omfattning anser du att den/det kan bidra med att: 

Ranka nedanstående alternativ från 1-4 för hur väl de stämmer överens med din bild av 

revisionskommittéer/revisionsutskott. 1= Håller inte med alls, 4= Håller med fullständigt  

 

• Stärka den externa revisorns oberoende  

• Förhindra risk för oegentligheter   

• Säkra en kvalificerad och oberoende granskning av bolagen 

• Förbättra den finansiella rapporteringen 

• Granska den externa revisorns oberoende 

• Öka allmänhetens förtroende för företaget 

• Underlätta för styrelsen att utföra den övergripande kontrollen över företaget 

• Förbättra och övervaka den interna kontrollen 

 

Fråga 11 blir en kontrollfråga på fråga 6, 7, 9 och 10. De syften och funktioner som är 

listade ovan har vi sammanställt ifrån normgivarnas syn på vad revisionskommittéer har för 

syften och funktioner. De svar som vi får på denna fråga ger oss en bekräftelse på 

styrelseordförandens bild på revisionskommittéers syfte och funktion som vi kan jämföra 

med normgivarnas. Frågan har fasta svarsalternativ för att vi vill få med vad normgivarna 

anser att en revisionskommitté har för syften och funktioner och kunna jämföra detta med 

respondenterna. Detta hade vi inte kunnat göra med öppna svarsalternativ.  
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EMPIRI 

3.3.5 Modell för sammanställning och analys av enkätundersökningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 3.1 ANALYSMODELL (KÄLLA: EGEN) 
 

Vi började med att kategorisera de svar vi fått in från vår enkätundersökning i de tre olika 

kategorierna inställning (fråga 1 och 2), behov (fråga 3, 4 och 5) samt syften och funktioner 

(frågorna 6-11). Dessa tre områden analyserade vi sedan var för sig för att komma fram till 
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syften och funktioner. I fråga 1, 2 kunde styrelseordföranden gradera sitt svar på en skala 

från 1=negativ till 4=positiv. Vi valde att kategorisera de respondenter som svarat 1 och 2 

som negativt inställda till revisionskommittéer och underkommittéer medan de som svarat 3 

eller 4 ansågs vara positivt inställda. I fråga 11 fanns även en fyrgradig skala, där 1=håller 

inte med alls och där 4=håller med fullständigt. I sammanställningen valde vi att 

kategorisera de styrelseordföranden som svarat 1 och 2 som instämmer ej med 

normgivarnas uppfattning om revisionskommittéer och de som svarat 3 och 4 som 

instämmer. Sammanställningen lades in i tabell 4.4, s. 40. För att testa validiteten i de svar 

vi fick in gjorde vi ett chi2 test (x2) mellan svaren i fråga 3 och 11. Vi ställde de som svarat 

att det fanns ett behov respektive att det inte fanns ett behov i fråga 3 mot de olika syften 

och funktioner som angivits i fråga 11. Detta gjorde vi för att testa att det inte var slumpen 

som avgjorde vad de olika styrelseordförandena svarade, utan att de som angivit att det 

fanns ett behov även höll med normgivarnas syn på revisionskommittéers syften och 

funktioner. Detsamma gällde för de som angivit att det inte fanns något behov av 

revisionskommittéer, vilka då inte instämde med normgivarna.  

 

Utifrån olika rapporter om revisionskommittéers syften och funktioner från olika länder, 

fick vi en bra uppfattning om normgivarnas bild av revisionskommittéers syften och 

funktioner. Vi ställde normgivarnas bild och användarnas bild mot varandra för att kunna 

urskilja likheter respektive skillnader, vilket gav oss en god empirisk grund att stå på inför 

analysen. För att kunna analysera likheter och skillnader mellan styrelseordförandenas och 

normgivarnas bild av revisionskommittéer använde vi oss av översättningsteori. Vidare 

använde vi oss av nationella och kulturella skillnader mellan anglosaxiska länder och 

Sverige för att kunna förklara vad dessa likheter och skillnader kan bero på. Denna analys 

gav oss möjligheten att uppnå vårt syfte som är att beskriva och förklara vad som händer 

med en regulativ reform då den införs i en ny kultur och affärskontext.  
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4 Empiri och Analys 
 

apitlet inleds med en sammanställning av anglosaxiska normgivares   

bild  av revisionskommittéer baserade på rapporter  från de anglosaxiska 

länderna. Därefter sammanställer vi även de kontinentala europeiska 

normgivarnas bild av revisionskommittéer för att kunna urskilja eventuella 

skillnader. Sedan sammanställer vi de svaren vi erhållit från 

respondenterna. Vi ställer användarnas bild och normgivarnas bild mot 

varandra för att kunna urskilja likheter respektive skillnader. Detta ger oss 

en god empirisk grund att stå på inför analysen. Analysen kommer att 

behandla de likheter respektive skillnader som finns mellan 

styrelseordförandens och normgivarnas bild gällande revisionskommittéers 

syften. De förklaringar som ges här kommer att ligga till grund för hur vi 

ska uppnå vårt syfte med uppsatsen, vilket är att beskriva och förklara vad 

som händer med en regulativ reform då den införs i en ny kultur och 

affärskontext.  

 

 
4.1 Revisionskommittéers syften och funktioner enligt normgivarna  

Detta avsnitt behandlar rekommendationer från olika normgivare. Dessa är rapporter om 

förslag till förbättringar inom redovisning och revision. Vi väljer att avgränsa oss till det som 

rör revisionskommittéer och deras syften och funktioner enligt de olika normgivarna.   
 

4.1.1 Rapporter utformade i anglosaxiska länder 

För att ta reda på revisionskommittéers ursprungliga syften väljer vi att titta på rapporter som 

är framtagna i anglosaxiska länder. Rapporterna behandlar corporate governance frågor och 

ger rekommendationer om hur dessa system bör utformas. Vi kommer att välja rapporterna 

utifrån följande kriterier: 

De ska:  

1. vara accepterade,  

2. vara från 1970-talet och framåt,   

3. beskriva revisionskommittéers syften och funktioner, 

4. vara utformade i anglosaxiska länder.     
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Kriterierna har satts upp för att säkerställa relevansen av de rapporter som vi kommer att 

använda oss av. Kriteriet som säger att rapporterna ska vara accepterade innebär att de ligger 

till grund för utveckling av nationella koder. Under 1970-talet fick revisionskommittéer en 

betydande roll inom corporate governance i de anglosaxiska länderna (Collier 1993), bland 

annat genom att New York börsen införde krav på att alla noterade företag skulle använda sig 

av dem (Kalbers och Fogarty 1998). Därför anser vi att de rapporter som vi kommer att 

använda oss av ska vara utarbetade efter detta genomslag. Tre stycken rapporter som 

uppfyller dessa kriterier är Treadway Report 1989, Cadbury Report 1992 och Blue Ribbon 

Report 1999.  

 

Treadway Report 

Treadway Report gavs ut 1987 av the National Commission on Fraudulent Financial 

Reporting och fick sitt namn ifrån kommissionens ordförande, James C Treadway. 

Kommissionen hade stöd av the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 

the American Accounting Association (AAA), the Financial Executives Institute (FEI), the 

Institute of Internal Auditors (IIA), och the National Association of Accountants (NAA). 

Rapporten hade bland annat som mål att ge ut rekommendationer om vilka syften och 

funktioner en revisionskommitté bör ha. De syften och funktioner som framgår i rapporten är 

att stärka den externa revisorns oberoende, granska den externa revisorns oberoende, förbättra 

och övervaka den interna kontrollen, förhindra risk för oegentligheter samt säkra en 

kvalificerad och oberoende granskning av bolagen. Vidare framhävde Treadway Report att 

revisionskommittén ska underlätta för styrelsen att utföra den övergripande kontrollen över 

företaget, förbättra den finansiella rapporteringen samt öka allmänhetens förtroende för 

företaget. (Treadway 1987)  

 

Cadbury Report 

Cadburykommittén bildades 1991 av brittiska Financial Reporting Council, Londonbörsen 

och brittiska redovisningsprofessionen. Rapporten som togs fram 1992, innehåller 

rekommendationer kring revisionskommitténs roll inom bolagsstyrning. Rapporten inriktar 

sig till största delen mot finansiell rapportering och ansvarsskyldighet. Bakgrunden till 

framtagandet av rapporten var att det rådde en oro för försämrad kvalité av redovisningen 

samt i revisorernas förmåga att säkerställa den finansiella information som företag ger ut. 

Oron grundades i att ett antal företag under slutet av 1980-talet hade misslyckats med att 
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framställa en kvalitetssäkrad finansiell information. Cadburykommittén menar att 

revisionskommittéer har som syfte att förbättra kvalitén av företags finansiella rapportering, 

vilket ska ske genom att revisionskommittén granskar redovisningen på styrelsens vägnar. 

Införandet av en revisionskommitté ger upphov till ett företagsklimat med disciplin och 

kontroll som reducerar möjligheterna till bedrägeri gentemot företaget. (Cadbury 1992)  

 

Ett annat syfte med införandet av en revisionskommitté som en underkommitté till styrelsen 

är, enligt Cadburykommittén, att främja de externa revisorernas oberoende. Om 

revisionskommittéer består av oberoende ledamöter kommer detta att innebära att det inte 

finns lika stor benägenhet hos dessa ledamöter att påverka revisorns arbete som det skulle 

finnas hos interna ledamöter. Detta beror på att interna ledamöter har vinstintresse i företaget 

vilket kan resultera i att de försöker påverka redovisningen till sin fördel. (Cadbury 1992) 

 

Blue Ribbon Report 

Blue Ribbon Report utfärdades 1999 av Blue Ribbon Committee, vilken skulle syfta till att 

förbättra revisionskommittéers effektivitet. Tidigare hade revisionskommittéer kritiserats och 

det var i slutet av 1990-talet som New York Stock Exchange och National Association of 

Securities Dealers (NASD) gick in och stödde Blue Ribbon Committee för de skulle ta fram 

denna rapport. Rapporten tar upp hur sammansättningen av revisionskommittéer bör se ut 

samt diskussioner kring revisionskommittéers roll i bolagsstyrning. Det främsta syftet med 

revisionskommittéer enligt Blue Ribbon rapporten är att förbättra den finansiella 

rapporteringen, vilket ska ske genom en mer öppen redovisning och där revisionskommittéen 

ska granska årsredovisningar och andra finansiella rapporter. Detta ska i sin tur bidra till att 

återskapa allmänhetens förtroende för företaget. Blue Ribbon Committe anser att genom att 

öka kvalitén på den finansiella rapporteringen kan oegentligheter undvikas. Vidare kan större 

effektivitet uppnås i företaget om styrelsen väljer att delegera granskningsfunktionen till 

revisionskommittén. Granskningsfunktion består av att säkra intern kontroll och revisorns 

oberoende samt den finansiella rapporteringen. (BRC 1999) 
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Sammanställning av anglosaxiska normgivares bild av revisionskommittéer 
Syften och funktioner Treadway Cadbury BRC 

Stärka den externa revisorns oberoende X X X 

Granska den externa revisorns oberoende X X X 

Förbättra och övervaka den interna kontrollen X X X 

Förhindra risk för oegentligheter X X X 

Säkra en kvalificerad och oberoende granskning av bolagen X X X 

Underlätta för styrelsen att utföra den övergripande kontrollen 
över företaget 

X - X 

Förbättra den finansiella rapporteringen X X X 

Öka allmänhetens förtroende för företaget X X X 
 

TABELL 4.1 SAMMANSTÄLLNING AV ANGLOSAXISKA NORMGIVARES BILD AV REVISIONSKOMMITTÉER  

 

Tabell 4.1 är en sammanfattning på vad de olika rapporterna, Treadway Report, Cadbury 

Report och Blue Ribbon Report, ger för rekommendationer om revisionskommittéers syften 

och funktioner. Ett X innebär att rapporten rekommenderar att revisionskommittéer bör ha 

detta syfte eller denna funktion. Varje rapport har ett avsnitt som behandlar 

revisionskommittéer och det var i dessa avsnitt som vi letade efter information om 

revisionskommittéers syften och funktioner. Vi valde att först titta på vilka rekommendationer 

Treadway Report ger om revisionskommittéers syften och funktioner, eftersom rapporten 

gavs ut först av de tre rapporter som vi har valt att titta på. I Treadway Report ges riktlinjer 

för hur en revisionskommitté ska agera på bästa sätt och vilka syften och funktioner den kan 

bidra med (Treadway, 1987). Vi valde att ta med alla riktlinjer som Treadway Report gav om 

revisionskommittéers syften och funktioner och dessa är listade i tabell 4.1. Vidare valde vi 

att titta på vad Cadbury Commission framhävde för riktlinjer för en revisionskommitté och då 

använde vi riktlinjerna från Treadway Report som utgångspunkt. Detsamma gjordes med 

rapporten som Blue Ribbon Committe gett ut. De tre rapporterna är eniga om en 

revisionskommittés syften och funktioner förutom på en punkt, vilken är att en 

revisionskommitté ska underlätta för styrelsen att utföra den övergripande kontrollen över 

företaget. Treadway Report och Blue Ribbon Report är överens om detta syfte men det 

framgår otydligt i Cadbury Report. Då alla tre rapporterna rekommenderar nästan samma 

syften och funktioner kan slutsatsen dras att vi har fått en rättvis bild av vad anglosaxiska 

normgivare har för syn på revisionskommittéers syften och funktioner.        
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4.1.2 Rapporter och koder utformade i kontinentala europeiska länder 

Vi väljer även att titta på vad kontinentala europeiska normgivare har för syn på 

revisionskommittéer, för att se hur den regulativa reformen mottagits av kontinentala 

europeiska länder. Vi vill se om det skett någon form av anpassning av revisionskommittéers 

syften och funktioner till de kontinentala europeiska ländernas kultur och affärskontext eller 

om de bara är direktöversatta. Vi kan på sätt få en tydlig bild av vad normgivarna anser om 

revisionskommittéer och jämföra denna bild med den tolkningen som de slutliga användarna, 

i detta fall styrelseordförandena, har av den regulativa reformen. Detta ger oss ett bra 

underlag för att analysera hela översättningsprocessen, av en regulativ reform som överförs 

från en kontext till en annan. Översättningsprocessen av revisionskommittéer kommer att 

innebära dels en översättning hos de kontinentala europeiska normgivarna men även en 

översättning hos de slutliga användarna. Vi väljer att utgå från samma kriterier som för 

rapporterna från de anglosaxiska länderna men de ska vara utformade i de kontinentala 

europeiska länderna.  Det vill säga, de ska:  

1. vara accepterade, 

2. vara ifrån 1970-talet och framåt, 

3. beskriva revisionskommittéers syfte och funktion, 

4. vara utformade i kontinentala europeiska länder. 

 

Vi har hittat två stycken rapporter som uppfyller dessa kriterier. Dessa är Svensk kod för 

bolagsstyrning och Winterrapporten.   

 

Winter rapporten 

Winter rapporten har fått sitt namn efter kommitténs ordförande, Jaap Winter. Den kom ut 

den 4 november 2002 på initiativ från EU-kommissionen. Winter rapporten kom därmed ut 

efter Blue Ribbon, Treadway och Cadbury rapporterna och dessa rapporter har satt sin prägel 

på innehållet i Winter rapporten. Winter rapporten framhäver att revisionskommittéers syften 

och funktioner bland annat är att övervaka den externa revisorns oberoende från 

företagsledningen och att övervaka internrevisionen. (Winter rapporten 2002)  

 

Svensk kod för bolagsstyrning 

Svensk kod för bolagsstyrning kom ut 2004 och är den första regelsamlingen inom området 

för bolagsstyrning i Sverige. Regeringen, FAR och andra organisationer och organ inom 

svenskt näringsliv ligger bakom utformandet av koden. Koden utformades för att förbättra 
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bolagsstyrningen i svenska företag. Svensk kod för bolagsstyrning rekommenderar införandet 

av revisionskommittéer i likhet med de tidigare nämnda rapporterna. Författarna till Svensk 

kod för bolagsstyrning menar att de har haft den anglosaxiska corporate governance modellen 

som modell vid utformandet av koden, men att de har skrivit om vissa avsnitt i den för att 

anpassa den till den svenska kontexten. Dock stämmer revisionskommittéers syften och 

funktioner väl överens med de anglosaxiska och kontinentala europeiska rapporterna. Det 

enda som skiljer sig åt är sammansättningen i svenska revisionskommittéer där bland annat en 

ledamot måste vara oberoende i förhållande till företagets större ägare, medan ledamöter i 

anglosaxiska revisionskommittéer ska vara oberoende gentemot företagsledningen. (Svensk 

kod för bolagsstyrning 2004)  

 

Sammanställning av anglosaxiska och kontinentala europeiska normgivares bild av 
revisionskommittéer 
 
Syften och funktioner Treadway Cadbury BRC WR SOU 

Stärka den externa revisorns oberoende X X X X X 

Granska den externa revisorns oberoende X X X X X 

Förbättra och övervaka den interna kontrollen X X X X X 

Förhindra risk för oegentligheter X X X X X 

Säkra en kvalificerad och oberoende granskning av 
bolagen 

X X X X X 

Underlätta för styrelsen att utföra den övergripande 
kontrollen över företaget 

X - X - - 

Förbättra den finansiella rapporteringen X X X X X 

Öka allmänhetens förtroende för företaget X X X - - 
 

TABELL 4.2 SAMMANSTÄLLNING AV ANGLOSAXISKA OCH KONTINENTALA EUROPEISKA NORMGIVARES BILD AV 
REVISIONSKOMMITTÉER. 
 

Av tabell 4.2 kan vi se att de kontinentala europeiska normgivarnas bild stämmer mycket bra 

överens med de anglosaxiska normgivarnas. Det skilde sig endast på de två punkterna, 

underlätta för styrelsen att utföra den övergripande kontrollen över företaget och öka 

allmänhetens förtroende för företaget. Dessa två nämndes dock indirekt i den europeiska 

Winterrapporten och i Svensk kod för bolagsstyrning, men de framgår för otydligt för att 

kunna plocka ut dem som tydliga syften och funktioner.  
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4.2 Revisionskommittéers syften och funktioner enligt styrelseordföranden i svenska 
small-cap företag 

I detta avsnitt sammanställer vi styrelseordförandenas bild av revisionskommittéer. Vi börjar 

med att kategorisera de svar vi fått in från vår enkätundersökning i de tre olika kategorierna 

inställning (fråga 1 och 2), behov (fråga 3, 4 och 5) samt syften och funktioner (frågorna 6-

11). Dessa tre områden analyserar vi sedan var för sig för att sedan komma fram till en 

sammanfattande bild av styrelseordförandens inställningar till revisionskommittéers syften 

och funktioner.  

4.2.1 Inställning 
I den enkätundersökning som vi gett ut ställs två inledande frågor. Dessa två frågor behandlar 

styrelseordförandens inställning till revisionskommittéer och underkommittéer. Vi kan 

konstatera att det råder en delad mening, där 23 av 36 styrelseordförande (64 %) är positivt 

inställda till underkommittéer och 13 av 36 (36 %) är negativt inställda. Gällande 

revisionskommittéer har 19 av 36 styrelseordförande (53 %) en positiv inställning och 17 av 

36 (47 %) en negativ inställning.  

4.2.2 Behov 
Vår avsikt med frågorna 3-5 är att utvärdera huruvida styrelseordföranden anser att det 

existerar ett behov av revisionskommittéer i svenska small-cap företag. Av de som svarade 

anser 22 av 36 styrelseordförande (61%) att det inte finns ett behov av en revisionskommitté. 

Anledningen till att de inte ser ett behov kan relateras till två ständigt återkommande 

argument i svaren som vi fått. Dessa är att styrelsen är liten samt att styrelsen redan innehar 

eller kan klara av den tänkta rollen som en revisionskommitté ska ha. Av dem som anser att 

det finns ett behov av en revisionskommitté, närmare bestämt 14 av 36 styrelseordförande 

(39 %), kan vi urskilja två dominerande argument. Genom att ha en revisionskommitté stärks 

den finansiella rapporteringen då kommittén anses inneha god kompetens inom området. Det 

andra argumentet är att revisionskommittén ska förbättra kommunikationen mellan styrelsen 

och företagets revisor.  

4.2.3 Syften och funktioner 

Vi har ställt både öppna (fråga 6 och 7) och slutna (fråga 11) frågor till styrelseordförandena 

gällande revisionskommittéers syften och funktioner. De flesta styrelseordföranden ser ingen 

skillnad på syften och funktioner utan har givit samma svar på båda frågorna. Därmed väljer 

vi att slå samman dessa och endast benämna dem som syften. Vi väljer att klassificera de svar 

som vi erhållit från styrelseordförandena enligt de syften och funktioner som vi har plockat ut 
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från de olika rapporterna i två olika tabeller. De öppna svaren som stämmer överens med 

normgivarnas bild kommer att läggas in i tabell 4.3. I tabell 4.4 kommer vi att redogöra för de 

slutna svaren som erhölls från fråga 11. Detta underlättar jämförelsen mellan 

styrelseordförandens och normgivarnas bild senare i kapitlet.  

 

Sammanställning öppna svar frågorna 6 och 7 
Syften och funktioner Antal svar Procent % 

Stärka den externa revisorns oberoende 1 6 

Granska den externa revisorns oberoende 3 19 

Förbättra och övervaka den interna kontrollen 7 44 

Förhindra risk för oegentligheter 1 6 

Säkra en kvalificerad och oberoende granskning av bolagen 1 6 

Underlätta för styrelsen att utföra den övergripande kontrollen över företaget 0 0 

Förbättra den finansiella rapporteringen 7 44 

Öka allmänhetens förtroende för företaget 0 0 
 

 
 

Förbättra kommunikationen mellan styrelsen och den externa revisorn 7 44 
 

TABELL 4.3 SAMMANSTÄLLNING ÖPPNA SVAR FRÅGORNA 6 OCH 7 
 

Av de öppna svaren som vi har fått in anser 20 av 36 styrelseordförande (56 %) att 

revisionskommittéer inte har några syften för svenska small-cap företag. De argument som 

förs här är desamma som de argument som ligger bakom att man inte anser sig vara i behov 

av en revisionskommitté, det vill säga, att styrelsen är liten och att styrelsen kan inneha 

revisionskommitténs roll. 16 av 36 (44 %) styrelseordförande anser att revisionskommittéer 

har ett syfte i small-cap företag och de ger mycket varierande svar. Endast svar från dessa 

kommer att hänföras till normgivarnas uppfattning om revisionskommittéer (se tabell 4.3). 

Många styrelseordföranden har nämnt flera syften, vilket gör att antal svar är fler än antalet 

styrelseordföranden som svarat. De öppna svaren ger oss en möjlighet att urskilja andra syften 

som styrelseordföranden anser att en revisionskommitté har och som inte framgår i 

rapporterna. 7 av 16 (44 %) styrelseordförande är eniga om att revisionskommittéer kan 

förbättra den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen. Det är 7 av 16 (44 %) 

styrelseordförande som är eniga om att revisionskommittéer ska syfta till att förbättra 

kommunikationen mellan styrelsen och revisorn. Detta syfte ryms dock inte inom ramen för 

normgivarnas bild.   
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Sammanställning slutna svar fråga 11 
Syften och funktioner Instämmer 

 
Antal svar 

(%) 

Instämmer 
ej 

Antal svar 
(%) 

 
Value 

 
df 

 
Sig. 

Stärka den externa revisorns oberoende 
 

40 60 8,333 3 0,040 

Granska den externa revisorns 
oberoende 

34 66 7,318 3 0,062 

Förbättra och övervaka den interna 
kontrollen 

53 47 17,102 3 0,001 

Förhindra risk för oegentligheter 42 58 10,761 3 0,013 

Säkra en kvalificerad och oberoende 
granskning av bolagen 

51 49 14,259 3 0,003 

Underlätta för styrelsen att utföra den 
övergripande kontrollen över företaget 

58 42 23,727 3 0,000 

Förbättra den finansiella rapporteringen 
 

56 44 22,406 3 0,000 

Öka allmänhetens förtroende för 
företaget 

51 49 17,567 3 0,001 

 

TABELL 4.4 SAMMANSTÄLLNING SLUTNA SVAR FRÅGA 11 
    

I tabell 4.4 kan vi se hur pass väl styrelseordföranden i svenska small-cap företag delar 

normgivarnas uppfattning gällande revisionskommittéers syften. Vi ställde slutna frågor där vi 

lät dem gradera sina svar på en fyrgradig skala som sträckte sig från 1, håller inte med alls till 

4, håller med fullständigt, vilket gör att de tvingas att välja de syften som en 

revisionskommitté kan ha i ett small-cap företag. Tre av de syften som normgivarna anser att 

revisionskommittéer ska bidra med får inte stort medhåll av styrelseordförandena. Dessa var 

stärka den externa revisorns oberoende, granska den externa revisorns oberoende samt 

förhindra risk för oegentligheter. Av de syften som får någorlunda medhåll är det majoritet 

med drygt 50 %. Vi har gjort chi2 tester som visar att de svar vi fått in inte är slumpmässiga. 

De tre kolumnerna value, df och sig. visar förhållandet mellan de svar vi fick i fråga 3 och 11. 

För en signifikansnivå på 5 % är det kritiska värdet i vår undersökning 7,81 och för 1 % 

11,34. De styrelseordförandena som anser att det inte finns ett behov av revisionskommittéer i 

small-cap företag håller oftast inte med om de syften som normgivarna har tagit fram. På 

samma sätt håller styrelseordförandena som upplever att det finns ett behov av 

revisionskommittéer till stor del med normgivarna om revisionskommittéers syften. 

Sambandet mellan behov och syften visar en signifikansnivå på 10 % eller mindre för 

respektive syfte i tabell 4.4, vilket innebär att vi med 90 % säkerhet eller mer kan påvisa att 

styrelseordföranden inte har svarat slumpmässigt.  
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För att få en tydligare bild av styrelseordförandens uppfattningar om revisionskommittéers 

syften frågade vi om de hade en revisionskommitté samt vilka motiv som låg bakom 

införandet respektive att de inte infört en kommitté. Majoriteten, 21 av 35 företag (60 %), har 

inte infört en revisionskommitté. Motiven bakom att de inte infört en revisionskommitté är 

att styrelsen som helhet redan utför en revisionskommittés uppgifter. De menar även på att 

styrelsen är liten och att en revisionskommitté skulle innebära en uppdelning av styrelsen. 

Uppdelningen skulle ha en negativ inverkan på företaget, på så sätt att informationsflödet 

försämras då informationen färdas genom flera nivåer. 14 av 35 (40 %) företag har infört en 

revisionskommitté och det främsta motivet bakom detta var att förbättra ekonomisk och 

intern kontroll. Andra motiv var att de ville följa rekommendationer från Svensk kod för 

bolagsstyrning, effektivisera styrelsearbetet samt att de ville uppnå en tillförlitligare 

finansiell rapportering. Flera styrelseordförande menar på att redovisningskunskaper i mindre 

företag oftast är sämre och därför efterfrågas bättre kompetens inom detta område.  

 

4.2.4 Sammanställning av styrelseordförandens bild av revisionskommittéer i svenska 
small-cap företag 

 

Vi har en svarsfrekvens på 30,5 % och vi anser att de svar som vi har fått är representativa 

för hela populationen genom att göra följande antaganden:  

 svarsfördelningen i resten av populationen mellan de som anser att det finns ett behov 

respektive inget behov kommer att följa samma mönster. 

 samma utfall gällande syften och funktioner (fråga 11) kan förväntas uppstå, då 

förhållandet mellan behov av revisionskommittéer och dess syften och funktioner visar 

en signifikansnivån på 10 % eller mindre. 

 

Mer än hälften av styrelseordförandena är positivt inställda till underkommittéer såväl som 

till revisionskommittéer, 23 av 36 styrelseordföranden (64 %) respektive 19 av 36 

styrelseordföranden (53 %). Det är dock inte lika många, 14 av 36 (39 %), som anser att det 

finns ett behov av en revisionskommitté. Vår tolkning är att styrelseordföranden i svenska 

small-cap företag har en positiv inställning till revisionskommittéer vad gäller andra företag, 

men att de inte ser något behov av en revisionskommitté just i det small-cap företag där de 

sitter som styrelseordförande.  

 



Empiri och Analys  

 42  

I de öppna svaren anser 20 av 36 styrelseordförande (56 %) att revisionskommittéer inte har 

något syfte för svenska small-cap företag. För att undersöka hur pass väl styrelseordföranden 

i svenska small-cap företag delar normgivarnas uppfattning gällande revisionskommittéers 

syften hade vi slutna svarsalternativ som var baserade på normgivarnas uppfattning. De två 

främsta syftena som styrelseordföranden inte är överens med normgivarna om är stärka den 

externa revisorns oberoende och granska den externa revisorns oberoende. Vi kan urskilja 

tre dominerande syften som styrelseordförandena håller med normgivarna om. Två av dessa 

stämmer överens med de två dominerande syften som går att urskilja i de öppna frågorna. 

Dessa är förbättra den finansiella rapporteringen samt förbättra och övervaka den interna 

kontrollen.  I de öppna svaren kan vi urskilja andra syften som styrelseordförandena anser att 

revisionskommittéer har i svenska small-cap företag. Det mest framstående syftet är att 

revisionskommittéer kan förbättra kommunikationen mellan styrelsen och revisorn.  

 

I de öppna svaren anger troligtvis styrelseordföranden först och främst de syften och 

funktioner som en revisionskommitté skulle kunna bidra med till det small-cap företaget där 

han/hon är styrelseordförande. De la även till andra syften och funktioner som inte togs upp 

av normgivarna. Dessa kan anses vara anpassade för att täcka just det individuella behov ett 

small-cap företag har och som en revisionskommitté skulle kunna fylla. När de såg de 

svarsalternativ som gavs i fråga 11 väcktes troligtvis tankar om att även dessa passar in på 

deras företag.   

 

4.3 Jämförelse av styrelseordförandens bild av revisionskommittéer med 
normgivarnas bild 

 

Normgivarna anser att en revisionskommitté kan bidra med följande syften och funktioner 

inom corporate governance; 1) stärka den externa revisorns oberoende, 2) granska den 

externa revisorns oberoende, 3) förbättra och övervaka den interna kontrollen 4) förhindra 

risk för oegentligheter, 5) säkra en kvalificerad och oberoende granskning av bolagen, 6) 

underlätta för styrelsen att utföra den övergripande kontrollen över företaget, 7) förbättra 

den finansiella rapporteringen samt 8) öka allmänhetens förtroende för företaget.  

 

Vid en jämförelse kan vi identifiera följande likheter och skillnader mellan normgivarnas och 

styrelseordförandens i svenska small-cap företag bild av revisionskommittéers syften och 

funktioner. Vi väljer att jämföra styrelseordförandens bild med normgivarnas.   
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1. Stärka den externa revisorns oberoende 

I de slutna svaren är det 21 av 35 styrelseordförande (60 %) som inte instämmer med detta 

syfte. I de öppna svaren har endast 1 av 16 styrelseordförande (6 %) framställt syftet som en 

viktig del av revisionskommittéers uppgifter.  

 

2. Granska den externa revisorns oberoende  

I de slutna svaren är det 23 av 35 styrelseordförande (66 %) som inte instämmer med syftet. I 

de öppna svaren kan vi fastställa att endast 3 av 16 styrelseordförande (19 %) har nämnt detta 

syfte.  

 

3. Förbättra och övervaka den interna kontrollen 

Styrelseordförandena anser att detta är ett av de främsta syftena som en revisionskommitté 

ska ha. Det lyfts fram såväl i de öppna 7 av 16 styrelseordförande (44 %) som i de slutna 

svaren 19 av 36 styrelseordförande (53 %).  

 

4. Förhindra risk för oegentligheter 

Syftet framställs endast av 1 av 16 styrelseordförande (6 %) i de öppna svaren och 21 av 36 

styrelseordförande (58 %) instämmer inte med normgivarnas framtagna syfte i de slutna 

svaren.  

 

5. Säkra en kvalificerad och oberoende granskning av bolagen 

Det är en knapp majoritet, där 18 av 35 styrelseordförande (51 %) som instämmer med detta 

syfte och det anges endast av 1 av 16 styrelseordförande (6 %) i de öppna svaren.  

 

6. Underlätta för styrelsen att utföra den övergripande kontrollen över företaget 

Detta är det syfte som får störst medhållande av styrelseordförandena, där 21 av 36 (58 %) 

instämmer. Syftet tas dock inte upp i de öppna svaren.  

 

7. Förbättra den finansiella rapporteringen  

På denna punkt kan det konstateras att det råder samstämmighet mellan styrelseordförandena 

och normgivarna. I de slutna svaren instämmer 20 av 36 styrelseordförande (56 %) med att 

revisionskommittéer ska förbättra den finansiella rapporteringen. I de öppna svaren är det 7 

av 16 styrelseordförande (44 %) som anser att revisionskommittéer har detta syfte.  
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8. Öka allmänhetens förtroende för företaget 

Ingen av styrelseordförandena tog upp detta syfte i de öppna svaren, dock anser 18 av 35 

styrelseordförande (51 %) i de slutna sarsalternativen att revisionskommittéer kan öka 

förtroende för företaget hos allmänheten.  

 

Ett syfte som inte togs upp av normgivarna, men vilket framhävdes tydligt av 7 av 16 

styrelseordförande (44 %), var att revisionskommittéer kan förbättra kommunikationen 

mellan styrelsen och revisorn. Normgivarna menar att revisionskommittéer kan bidra till att 

förbättra kommunikationen mellan styrelsen och revisorn som i sin tur syftar till att stärka och 

granska den externa revisorns oberoende. Styrelseordföranden har en annan uppfattning och 

menar att den förbättrade kommunikationen mellan styrelsen och revisorn istället bidrar till en 

förbättrad intern kontroll.  

 
4.4 Sammanfattning av likheter och skillnader mellan styrelseordförandens och 

normgivarnas bild 
 

Dessa syften är de som styrelseordförandena är överens med normgivarna om att en 

revisionskommitté har:  

 Förbättra och övervaka den interna kontrollen 

 Underlätta för styrelsen att utföra den övergripande kontrollen över företaget 

 Förbättra den finansiella rapporteringen 

 

Dessa syften är de som styrelseordförandena inte är överens med normgivarna om att en 

revisionskommitté har: 

 Stärka den externa revisorns oberoende 

 Granska den externa revisorns oberoende  

 Förhindra risk för oegentligheter 

 

Det syftet som styrelseordförandena anser att en revisionskommitté har och som inte ryms 

inom ramen för normgivarna är: 

 Förbättra kommunikationen mellan styrelsen och den externa revisorn 

 

De syften som vi inte kan dra någon slutsats om är: 

 Öka allmänhetens förtroende för företaget 

 Säkra en kvalificerad och oberoende granskning av bolagen 
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4.5 Analys  

Vårt syfte är att beskriva och förklara vad som händer med en regulativ reform då den införs i 

en ny kultur och affärskontext. En regulativ reform kan betraktas som ett 

organisationskoncept, vilket enligt Røvik (2000) kan ses som idéer om hur organisationer bör 

utformas och som kan spridas mellan organisationer och länder. Revisionskommittéer är en 

regulativ reform som har kommit till Sverige från den anglosaxiska världen. Vi har kunnat se 

att de svenska mottagarna, i vårt fall styrelseordföranden i svenska small-cap företag, har 

tolkat revisionskommittéers ursprungliga syften för att anpassa dem till den lokala kontexten. 

Den tolkning som styrelseordföranden har gjort kommer vi att förklara med hjälp av 

översättningsteori. Teorin förklarar varför och hur styrelseordförandena har gjort de 

omtolkningar och de direktöversättningar som vår undersökning visar.  
 

4.5.1 Varför översätts konceptet? 

Utifrån vårt empiriska material kan vi se att många rapporter som har tagits fram gällande 

revisionskommittéer och dess roll i corporate governance, har sitt ursprung i de anglosaxiska 

länderna och som sedan har spridit sig vidare till kontinentala Europa och däribland Sverige. 

Normgivare, såsom Cadbury kommittén och EU-kommissionen, ser fördelar med 

revisionskommittéer då de kan bidra till effektivare corporate governance (Collier 1992). 

Revisionskommittéer har visat sig vara ett framgångsrikt koncept i de anglosaxiska länderna, 

vilket har medfört att andra länder väljer att ta efter detta. Czarniawska och Sevón (2005 i 

Magnusson och Oskarsson 2008) förklarar detta med att det finns en tendens hos människor 

att ta efter idéer som visat sig vara slagkraftiga i given tid och plats och idéerna översätts för 

att kunna tillämpas i den lokala kontexten. Vi menar att då det råder olika kontexter mellan de 

anglosaxiska länderna och Sverige kommer en översättning att ske. I de rapporter som 

kontinentala europeiska normgivare utformat, däribland svensk kod för bolagsstyrning, har de 

ursprungliga syften och funktioner som revisionskommittén hade i de anglosaxiska länderna 

översatts, för att de ska passa in i den kontinentala europeiska och svenska kontexten. Det har 

dock inte kunnat påvisas några större skillnader mellan de anglosaxiska och de kontinentala 

europeiska normgivarnas uppfattningar, vilket framgår i tabell 4.2 (s.37).  

 

Det är företag som kommer att tillämpa revisionskommittéer för att utnyttja de fördelar de kan 

tillföra corporate governance. I vårt fall ser vi styrelseordförandena som slutliga användare av 
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den regulativa reformen i och med att det är han som har det övergripande ansvaret för 

styrelsen och företaget. Vi har undersökt hur de kommer att översätta denna reform och hur 

de har anpassat den till den miljö, struktur och de rutiner som råder i deras organisation.  
 

4.5.2 Översättningsprocessen 

Genom att tillämpa Czarniawskas och Joerges modell (1996 i Erlingsdóttir och Jonnergård 

2006, se s.16) kan vi förklara hur revisionskommittéer har vandrat från de anglosaxiska 

länderna till styrelseordföranden i svenska small-cap företag och hur översättningen har skett 

under resans gång. Översättningsprocessen kommer att ske i fem olika steg. I det första steget 

som innebär lösryckning, hämtade de kontinentala europeiska normgivarna idén om 

revisionskommittéer från den anglosaxiska kontexten. De kontinentala europeiska 

normgivarna fungerade sedan som idébärare, som paketerade och spred konceptet vidare till 

andra organisationer genom framtagandet av olika rapporter och riktlinjer såsom exempelvis 

Winterrapporten. Det är styrelseordförandena som kommer att verka som mottagare till 

konceptet och omtolka detta till de förhållanden och förutsättningar som råder i deras 

organisation. Revisionskommittén kommer att bli handling efter det att styrelseordföranden 

tolkat dess syften och den roll som den ska fylla i företaget. Det sista steget i 

översättningsprocessen institutionalisering skulle innebära att revisionskommittéen blir en 

självklar del i det svenska corporate governance systemet. Institutionaliseringsprocessen av 

idéer innebär förändringar i rutiner och värderingar som är djupt inbäddade i den nationella 

kontexten vilka tar lång tid att förändra (Jonnergård och Larsson 2007). Eftersom 

implementeringen av revisionskommittéer är en pågående process är det svårt att uttala sig om 

huruvida revisionskommittéer kommer att institutionaliseras.  
 

4.5.3 Hur har konceptet översatts? 

Kontinentala europeiska normgivare har vid framtagandet av rapporter försökt att anpassa 

revisionskommittéers syften i enlighet med kontinentaleuropeisk kontext. I deras översättning 

kan vi se att de tagit bort två av de syften med revisionskommittéer som de anglosaxiska 

normgivarna hade tagit med i sina rapporter. (se tabell 4.2, s. 37) Vi kan se att det har skett 

ytterliggare en omtolkning då de slutliga användarna, i detta fall styrelseordförandena, har 

omtolkat idén utefter företagets egna syften och behov. Efter att ha sammanställt 

styrelseordförandenas attityder gällande revisionskommittéers syften och funktioner, vilka vi 

sedan jämförde med normgivarnas, har likheter och skillnader kunnat identifieras. Skillnader 
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kan förklaras med att styrelseordförandena har återskapat och anpassat revisionskommittéers 

syften utefter företagets individuella behov eller att de helt enkelt lagt till nya syften, som de 

anser att en revisionskommitté ska ha just i det small-cap företaget där de sitter som 

styrelseordförande. 

 

Omtolkning  
 

”De flesta bolagen på small-cap listan är så små och har små styrelser varför styrelsen i sin 

helhet kan utgöra revisionskommitté. Detta gäller dock inte företag med komplicerade 

värderings och redovisningsfrågor.” (Styrelseordförande nr 24) Flera styrelseordförande (19 

av 36, 53 %) är positivt inställda till revisionskommittéer och anser att det finns ett behov av 

att införa en revisionskommitté. Vidare menar styrelseordförandena att styrelsen är för liten 

för att delas upp i underkommittéer, vilket gör att de väljer att hela styrelsen ska utgöra 

revisionskommittén. Vi kan alltså se att konceptet har mottagits i företaget men 

styrelseordförandena har omtolkat revisionskommitténs utformning utefter sitt egna behov. 

Revisionskommittéer var ursprungligen utformade i de anglosaxiska länderna för stora företag 

med spritt ägande (Collier och Zaman 2005; Collier 1996). I de anglosaxiska länderna utgör 

revisionskommittéer underkommittéer till styrelsen (Spira 2002), men nu när den nått 

användarna i svenska small-cap företag har den fått en annan innebörd, då den inte längre 

fungerar som en underkommitté till styrelsen, utan där hela styrelsen bildar 

revisionskommittén.  

 

Ur ett agentteoretiskt perspektiv eftersträvas åtgärder som kan motverka att individer handlar i 

egenintresse. Enligt agentteorins resonemang uppnås en effektiv corporate governance då 

olika kontrollmekanismer tillämpas som kan förebygga företagsledningens opportunistiska 

beteende Den anglosaxiska marknaden kännetecknas av externa kontrollmekanismer i form 

av exempelvis ”take-over market” och ett strikt legalt system. Styrelsen är däremot en intern 

kontrollmekanism vars övergripande syfte är att kontrollera företagsledningen. (Fama 1980; 

Fama och Jensen 1983) Men då det i de anglosaxiska länderna är tillåtet för företagets VD att 

även sitta som styrelseordförande, samtidigt som det är tillåtet för andra personer verksamma 

i företaget att sitta som styrelseledamöter (Dotevall 1999), kommer styrelsen som 

kontrollfunktion att mista sin roll då ledamöterna kontrollerar sig själva. Utifrån ovanstående 

resonemang kan vi konstatera att det finns ett ytterligare behov av en kontrollfunktion i de 

anglosaxiska länderna, i form av en underkommitté som är oberoende från företagsledningen. 

I svensk corporate governance framstår inte behovet lika tydligt, vilket kan bero på att den 
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verkställande direktören är den enda från företagsledningen som tillåts sitta med i styrelsen. 

Han/hon får inte sitta som styrelseordförande och därmed uppstår inte samma problem om att 

styrelseledamöterna övervakar sitt eget arbete. Resonemanget stärks ytterligare av 

styrelseordförandena som menar att ytterligare kontrollmekanismer i form av 

underkommittéer inte är nödvändigt i svenska small-cap företag. Företagen är mindre och har 

en liten styrelse och styrelseordförandena menar på att styrelsen själv klarar av att sköta den 

övergripande kontrollen över företaget. ”Ekonomikontrollen är styrelsens ansvar och bör 

därför också hanteras direkt av styrelsen. I mindre bolag (small-cap) borde det inte vara 

särskilt betungande att man behåller den ordningen.” (Styrelseordförande nr 18)  

 

En annan tolkning som styrelseordförandena har gjort av revisionskommittéers syften är att de 

ska bidra till att förbättra kommunikationen mellan styrelsen och den externa revisorn. 

Normgivarna menar att den förbättrade kommunikationen är ett sätt att granska och stärka den 

externa revisorns oberoende, i och med att styrelsen får bättre inblick i revisorns arbete. 

Många av styrelseordförandena menar däremot att det är avsaknaden av kompetens inom 

redovisningsområdet som gör att en bättre kommunikation med företagets externa revisor 

eftersträvas. Revisionskommittén kan fungera som en kommunicerande länk mellan styrelsen 

och den externa revisorn och bidra till en ökad förståelse för såväl styrelsens som för  

revisorns uppfattning kring den finansiella rapporteringen. Återigen kan vi se att normgivarna 

framställer revisionskommittéer som en kontrollmekanism. Revisionskommittéen kan bidra 

till att granska och stärka den externa revisorns oberoende. Genom att säkerställa revisorns 

oberoende uppnås även kontroll över företagsledningen, då revisorn verkar som tredje part 

mellan styrelsen och företagsledning. Den kontrollmekanism som framställs i det ursprungliga 

konceptet övergår i den svenska affärskontexten till att bli en funktion för förbättrad 

kommunikation mellan styrelsen och revisorn. Styrelsen eftersträvar ett förbättrat samarbete 

för att kunna utvinna information och dra nytta av revisorns kunskap. En förklaring till att 

styrelseordförandena prioriterar samarbete framför kontroll är enligt Lubatkin et al (2005), att 

det svenska samhällets värderingar kännetecknas av bland annat solidaritet, kollektivt ansvar 

och samarbete.  

  

Frånstötning  
 

De skillnader som uppstår mellan styrelseordförandens och normgivarnas uppfattningar om 

revisionskommittéers syften, kan förklaras med det tolkningsutrymme som finns tillgängligt 
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för mottagaren. Det är upp till mottagaren att välja vilka delar av konceptet som de vill ta efter 

och hur dessa ska tolkas och översättas. Vi kan se att översättningen av konceptet inte görs 

enbart utefter den nationella kontexten, utan även till den lokala kontexten hos varje specifikt 

företag. Även om vi har inriktat oss mot small-cap företag, kan vi i de svar vi fått från 

styrelseordförandena se att de är anpassade utefter det behov som råder inom företagets 

individuella affärskontext.  

 

Det finns tre syften som de svenska styrelseordförandena inte instämmer med normgivarna 

om, gällande revisionskommitténs roll i svenska small-cap företag. Två av dem berör 

revisorns oberoende och kan förklaras med det resonemang vi fört tidigare, där 

revisionskommittén som en kontrollfunktion inte anses vara lika nödvändig i de svenska 

small-cap företagen. Det tredje syftet, förhindra risk för oegentligheter, väljer 

styrelseordföranden inte att ta upp som en av revisionskommitténs uppgifter, då de anser att 

”intern kontroll och riskhantering bör vara hela styrelsens uppgift att övervaka”.  

(Styrelseordföranden nr 29) I och med att styrelsen kan fylla denna funktion anser de att 

ytterligare kommittéer är överflödigt och de menar på ”att det finns mer prioriterade områden 

för de flesta small-cap företagen”. (Styrelseordföranden nr 13) 

 

Imitation 
 

På vissa punkter delar styrelseordförandena normgivarnas uppfattning om 

revisionskommittéers syften, närmare bestämt gällande, förbättring av den finansiella 

rapporteringen, förbättra och övervaka den interna kontrollen samt underlätta för styrelsen 

att utföra den övergripande kontrollen över företaget. I enkätundersökningen framgår det 

tydligt att small-cap företagen är i behov av bättre kompetens inom redovisningsområdet och 

styrelseordförandena anser att revisionskommittéerna kan bidra med mer kompetens inom 

området. Styrelseordförande nr 10 menar att ”det är särskilt viktigt för små och 

förhoppningsvis växande företag att ha god kontroll på sin ekonomi”. Vidare menar 

styrelseordförande nr 30 att det ”ofta [uppstår] komplicerade frågor. Specialistkompetens 

krävs”. Vi kan konstatera att den bristande kompetensen har lett till att styrelseordförandena 

har tagit till sig dessa tre syften, vilka alla kan bidra till att förbättra den ekonomiska 

kontrollen.  Røvik (2000) förklarar att organisationer tar till sig de delar av konceptet som de 

anser att det finns ett behov av i företaget. Delarna blir konkretiserade och rutiner skapas 

utefter dessa. Vi kan se att detta har hänt med de tre syftena ovan.  
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Styrelseordförandens översättning -  delvis imitation?  

Styrelseordförandens tolkning av revisionskommittéers syften kan sägas vara både i enlighet 

med normgivarnas uppfattning, men skiljer sig även på många punkter. Detta beror på att 

styrelseordförandena har gjort en tolkning utefter small-cap företagens individuella behov. 

Då styrelseordförandena endast väljer att översätta de delar av konceptet som de anses vara i 

behov av, kan översättningen klassificeras som en delvis imitation (Røvik 2000). Majoriteten 

av styrelseordförandena (20 av 36, 56 %) anser att revisionskommittéer inte har något syfte i 

ett small-cap företag. När EU:s moderniserade åttonde bolagsdirektiv träder i kraft och small-

cap företagen tvingas att införa en revisionskommitté måste de konkretisera konceptet och ta 

fram de syften som anses vara lämpliga för företaget och utefter dessa skapa rutiner för 

revisionskommitténs roll (Røvik 2000). 

 

Det sker en medveten översättning då styrelseordföranden tolkar de syften som han/hon anser 

att en revisionskommitté kan tillföra företaget. Det kommer även att ske en omedveten 

tolkning på grund av bristande tid och kunskaper om vad revisionskommittéer egentligen ska 

syfta till i ett small-cap företag, vilket gör att styrelseordföranden tror sig ha översatt 

konceptet i enlighet med den ursprungliga versionen.  Omedveten översättning sker även då 

konceptet är relativt okänt bland mottagarna på grund av bristande information. Osäkerheten 

om vad konceptet ska innebära gör att man väljer att titta på dem som befinner sig i en 

liknande kontext och hur de har översatt. Detta kan betraktas som en imitationskedja där 

konceptets innebörd kommer längre och längre ifrån dess ursprungliga syfte. (Røvik 2000) 

Detta har vi redan kunnat se vad gäller de small-cap företag som redan infört en 

revisionskommitté. Revisionskommittéer är, enligt de anglosaxiska normgivarna, 

ursprungligen tänkt som en underkommitté till styrelsen (se exempelvis Treadway Report), 

men där svenska styrelseordföranden i stället har valt att hela styrelsen ska utgöra 

revisionskommittén.  
 

4.5.4 Kontextens betydelse 

Oavsett medveten eller omedveten översättning kommer en regulativ reform att vara stark 

präglad av den lokala kontexten hos mottagaren. Det har kunnat konstateras att det råder 

märkbara skillnader mellan olika corporate governance system i olika länder (Thomsen 2003; 

Lubatkin et al 2005; Aguilera och Jackson 2003). Dessa skillnader bottnar oftast i nationella 

kulturella skillnader som bygger på path dependency, vilket innebär att de är svåra att 
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förändra då de är djupt förankrade i landets historia (Licht 2001). Varje corporate governance 

system och varje praxis inom systemet blir därmed anpassade utefter den nationella 

kontexten (Thomsen och Pedersen 2001), det vill säga när en ny reform kommer in i en ny 

kontext kommer den att anpassas utefter denna. Då vi har kunnat urskilja att det råder olika 

uppfattningar mellan styrelseordförandena och normgivarna gällande revisionskommittéers 

syften, kan vi påvisa att en översättning görs utefter den lokala mottagarens kontext. Vi kan 

även konstatera att styrelseordförandens värderingar har haft en stor betydelse vid 

översättningen av konceptet. Licht (2001) förklarar detta med att sociala beteenden och vanor 

är djupt inbäddade i människors tankesätt och i sociala institutioner, vilket påverkar deras 

handlingar. Vi menar därmed att kontexten såväl som värderingar kommer att ha en 

avgörande roll vid översättning av ett koncept. 
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5 Slutsats 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara vad som händer med en regulativ reform då 

den införs i en ny kultur och affärskontext. För att uppnå vårt syfte har vi undersökt vad som 

kan komma att hända med revisionskommittéers syften och funktioner då de införs i svensk 

kontext där vi specifikt har valt att titta på svenska small-cap företag. Vi har kunnat urskilja 

att det råder skillnader mellan anglosaxiska normgivare, kontinentala europeiska normgivare 

och styrelseordförandenas uppfattningar gällande revisionskommittéers syften, vilket tyder 

på att konceptet inte enbart översätts utefter den nationella kontexten, utan även utefter den 

lokala kontexten hos varje specifik mottagare. Utifrån våra resultat kan vi konstatera att en 

regulativ reform som kommer från en annan kultur och affärskontext kommer att omtolkas 

då den överförs till en ny kontext. Det tolkningsutrymme som råder kring den regulativa 

reformen ger mottagarna möjligheten att anpassa den regulativa reformen till den miljö, 

struktur och de rutiner som råder i deras organisation. Förutom att översättning sker enligt 

den lokala kontexten kommer även mottagarens värderingar att ha en stor inverkan på hur ett 

koncept översätts. Människors värderingar har utvecklats i enlighet med samhällets särskilda 

strukturer och funktionssätt och kommer ständigt att prägla människan i dess handlingar. 

Därmed kan vi konstatera att oavsett hur det ursprungliga konceptets syfte ser ut, kommer det 

att översättas, om inte medvetet så omedvetet, i enlighet med de värderingar som mottagaren 

är präglad av på grund av den omgivande kontexten.   

 

Forskare inom den skandinaviska institutionella teorin som behandlar översättningsteori 

(exempelvis Czarniawska, Erlingsdóttir, Røvik) har kommit fram till att organisationsrecept 

som överförs mellan olika organisationer kommer att översättas i enlighet med den lokala 

kontexten. Då vi har kunnat påvisa att en regulativ reform som kommer från en annan kultur 

och affärskontext omtolkas då den överförs till en ny kontext, stödjer vårt teoretiska bidrag 

de argument som finns inom ramen för översättningsteori.  

 

Då vi har undersökt en regulativ reform som överförts mellan den anglosaxiska och den 

svenska affärskontexten bör det beaktas att våra slutsatser ryms bäst inom ramen för dessa 

kontexter. Vi har dessutom studerat styrelseordförandena i svenska small-cap företag. De 

resultat som vi har kommit fram till gällande de tolkningar som styrelseordförandena har 

gjort, kan anses vara specifika för just dessa mottagare.  
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Vi har studerat styrelseordförandenas attityder till revisionskommittéer inför 

implementeringen i svenska small-cap företag. Det vi har kommit fram till är en prognos som 

visar på vad som kan förväntas ske med revisionskommittéers syften och funktioner vid 

införandet. För vidare forskning föreslår vi därför att en undersökning görs efter att den 

regulativa reformen, revisionskommittéer, har implementerats i svensk lagstiftning och hur 

det påverkar det svenska corporate governance systemet. Därmed kan det vara intressant att 

följa upp implementeringen av revisionskommittéer och undersöka huruvida en 

institutionalisering har skett samt vilka omtolkningar som verkligen har gjorts. 
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