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Sammanfattning 

Den 1 juli 2009 trädde de nya lagreglerna om revisionsutskott i kraft. Revisionsutskottet är 

ett kontroll- och beredningsorgan som skall införas i alla svenska aktiebolag vars överlåtbara 

värdepapper är noterade på en reglerad marknad. De lagstadgade reglerna om 

revisionsutskott är ett resultat av ett EG–direktiv. Revisionsutskottets uppgifter består i att 

övervaka företagets finansiella rapportering, interna kontroll, riskhanteringssystem samt att 

granska bolagets revisor. Problemet med införande av revisionsutskott, eller rättare sagt de 

nya lagreglerna, kan bli att de uppstår lojalitetskonflikter mellan bolagsorganen i 

aktiebolaget och att styrelsen och revisorn utvecklar ett allt för närgående 

arbetsförhållande.     

Syftet med denna uppsats är att ge en redogörelse av de lagstagade regler om 

revisionsutskott, samt vilka uppgifter detta kontroll- och beredningsorgan skall ha. I denna 

uppsats kommer traditionell rättdogmatisk metod användas och studera lagstiftning, 

förarbeten och doktrin för att fastställa gällande rätt. 

Jag kom i denna studie fram till att införande av dessa lagregler kan i praktiken leda till en 

ökad kontakt mellan bolagets ledning och revisorn, detta kan i sin tur leda till att minska 

revisorn oberoende i förhållande till bolaget. Minskar revisorns oberoende kan detta 

påverka och försvaga allmänhets förtroende för den lagstadgade revisionen, vilket är 

motsatsen till det regeringen vill försöka att uppnå med dessa lagregler.          
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Aktiebolagsrätten är under ständiga förändringar genom den allt mer framträdande 
harmoniseringspolitiken inom EU. Ett övergripande syfte med alla de förändringar som sker 
inom EU är att främja handeln med varor och tjänster på den inre marknaden, men också att 
försöka uppnå harmoniserade rättsregler mellan medlemsstaterna. Den 1 juli 2009 trädde 
nya bestämmelser i kraft om att alla bolag vars överlåtbara värdepapper är noterade på en 
reglerad marknad skall inför ett nytt kontrollorgan. Detta kontrollorgan kallas 
revisionsutskottet och ska bland annat övervaka den interna och externa förvaltningen samt 
granska den kvalificerade revisorn.1 Dessa lagändringar är ett resultat av ett EU-direktiv med 
syfte att stärka allmänhetens förtroende för den lagstadgade revisionen.2  

Revisionsutskottet är ingen nyhet för de svenska börs- och marknadsnoterade bolagen utan 
har tidigare självreglerats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (nedan Kollegiet) sedan 2005 
i Svensk kod för bolagsstyrning. Kollegiet är tillsammans med Näringslivets börskommitté, 
Rådet för finansiell rapportering och Aktiemarknadsnämnden organ som ingår i Föreningen 
för god sed på värdepappersmarknaden. Dessa sakorgan har som uppgift att via 
självreglering skapa stuktur på värdepappersmarknaden.3   

De frågor som kommer behandlas i denna uppsats är följande. Kan revisionsutskottets 
uppgifter göra intrång på de uppgifter som tillfaller styrelsen och revisorn? Enligt ABL 8:49 b 
framgår det att revisionsutskottet skall vara oberoende i förhållande till bolagets ledning. Är 
detta verkligen möjligt om det är bolagets ledning, i form av styrelsen, som skall tillsätta 
ledamöterna i revisionsutskottet? Vad menar lagstiftaren med att revisionsutskottet ska vara 
oberoende? Dessutom ska revisionsutskottet granska den av bolagsstämman tillsatta 
revisorn och rapportera tillbaka till styrelsen, vilket aktualiserar frågan om förhållandet 
mellan bolagsorganen eventuellt leder till en lojalitetskonflikt? 
 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge en grundlig redogörelse av de lagstadgade rättsregler om 
revisionsutskottet, samt vad som är det bakomliggande syftet för att lagstifta om 
revisionsutskott. Uppsatsen avser att studera vilka uppgifter ett revisionsutskott skall ha 
enligt lagstiftningen. En avslutande diskussion kommer att behandla huruvida införande av 
de nya lagreglerna om revisionsutskott kommer medföra problem, samt att belysa och 
diskutera behovet av ett revisionsutskott i svenska aktiebolag.  

 

 

    

                                                           
1
 Prop. 2008/09:135 s. 183 

2
 Prop. 2008/09:135 s. 1 

3
 Kollegiet för svenskbolagsstyrnings hemsida (2) 
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1.3 Avgränsning 

I denna uppsats tänker jag redogöra för hur revisionsutskottet fungerar i svenska aktiebolag 
vars överlåtbara värdepapper är noterade på en reglerad svensk marknad. Med det sagt så 
tänker jag avgränsa mig från aktiebolag som har ett annat säte än i Sverige samt vars 
överlåtbara värdepapper är noterade på en utländsk marknad eller en marknad som är 
oreglerad. I denna uppsats kommer utgångspunkten vara de regler som finns i 
aktiebolagslagen och i och med detta så avgränsar jag mig från alla börsrättsliga regelverk, 
med undantag från bolagskoden. Bolagskoden kommer jag att använda mig av vid denna 
studie då, som jag nämnde ovan, reglerna om revisionsutskott funnits sedan tidigare i 
Bolagskoden. Aktiebolagslagens regler gäller för såväl små aktiebolag som medelstora, men 
också för större bolag som publika bolag och bolag som har sina överlåtbara värdepapper 
noterade på en marknad. Jag kommer utgå från de regler som finns för de större bolagen i 
denna uppsats, då endast dessa genom lag skall inneha ett revisionsutskott.    

               

1.4 Metod 

Jag kommer i denna uppsats att använda mig av traditionell rättsdogmatisk metod och 
studera lagstiftning, förarbeten och doktrin för att fastsälla gällande rätt, dvs. de laga lata. 
Avslutningsvis kommer jag även att diskutera hur lagen bör vara utformad, dvs. en 
diskussion de lege ferenda.4    

 

1.5 Disposition 

I denna uppsats kommer jag inledningsvis börja med en allmän redogörelse för den 
aktiebolagsrättsliga organisationsmodellen, dvs. vilka de olika bolagsorganen är och vilka 
skyldigheter och rättigheter som dessa har. Vidare kommer jag att redogöra för vilka 
lagreglerade uppgifter som styrelsen och revisorn har, samt vad de ansvarar för. Därefter ska 
jag bland annat undersöka prop. 2008/09:135 om revisionsutskottet, och försöka klargöra 
lagstiftarens bakomliggande syfte med att införa lagregler om revisionsutskott, samt 
redogöra för vilka uppgifter revisionsutskottet skall inneha. Avslutningsvis kommer jag att 
föra en diskussion kring hur revisionsutskottet kan komma och påverka de övriga organ i ett 
aktiebolag.    
 
 
 

2. Allmänt om den aktiebolagsrättsliga organisationsmodellen 

2.1 Teoribildningen 

Aktiebolag är den vanligaste associationsformen för drivande av näringsverksamhet i Sverige 
idag, nästan trettio procent av företagen i landet är aktiebolag.5 Aktiebolag som vi känner till 
det har funnits i Sverige i mer än 150 år och den första aktiebolagslagen trädde i kraft år 
                                                           
4
 Agell & Malmström, Civilrätt s. 48 f  

5
 SCB:s företagsregister, 2009  
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1848.6 Att bilda ett aktiebolag kräver en stor kapitalinsats. Från och med 1 april i år så 
sänktes aktiekapitalet kravet för privata bolag från 100 000 kr till 50 000kr, ett publikt bolag 
måste minst ha ett aktiekapital på 500 000kr, detta framgår av ABL 1:5.7 Att investera eller 
bilda ett aktiebolag kan både vara en kapitalkrävande och riskfylld verksamhet.   

Ett stort problem för aktieägarna som har funnits enda sedan de första aktiebolagslagen 
trädde i kraft, är att aktieägarna, det vill säga de som har investerat i och äger bolaget, inte 
har så stor kontroll över hur bolaget förvaltas. Detta problem förekommer vanligtvis i stora 
börs- och marknadsnoterade bolag som har spritt ägande.8 År 1932 gjorde juristen Adolf 
Berle och nationalekonomen Gardiner Means en analys av det amerikanska storföretagen i 
sin helhet.9 Berle och Means kom i sina slutsatser fram till en viktig observation kring det 
traditionella äganderättsbegreppet enligt den engelska rättsordingen, common law. Det 
traditionella äganderättsbegreppet bygger på att alla personer har rätt till egendom, denna 
egendom skall skyddas och får överlåtas fritt genom avtal. Berle och Means kärnpunkt är att 
äganderättsbegreppet inte kan appliceras på aktiebolag med spritt ägande. Aktieägarnas 
ägandeträtt i aktiebolaget skulle kunna jämföras med en principal eller syssloman.  

En definition på ett principalförhållande är att uppdragsgivaren via ett kontrakt binder en 
uppdragstagare att fatta beslut och utföra arbetsuppgifter för uppdragsgivarens räkning.10 
Denna relation går att jämföra med den relation som bolagsstämman har gentemot 
styrelsen i ett aktiebolag. Ett av de vanligaste problemen som kan uppkomma när 
uppdragstagaren utför sitt uppdrag för uppdragsgivaren är att denne kan erhålla viktig 
information. Denna information kan i sin tur leda till att uppdragstagaren får ett 
informationsövertag över sin uppdragsgivare. Moral hazard och adverse selection är två 
termer som kan associeras med detta informationsproblem. Båda dessa termer har sitt 
ursprung i försäkringslitteraturen men kan sammankopplas med informationsproblem som 
uppkommer inom aktiebolagsrätten i dagsläget.   

Begreppet ’moral hazard’ blir vid en översättning till svenska, lojalitetsrisk. Denna typ av 
lojalitetsrisk förekommer ofta i aktiebolag. Ett exempel på detta är när aktieägarna via 
bolagsstämma utser styrelsen och styrelsen i sin tur utser en verkställande direktör som skall 
ansvara för den löpande förvaltningen i bolaget. Detta är ett risktagande, det vill säga kan 
uppdragsgivaren (aktieägaren) verkligen lita på att styrelsen (uppdragstagaren) tar beslut 
som är ändamålsenligt? Vidare kan aktieägaren lita på att den av styrelsen utsedda 
verkställande direktör tar ändamålsenliga beslut?11 Moral hazard är ett informationsproblem 
som kan uppkomma när det redan föreligger ett förhållande mellan uppdragstagaren och 
uppdragsgivaren.  

Till skillnad från moral hazard så är ´adverse selection´ ett informationsproblem som 
uppkommer innan förhållandet mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren är fastställt. 
En översättning av ’adverse selection’ blir på svenska negativt urval eller snedvridet urval. 
Denna typ av snedvridet urval förekommer när en potentiell investerare i bolaget inte har 
                                                           
6
 Nial H och Johansson S, Svensk associationsrätt s. 25 

7
 Bolagsverkets hemsida, ”Vad är ett aktiebolag?” 

8
 Bergström c och Samuelsson P, Aktiebolagets grundproblem s. 28  

9
 Werin L, Ekonomi och rättssystem s. 275 

10
 Hemström C, Bolagens rättsliga ställning s. 20ff 

11
 Bergström C och Samuelsson P, Aktiebolagets grundproblem s. 25 
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tillräckligt med information för att ta ställning till om det kan vara lönsam- eller kostsam 
investering. Den information som investeraren skulle behöva innehar oftast ledningen 
(styrelsen) i företaget.12  

Varför investerar vissa personer i denna from av kapitalkrävande och riskfyllda 
verksamheter, där de dessutom inte har så stort inflytande över hur bolaget skall förvaltas? 

Detta beror framför allt på två faktorer. För det första beror det på det som kännetecknar 
aktiebolag,13 det vill säga att aktieägaren inte har något personligt betalningsansvar för 
bolagets förpliktelser och för det andra av att aktierna är fritt överlåtbara. Huvudregeln 
enligt ABL 1:3 1 st. är att aktieägarna inte har något personligt betalningsansvar för bolagets 
förpliktelser. Köper du aktier för 5 000 kr så riskerar du bara att förlora dina 5 000 kr. Ett 
undantag till denna huvudregel finns i 25:19 ABL och där kan en aktieägare som, med 
vetskap om att bolaget är skyldigt att gå i likvidation, deltar i ett beslut att fortsätta bolagets 
verksamhet bli personligt betalningsansvarig. Detta är något som inte förekommer allt för 
ofta.  

 Rätten att fritt överlåta sina aktier framgår av ABL 4:7. Undantag från denna huvudregel får 
inte göras i aktiebolag som är avstämningsbolag, det vill säga bolag som har sina aktier 
anslutna till ett elektroniskt värdepapperssystem (VPC). Alla börsbolag måste vara VPC 
anslutna och bolagets aktier får då omsättas bland allmänheten, vilket gör investeringen 
likvid.14   

 

2.2 Bolagsorganen och deras kompetensområden 

Bolagsstämman är i bolagshierarkin det organ som är högst upp. Bolagsstämman består av 
aktieägarna (de som har satsat pengar i bolaget). Aktieägarnas rätt att besluta om bolagets 
angelägenheter utövas vid bolagsstämman, detta framgår av ABL 7:1. Bolagsstämman utser 
styrelsen enligt ABL 8:47–48. Det framgår av ABL 8:47 att mer än hälften av 
styrelseledamöterna i bolaget skall utses av bolagsstämman.  Bolagsstämman väljer också 
vem som skall vara revisor i bolaget, detta framgår av ABL 9:8. Ytterligare två viktiga 
uppgifter som ligger på bolagsstämmans bord är att bestämma hur vinsten skall fördelas, 
enligt ABL 18:1. Majoritetskrav för beslut om vinstutdelning framgår av ABL 8:43. 
Bolagsstämman beslutar vilken verksamhet bolaget skall ägna sig åt. De specifika riklinjerna 
för bolagets verksamhet framgår även i Bolagsordningen. Bolagsordningen kan bara ändras 
av bolagsstämman, detta framgår av ABL 7:42.   

Styrelsens uppgifter framgår av ABL 8:4. Styrelsen skall svara för bolagets organisation samt 
den fortlöpande förvaltningen. Styrelsen har extern firmateckningsrätt enligt ABL 8:35.  
Dessutom skall styrelsen enligt ABL 8:27 utse bolagets verkställande direktör. Förhållandet 
mellan styrelsen och den verksällande direktören kan i sin tur också anses som en principal 
och går delvis att jämföra med det förhållande som styrelsen har gentemot bolagsstämman.     

                                                           
12

 Bergström C och Samuelsson P, Aktiebolagets grundproblem s. 23f 
13

  SOU 2008:49 s. 81 
14

 Hemström C, Bolagens rättsliga ställning s.79 
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Publika bolag skall inneha en verkställande direktör, enligt ABL 8:50. Den verkställande 
direktörens arbetsuppgifter enligt ABL 8:29 är att sköta den löpande förvaltningen för 
bolaget enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer. Den verksällande direktören kan också 
fatta beslut utan styrelsens bemyndigande om angelägenheten är av stor betydelse eller 
ovanligt slag vid tillfällen då inte styrelsens beslut kan inväntas. Men denna åtgärd av den 
verkställande direktören måste vara inom bolagets art och verksamhet. Den verkställande 
direktören är också skyldig att vidta åtgärder så att bokföringen överstämmer med lagen. 
Den verkställande direktören har också firmateckningsrätt inom området för den löpande 
förvaltningen, detta framgår av ABL 8:36.          

Revisorn är ett bolagsorgan och av betydelse för aktieägarna genom dennes uppgift att 
granska bolagets skötsel.15 Revisorns huvudsakliga uppgifter framgår av ABL 9:3 och 5, där 
det framgår att revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens 
och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara ingående och 
överensstämma med god revisionssed, mer om detta i Kap. 4. Revisorn skall också efter varje 
räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman.  

Ovan har jag gjort en kort redogörelse för vad respektive bolagsorgan innehar för uppgifter, 
nedan skall jag göra en mer ingående undersökning av styrelsens och revisorns uppgifter och 
ansvar. Revisionsutskottet som bolagsorgan kommer jag att ge en grundlig redogörelse av 
nedan i kapitel 5.            

 

3. Styrelsens uppgifter och ansvar 

3.1 Kompetenskrav 

Som framgår ovan är att styrelsen, tillsammans med den verkställande direktören är, de 
verkställande organen i aktiebolag. Det finns regelkrav i ABL om vem som får företräda 
styrelsen i ett aktiebolag. I ABL 8:9 framgår det att minst hälften av styrelseledamöterna 
skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dock kan Bolagsverket 
tillåta undantag från denna regel. Enligt ABL 8:10 så kan inte en juridisk person vara 
styrelseledamot. Vidare i ABL 8:11 så framgår det att den som är försatt i konkurs och har 
näringsförbud enligt 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud inte får vara styrelseledamot. 
Jag anser att dessa denna bestämmelse om kompetenskrav för styrelseledarmöter är en 
viktig lagregel. Om det i styrelsen skulle finnas någon som är försatt i konkurrs eller innehar 
näringsförbud, så kan detta i sin tur leda till en misstro från allmänheten. Detta skulle också 
kunna leda till en osäkerhet ibland bolagets aktieägare och drabba bolaget negativt, i form 
av att brist på förtroende förekommer.          

Börs- och marknadsnoterade bolag måste förutom att följa lagreglerna också förhålla sig till 
de regler som Kollegiet hänvisar till i Svensk kod för bolagsstyrning. Där framgår det bl.a. att 
för bolag som har sina aktier upptagna på en reglerad marknad, får ha högst en 
bolagsstämmovald styrelseledamot som jobbar i bolaget eller koncernens ledning. Dessutom 
skall majoriteten av de styrelseledamöter som valts av bolagsstämman vara oberoende i 
förhållande till bolaget och ledningen i bolaget. Minst två av dessa ledarmöter ska också vara 

                                                           
15

 Prop. 1997/98:99 s. 133 
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oberoende i förhållande till större aktieägare, det vill säga de som innehar tio procent eller 
mer av aktierna och rösterna i bolaget.16 Mer om oberoende frågan nedan. 

En styrelseledamot kan anses vara jävig enligt ABL 8:23 och får då inte delta i handläggning 
av styrelsefrågor. Jäv föreligger när en styrelseledamot själv träffar avtal med bolaget och 
när bolaget träffar avtal med tredje man och styrelseledamoten har ett väsentligt intresse 
som kan strida mot bolagets. Jäv föreligger också om bolaget träffar avtal etc. med annat 
bolag eller juridisk person som styrelseledamot ensam eller tillsammans med någon annan 
får företräda. Jävreglerna har till syfte att bolagets sysslomän måste vara med och fatta 
beslut i frågor som står i motsatt förhållandet till bolagets intressen.17 Min uppfattning är att 
dessa är ytterligare regler för att skydda bolagets aktieägare.  

 

3.2 Styrelsens uppgifter och ansvarsområden 

Som jag nämnde ovan så är styrelsens huvudsakliga uppgift att svara för bolagets 
organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter, enligt ABL 8:4 1 st. Det högst 
beslutande organet är bolagsstämman, vilket jag nämnt ovan. Bolagsstämman kan genom 
att föra in bestämmelser i bolagsordningen dra upp riklinjer för förvaltning av bolagets 
angelägenheter. Dessa riktlinjer skall styrelsen förhålla sig till, förutsatt att det inte strider 
mot bestämmelser i ABL eller ÅRL.18  

Styrelsen skall också fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och, om bolaget är 
moderbolag i en koncern, fortlöpande bedöma koncernens situation, enligt ABL 8:4 2 st. 
Denna bestämmelse är en utsträckning av styrelsens övergripande förvaltning av bolaget 
angelägenheter (enligt 1 st.). Denna bestämmelse har tillkommit för att stärka styrelsens 
ansvar i detta sammanhang.19 

 Vidare i ABL 8:4 3 st. så skall styrelsen se till att bolagets organisation är utformad så att alla 
ekonomiska förhållanden, så som bokföring och medelförvaltning mm. kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Helt beroende på bolagets storlek och utformning kan denna 
kontrollbestämmelse variera mellan olika bolag. Det är styrelsens uppgift att se till att det 
finns en kontrollfunktion som motsvarar behovet för det enskilda bolaget.20 

I ABL 8:4 4 st. framgår det att om styrelsen skall delegera vissa uppgifter till enskilda 
ledamöter i styrelsen eller någon annan, skall styrelsen sköta denna delegation med omsorg 
och kontrollera om delegationen kan upprätthållas. Syftet med denna bestämmelse är att 
markera att styrelsen inte på något sätt kan avsäga sig själva från sitt ansvar för bolagets 
förvaltning och organisation eller från kontrollansvaret för bolaget ekonomiska förhållanden. 
Regeln i sig skall inte göra det svårare för styrelsen att delegera till någon annan, utan skall 

                                                           
16

 Kollegiet för svenskbolagsstyrnings hemsida (1) 
17

 Hemström C, Bolagens rättsliga ställning s. 106f 
18

 Prop. 1997/98:99 s. 196 
19

 Prop. 1997/98:99 s. 198 
20

 Prop. 1997/98:99 s. 197 
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klargöra att även om styrelsen delegerar till annan behåller de ett visst ansvar,21 detta 
eftersom att styrelsen är den huvudsakliga uppdragstagaren.  

Enligt ABL 8:5 skall styrelsen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning, där det framgår hur 
arbetet skall fördelas mellan styrelseledamöterna. Denna bestämmelse betyder inte att 
styrelsen kan avsäga sig det solidariska ansvaret som styrelsen har enligt lagen. 
Arbetsfördelningen i arbetsordningen gör det helt enklare att veta vilken av 
styrelseledamöterna som haft huvudansvaret för en viss uppgift. Detta är viktigt om en 
skadeståndstalan skulle riktas mot styrelsen. Även om det framgår i arbetsordningen vilken 
styrelseledamot som har huvudansvaret för uppgiften, behöver detta inte betyda att de 
andra styrelseledamöterna klarar sig från sitt skadeståndsansvar.22      

Styrelsen skall, förutom att fastställa sina egen arbetsordning också fastställa 
arbetsfördelningen mellan den verkställande direktören och till andra organ som styrelsen 
inrättar, detta framgår av ABL 8:7. Detta leder i sin tur inte till att styrelsen avsäger sig sitt 
ansvar som de har enligt lagen, detta har jag även klargjort för ovan.  Denna uppgift ligger på 
styrelsen som ett led i deras ansvar så att bolaget har en ändamålsenlig organisation, där 
arbets- och ansvarfördelningen bolagsorganen emellan ingår. 23  

 

3.3 Sanktioner  

Styrelsen får i uppdrag av bolagsstämman att sköta förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta uppdrag skall skötas på ett tillfredställande sätt och om detta inte 
görs kan styrelsen bli skadeståndsansvarig både mot aktieägarna men också mot tredje man 
enligt ABL 29:1.24 I 1 § 1st framgår det att styrelseledamot (eller VD) som skadar bolaget 
uppsåtligen eller oaktsamt vid utförande av sitt uppdrag skall ersätta skadan. I 1 § 2st 
framgår det att det samma gäller om överträdelse av antigen ABL, ÅRL eller bolagsordning 
orsakar så att aktieägare eller någon annan (tredje man) kommer till skada.  Under ordinarie 
bolagsstämma sker det en omröstning om styrelseledamot (och VD) ska få ansvarsfrihet 
gentemot bolaget, enligt ABL 7:11. Ansvarsfrihet innebär att bolaget i princip inte kan väcka 
en skadeståndstalan mot styrelseledarmöter (eller VD).25     

En styrelseledamot kan bli tvungen att avgå i förtid enligt ABL 8:14. Som huvudregel har 
ledamöterna styrelseuppdrag till slutet av den årsstämma som hålls efter de år då 
ledamoten blev vald, detta framgår av ABL 8:13. Men för att ett styrelseuppdrag skall 
upphöra i förtid så krävs det att bolagsstämman, eller annan utsedd ledamot, beslutar om 
detta.26 En styrelseledamot kan också vara tvungen att avgå i förtid om denne får 
näringsförbud eller blir försatt i konkurs enligt ABL 8:11, vilket jag klargjort för ovan i kap 3.1 
om reglerna för kompetenskraven.   

                                                           
21

 Prop. 2004/05:85 s. 617 
22

 Prop. 1997/98:99 s. 199 
23

 Prop. 1997/98:99 s. 197f 
24

 Hemström C, Bolagens rättsliga ställning s. 168 
25

 Hemström C, Bolagens rättsliga ställning s. 168 
26

Prop. 1975:103 s. 370 
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4. Revisorernas uppgifter och ansvar 

4.1 Kompetenskrav 

För att bolagsstämman skall kunna välja en revisor åt bolaget måste den valda revisorn 
uppfylla vissa kompetenskrav som framgår i ABL och Revisorslagen (2001:883). Precis som 
en styrelseledamot får inte heller revisorn vara satt i konkurs, ha näringsförbud eller ha 
förvaltare enligt FB 11:7, detta framgår av ABL 9:10. Vidare i ABL 9:11 framgår det att 
revisorn skall ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som 
med hänsyn till omfattning och arten av bolagets verksamhet fordras för fullgörande av 
uppdraget. Enligt Hemström så kan det finnas en svårighet i att kontrollera detta allmänt 
utformade kompetenskrav, endast tiden visar om revisorn har tillräckligt med kompetens 
enligt dessa bestämmelser.27  

I ABL 9:12 framgår det att den som skall vara revisor skall vara auktoriserad eller godkänd. 
För att vara en godkänd revisor krävs det att man uppfyller de krav som finns i 
Revisorslagens 4 §, och denna titel utfärdas av Revisionsnämnden. För att kunna titulera sig 
som auktoriserad revisor så ställs samma krav som på en godkänd revisor enligt 4 § 
Revisorslagen, men den auktoriserade revisorn skall ha avlagt en högre revisorsexamen hos 
Revisionsnämnden, enligt 5 § Revisorslagen. 

I ABL 9:13 framgår att de bolag som skall ha en godkänd eller auktoriserad revisor som avlagt 
revisorsexamen är de bolag som under det två senaste räkenskapsåren haft; anställda som 
uppgått till fler än 50 st., den redovisade balansomslutningen uppgått till mer än 25 miljoner 
kr och att den redovisade nettoomsättningen uppgått till mer än 50 miljoner kr, men också 
om bolagets aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är marknadsnoterade. Vidare i ABL 
9:14 framgår det att ett moderbolag i en koncern har samma tröskelvärde för antalet 
anställda, den redovisade balansomslutningen och den redovisade nettoomsättningen som 
ett bolag skall inneha, enligt ABL 9:13.  

Vissa bolag kan få dispens från denna huvudregel, Bolagsverket kan tillåta att bolag tillsätter 
en vanlig godkänd revisor istället för en godkänd eller auktoriserad revisor som avlagt 
revisorsexamen. Detta beslut av Bolagsverket gäller i högst fem år enligt ABL 9:15. Denna 
regel om dispens är både regeringen i prop. 2005/06:116 och Hemström tveksamma till och 
anser att den inte borde gälla för bolag som är börs- eller marknadsnoterade.28 Vilket jag 
instämmer om, för dessa börs- och marknadsnoterade bolag har ett ansvar mot allmänheten 
att inneha en pålitlig revision från en godkänd eller auktoriserad revisor som avlagt 
revisorsexamen. 

Enligt ABL 9:16 så har en aktieägare som minst innehar en tiondel av bolagets aktier rätt att 
vid bolagsstämma när det är revisorval begära att en godkänd eller auktoriserad revisor som 
avlagt revisorexamen tillsätts. 

Precis som jag gav en redogörelse ovan om att styrelseledamöterna kan vara jäviga så kan 
också revisorn vara jävig, dessa bestämmelser finner man i ABL 9:17. Revisor måste alltså 
vara oberoende, ett fackuttryck som jag kommer in på mer nedan. En revisor anses som jävig 

                                                           
27

 Hemström C, Bolagens rättsliga ställning s. 118 
28

 Prop. 2005/06:116 s. 109 och Hemström C, Bolagens rättsliga ställning s. 119 
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och får inte vara revisor om denne har aktier i bolaget eller annat bolag inom samma 
koncern. Inte heller om denne ingår i företagsledningen eller biträder vid bolagets bokföring 
eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver. Inte heller om denna har någon 
relation med någon som ingår i bolagets ledning. Det bakomliggande syftet med dessa 
jävregler är att revisorns opartiskhet och oberoende inte skall kunna ifrågasättas. Men också 
för att revisorn skall stå helt fri i förhållande till den hon/han skall granska, så att revisionen 
blir utförd på ett pålitligt och korrekt sätt.29  

Det finns en så kallad analysmodell för revisorer i revisorslagens 21 §. Där framgår att innan 
varje uppdrag så skall revisorn pröva om dennes opartiskhet och självständighet kan rubbas 
på grund av vissa omständigheter. Exempelvis om revisor skulle inse att han eller en person i 
hans närhet har ett ekonomiskt intresse i bolaget som är uppdragsgivare. Men också om 
någon form av rådgivning har lämnats utöver granskningsuppdraget eller om hot och 
påtryckning som lett till att obehag har förekommit. Revisor eller närstående person till 
denna, får inte ha någon form av personlig relation till bolaget eller dess ledning, i likhet med 
jävsreglerna ovan. Finns det något annat förhållande som kan komma att rubba revisorns 
opartiskhet och självständighet så bör denne avsäga sig uppdraget.        

Jävreglerna och en skyldighet av revisorn att utgå från analysmodellen är två saker som visar 
på vikten av att revisorn är oberoende. Men också att bolaget har ett krav på att de skall 
inneha en revisor som är godkänd eller auktoriserad skulle också kunna tala för att ett 
oberoende förhållande föreligger mellan bolagsorganen.30 Detta tror jag är ett resultat av att 
revisorn genomgått en lång utbildning, därav förstår vikten av att vara oberoende i 
förhållande till sin uppdragsgivare.      

Enligt Bolagskoden så skall revisorn inte låta sig styras av bolagsledningen eller styrelsen vid 
utförandet av sitt uppdrag.31 Att utöka mandattiden för revisorn anses som ett sätt för att 
öka dennes oberoende.32 Detta är något som jag ställer mig lite tveksam till, en längre 
mandattid kan i sin tur leda till att någon slags av osunt förhållande utvecklas mellan 
uppdragstagaren och uppdragsgivaren. Med osunt förhållande menar jag att revisorns 
opartiskhet och oberoende kan rubbas.  Mandatperioden för revisorer är i dagsläget fyra år, 
enligt ABL 9: 22. Det ligger på förslag att ändra denna regel om fyra år mandattid för 
revisorer, till ett år istället. Utredningen anser också att en långvarig relation kan leda till att 
revisorn opartiskhet och oberoende hotas. Men det positiva med att ett bolag innehar 
samma revisor under en längre tid är att revisionen blir effektivare, genom den kunskap och 
erfarenhet som revisorn anskaffat sig genom uppdraget33  

 

 

 

                                                           
29

 Hemström C, Bolagens rättsliga ställning s. 119f 
30

 Prop. 1997/98:99 s. 134 
31

Kollegiet för svenskbolagsstyrnings hemsida(3), Svensk kod för bolagsstyrning (reviderad 2010) s. 11 
32

 Bergström C och Samuelsson P, Aktiebolagets grundproblem s. 128 
33

 SOU 2008:32 s. 211 
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4.2 Revisorns uppgifter och ansvarsområden 

Revisorns uppgifter enligt ABL 9:3 är att denne skall granska bolagets ledning och den 
verkställande direktörens förvaltning samt bolaget bokföring och årsredovisning. Om bolaget 
är moderbolag i en koncern så skall bolaget upprätta en koncernredovisning som revisorn 
skall granska och även lämna en koncernrevisionsberättelse. Granskningen skall vara 
ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Inom ramen för god revisionssed 
krävs det av revisorn att denne gör löpande kontroller under tiden för uppdraget.34 FAR 
SRS´35 är en verksamhet som kontinuerligt utvecklar god revisionssed och publicerar 
rekommendationer för revisionsfrågor.36 Vidare i ABL 9:4 så är revisorn skyldig att följa 
bolagsstämmans anvisningar förutsatt att de inte strider mot lag, bolagsordningen eller god 
revisionssed.  

Enligt ABL 9:5 så skall revisorn upprätta en revisionsberättelse till bolagsstämman. 
Revisionsberättelsen är bland annat ett resultat av den granskning som revisorn gjort under 
årets gång. Krav om vad revisionsberättelsen skall innehålla framgår av bestämmelserna i 
ABL 9:28–37. I samband med revisionen så är bolagets revisor skyldig att till styrelsen och 
den verkställande direktören fastställa de erinringar och de påpekanden som följer av god 
revisionssed, enligt ABL 9:6. Revisorn kan lämna erinringar till bolagsledningen om 
synpunkter på förhållande som är av den arten att de inte bör komma till aktieägarnas eller 
allmänhetens kännedom. Den av revisor framställda erinran skall vara skriftig, enligt ABL 
9:39. Dessa erinringar förekommer vid sällsynta fall,37 det skulle kunna röra sig om 
affärshemligheter eller omständigheter som är av mindre betydelse.38 Viktigt för revisorn vid 
erinringar är att han fortfarande måste tänka på att han är bolagsstämmans kontrollorgan 
och skall vara lojal mot dem. Denna bestämmelse kan sätta revisorn i en knivig situation, 
vilken information denne väljer att lämna till styrelsen och inte till bolagsstämman. Enligt 
min mening så är detta ett beslut som revisorn bör kunna fatta helt på egen hand, mer om 
detta i kap. 6.    

Revisorn ska också rapportera till bolagsstämman om någon styrelseledamot eller den 
verkställande direktören genom försummelse eller annan åtgärd som kan ge anledning till 
ersättningsskyldighet. Men också om styrelseledamot eller verkställande direktören bryter 
mot ÅRL eller bolagsordningen.39 Revisorn har en upplysningsplikt där denne är skyldig att 
lämna upplysningar till bolagsstämman i den mån stämman begär det, om det inte skulle 
kunna skada bolaget, se ABL 9:45. Förutom upplysningsplikten så har revisorn dessutom en 
tystnadsplikt enligt ABL 9:41. Där framgår att revisorn inte får till enskild aktieägaren eller 
utomstående lämna information som denne fått kännedom om vid utförandet av uppdrag, 
om det kan skada bolaget. Denna bestämmelse är ett skydd för bolaget, för när revisorn 

                                                           
34

 Prop. 1975:103 s. 429 
35

 FAR SRS´ hemsida, ”Avstamp för nya Far”, I år har FAR SRS´ bytt namn till Far, men jag  
kommer även i fortsättningen använda mig av benämningen FAR SRS´.  
36

 Hemström C, Bolagens rättsliga ställning s. 122 
37

 Hemström C, Bolagens rättsliga ställning s. 124 
38

 Prop. 1997/98:99 s. 144 
39

 Kollegiet för svenskbolagsstyrnings hemsida(3), Svensk kod för bolagsstyrning (reviderad 2010) s. 12 
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utför sitt uppdrag har den tillgång till bolagets handlingar. Dessa handlingar kan vara av stor 
vikt för bolaget och skall därför hemlighållas.40   

Likväl som revisorn har vissa skyldigheter mot bolagsstämman så har denne också 
skyldigheter mot tredje man. 41 Revisorn är både bolagets och de utomståendes 
förtroendeman.42 Enligt Revisorslagen 31 § får revisorn i sin revisionsberättelse lämna 
information som tredje man bör få kännedom om, men detta är om revisorn anser detta. Att 
kunna lämna sådan information genom revisionsberättelsen är en möjlighet för revisorn och 
denna information behöver inte på något sätt påverka dennes uttalande i övrigt.43 Det 
ansvar som revisorn innehar gentemot anställda, kreditgivare och andra som bolaget har 
någon form av avtalsförhållande med samt mot de allmänna,44 är att revisorn är skyldig att 
rapportera om denne misstänker att styrelseledamot eller den verkställande direktören gjort 
sig skyldig till något brott, enligt ABL 9:42.   

                

4.3 Sanktioner 

Precis som för styrelsen så kan också bolagets revisor bli skadeståndsskyldig enligt ABL 29:2. 
Om bolagets revisor, eller medhjälpare till denne, vid fullgörande av sina uppgifter genom 
oaktsamhet eller uppsåtligen orsakar skada på bolaget, så skall denna skada ersättas. Men 
för att bolaget skall kunna väcka en skadeståndstalan mot bolagets revisor så krävs det att 
beslutet fattas av bolagsstämmans majoritet eller en minoritet bestående av minst en 
tiondel av bolagets samtliga aktier enligt ABL 29:7. Detta materiella krav på beslutet och att 
det inte gått mer än 5 år från de räkenskapsår som revisionsberättelsen avser, som framgår 
av ABL 29:13 p. 3, är två förutsättningar för att domstolen skall pröva frågan.45 

Revisorn kan också bli entledigad enligt ABL 9:22 1st. p.2. Bolagsstämman kan avsätta 
revisorn i förtid om det anses föreligga saklig grund för detta. Om revisorn och 
bolagsstämman skulle ha skilda åsikter om hur bolagets revision och vissa 
granskningsåtgärder fungerar, så skulle detta inte anses som att det föreligger saklig grund 
för uppsägning av revisorn i bolaget. Revisorn skall inte kunna bli uppsagd med hänsyn till 
dennes oberoende om det inte föreligger en objektiv saklig grund för det.  

Om bolagsstämman däremot har förlorat sitt förtroende för revisorn och de kan komma 
med en välgrundad motivering varför, så kan detta i vissa fall anses föreligga saklig grund för 
uppsägning av revisorn.46 Det kan som konstaterats vara svårt att entlediga den av 
bolagsstämman valda revisorn i förtid, till skillnad från hur mycket lättare det är att få en 
styrelseledamot att avgå i förtid (se kap. 3.3 ovan). Vilket jag anser är viktigt, för då påverkas 
inte revisorn i sitt uppdrag och kan utföra detta på ett tillfredsällande tillvägagångssätt.         

 

                                                           
40

 Nial H och Johansson S, Svensk associationsrätt s 205 
41

 Prop. 1975:103 s. 426 
42

 Nial H och Johansson S, Svensk associationsrätt s. 204 
43

 Prop. 2003/04:157 s. 24 f 
44

 Prop. 1997/98:99 s. 73 
45

  Hemström C, Bolagens rättsliga ställning s. 122 
46

  Prop. 2008/09:135 s. 109 
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5. Revisionsutskottet 

5.1 Bakgrund 

Revisionsutskottet är ett organ som funnits i svenska börs- eller marknadsnoterade bolag 
sedan några år tillbaka. Reglerna för revisionsutskottet har tidigare framgått av den 
självreglering som utformats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Bolagskoden bygger på 
principen ’följ eller förklara’. Med denna princip menar man att bolagen som huvudregel 
skall tillämpa koden, men om bolagen avviker från enskilda regler måste de redovisa vilka 
skäl som ligger till grund för avvikelsen.47 Denna ’följ eller förklara’ -princip är en av de stora 
anledningarna till varför regeringen väljer att lagstifta om revisionsutskottet. En allmän 
princip inom EU är nämligen att EG-direktiven vid införandet i medlemstaten skall bidra med 
nationellt bindande regler. Självregleringsmodellen som finns i näringslivet utav denna 
modell, följa eller förklara i Bolagskoden, torde normalt inte anses som bindande 
föreskrifter. Det finns stora möjligheter att avvika från föreskrifterna om bolaget motiverar 
avvikelsen.48  

Till skillnad från regeringen, som anser att detta är ett område som skall lagstiftas om, så 
anser Kollegiet att självreglering är det bättre alternativet. Kollegiet anser att 
självregleringen på bland annat värdepappersmarknaden har fungerat bra och införandet av 
allt fler regler och byråkratiseringen av näringslivet kan leda till att tillväxten hämmas. 
Kollegiet menar att användande av mer flexibla regler genom självreglering ökar tillväxten 
inom näringslivet. Därför anser Kollegiet att regleringen för revisionsutskottet även 
fortsättningsvis skall hanteras inom ramen för bolagskoden.49  FAR SRS´ är också negativt 
inställd till att lagstifta om revisionsutskottet. FAR SRS´ menar att självreglering är en 
effektivare metod än att använda sig av lagstiftning. FAR SRS´ har precis som Kollegiet 
framfört att självreglering i detta fall har varit ett led i en positiv utvecklig för det svenska 
näringslivet.50                

De lagstadgade reglerna om revisionsutskott är ett resultat av ett Europaparlamentet och 
rådets direktiv, 2006/43/EG av den 17 maj 2006, om lagstadgad revision av årsbokslut och 
sammanställd redovisning. EG- direktivet kräver att en revisionskommitté (revisionsutskott) 
eller liknande kontrollorgan skall inrättas för bolag inom medlemsstaten, som har ett allmänt 
intresse, vilka är föremål för kollektiva investeringar eller vars överlåtbara värdepapper är 
upptagna till handel på en reglerad marknad(nedan kallade för ”kapitalbolag”).  

Med kapitalbolag avses bolag vars:51   

 primära och enda syfta är att utföra kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper med pengar som tillhandahålls av allmänheten och som tillämpar 
principen om riskspridning,   

                                                           
47

 Prop. 2008/09:135 s. 112 
48

 Prop. 2008/09:135 s.113 
49

 Kollegiet remissyttrande avseende SOU 2007:56 
50

 FAR SRS´ remissyttrande avseende SOU 2007:56 
51

 Rådets direktiv 85/611/EEG artikel 1.2 
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 andelar inlöses eller återköpes med resurser ur bolagets egna tillgångar på 
innehavarens begäran. Detta är en åtgärd som kapitalbolagen använder sig av för 
att säkerställa sig om att börsvärdet av andelarna inte väsentligt avviker från 
andelarna nettovärde som skall jämställas med priset vid inlösen eller återköp.      

För övriga bolag inom medlemstaten, det vill säga de bolag som inte faller in under kriteriet 
ovan, får medlemstaterna själva bestämma i vilken utsträckning det skall finnas regler om 
revisionsutskott.52 De bolag som anses ha ett allmänt intresse kan vara bolag som har en 
mera framträdande plats och större ekonomisk vikt. Av den anledningen skall det finnas 
striktare regler för granskning av dessa bolags årsbokslut eller sammanställning av 
redovisning.53 

Europaparlamentets och rådets syfte med direktivet är att förstärka EU:s förmåga att skydda 
sig mot finansskandaler och förbättra medlemsländernas trovärdighet för den finansiella 
rapporteringen. Direktivet innehåller tillsammans med bestämmelser för 
revisionskommittén också krav på extern kvalitetssäkring, offentlig stabilitetstillsyn, de 
lagstadgade revisorernas skyldigheter och användningen av internationella standarder samt 
principer för revisorernas oberoende.54 Enligt EG-direktivet 2006/43/EG så skall 
revisionsutskottets uppgift bland annat vara att övervaka företagets finansiella rapportering, 
interna kontroll, riskhanteringssystem samt att granska revisorn. Enligt EG-direktivet så skall 
revisionsutskottet bidra till att minimera finansiella och driftmässiga risker och övriga risker 
som kan uppkomma till följd av att regler inte efterföljs.55 Regeringens syfte med att bland 
annat lagstifta om revisionsutskottet är att de anser att det skall stärka allmänhetens 
förtroende för den lagstadgade revisionen.56  

Till skillnad från Europa och Sverige så har revisionsutskott, eller revisionskommittéer som 
det kallas, funnits i USA under en betydlig längre tid. Amerikanernas revisionskommitté har i 
princip samma funktion och arbetsuppgifter. Reglerna uppvisar även stora likheter avseende 
den oberoende styrelseledamot som skall infinna sig. Det bakomliggande motivet med den 
amerikanska revisionskommittén skiljer sig dock något från den svenska. Den svenska 
lagstiftaren lägger vikt på att revisionsutskottet skall stärka allmänhetens förtroende för den 
lagstadgade revisionen, medans amerikanerna ser detta organ som ett understöd för 
styrelsearbetet och ett sätt att hjälpa styrelsen med tidskrävande uppgifter och därigenom 
förhoppningsvis öka kvalitén på styrelsearbete .57  

Det finns två centrala skillnader mellan den amerikanska och den svenska aktiebolagsrätten 
vad gäller revisionsutskottet. Till skillnad från i Sverige så är det i USA styrelsen som utser 
revisorn och inte aktieägarna. Det skiljer sig också genom att i Sverige endast en 
arbetstagarerepresentant får ingå i styrelsen, till skillnad från i USA där flera 
arbetstagarledarmöter kan sitta i en och samma styrelse. Det resulterar i att för 
revisionskommittén i de amerikanska bolagen blir detta ett hjälpmedel till att förhindra så 

                                                           
52

 EG-direktiv 2006/43/EG [25]  
53

 EG-direktiv 2006/43/EG [23] 
54

 Europa sammanfattning av EU–lagstiftning (webbplats) och EG-direktiv 2006/43/EG  
55

 EG-direktivet 2006/43 [24] 
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 Prop. 2008/09:135 s. 1  
57

 Bergström C och Samuelsson P, Aktiebolagets grundproblem s. 127 
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att styrelsen i bolaget inte får för stort inflytande över revisionen.58 Men kan 
revisionsutskottet få den motsatta effekten i Sverige, så att revisionsutskottet resulterar i att 
styrelsen får för stort inflytande över revisionen?                

 

5.2 Implementeringen av EG-direktivet 

Det framgår av förarbeten att revisionsutskottet är en del av styrelsen.59 Revisionsutskottet 
bereder vissa redovisnings- och revisionsfrågor som senare behandlas av styrelsen. Minst två 
ledamöter skall finnas i revisionsutskottet och enbart den som är styrelseledamot i bolaget 
styrelse får vara ledamot i revisionsutskottet. Uppdraget som styrelseledamöterna utför i 
revisionsutskottet faller inom ramen för det arbete som den har genom sina respektive 
styrelseuppdrag.60 Revisionsutskottets ledamöter skall utses av styrelsen enligt ABL 8:49 a, 
där det framgår att styrelsen i bolag som har sina överlåtbara värdepapper upptagna på en 
reglerad marknad skall inneha ett revisionsutskott. Vidare i samma lagparagraf så fastställs 
det att en ledamot i revisionsutskottet inte får vara anställd i bolaget och att minst en av 
ledamöterna måste vara oberoende och dessutom ha revisions- eller 
redovisningskompetens. Kollegiet för svensk bolagsstyrning har varit kritisk till att samma 
ledamot som är oberoende också måste inneha de aktuella kompetenskraven. Kollegiet 
anser dels att det kommer att kunna försvåra rekryteringsarbetet för styrelsen och dels att 
denna ledamot kommer att inneha ett större ansvar än de andra ledamöterna i 
revisionsutskottet.61  

Den revisions- och redovisningskompetens som den oberoende ledamoten skall inneha kan 
variera från fall till fall, det beror helt på hur komplext bolagets verksamhet är. Ju mer 
invecklad och svår verksamhet, desto högre krav bör ställas på denna ledamot. Detta 
revisions- och redovisningskrav innebär inte att ledamoten måste ha någon formell 
utbildning på området, utan erfarenhet av bolagsledning kan anses tillräckligt.62    

Vad så gäller bedömningen av ledamotens oberoende, så ankommer det på styrelsen att 
själv bedöma detta med vägledning av näringslivet självreglering, som i detta fall är 
bolagskoden.63 Jag anser att det är lite konstigt att styrelsen själv kan vara vågskålen om vem 
som är oberoende eller inte när det gäller att utse ledamot till revisionsutskottet. Frågan är 
om man kan anse att den valda ledamoten är oberoende i detta fall. Jag anser att regler för 
vad som definierar oberoende borde införas i lagen för att undvika oklarheter.     

Enligt bolagskoden så skall en samlad bedömning avgöra om ledamoten är oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen. Omständigheter som skall vägas in vid 
bedömningen är om ledamoten har varit verkställande direktör i bolaget eller närliggande 
bolag under de senaste fem åren, om ledamoten under senaste året har haft någon form av 
ekonomisk affärsförbindelse med bolaget eller om ledamoten varit delägare eller haft 
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någonting att göra med bolagets revision under de tre senaste åren. Vidare också om 
ledamoten under de tre senaste åren varit anställd i bolaget eller i något närstående bolag. 
Ett närstående bolag är enligt Bolagskoden ett företag som direkt, eller indirekt, har minst 
tio procent av rösterna och/eller aktierna i bolaget. Dessa är några av de grunder som man 
skall ta hänsyn till vid val av en oberoende ledamoten till revisionsutskottet. 64  

Revisionsutskottets uppgifter består enligt ABL 8:49 b p. 1–5, av att övervaka bolagets 
finansiella rapportering, och med hänsyn till den finansiella rapporteringen övervaka hur 
effektiv bolagets interna kontroll, riskhanteringen och internrevisionen är. Till uppgifterna 
hör också en granskning av årsredovisningen och koncernredovisningen samt övervakning av 
den av bolagsstämman tillsatta revisorns självständighet och opartiskhet. Avslutningsvis skall 
revisionsutskottet hjälpa till med att ta fram förslag till bolagsstämmans revisorsval.  

Att revisionsutskottet skall övervaka bolagets finansiella rapportering framgår av punkt 1 i 
ovan nämnda lagparagraf. Med finansiell rapportering anses den regelbundna redovisningen 
i form av koncern- och årsredovisningar. Revisionsutskottet bör alltså behandla bolagets 
viktiga revisionsfrågor för att upprätthålla bolagets revisionskvaliteter. Enligt punkt 2 så skall 
revisionsutskottet effektivt granska över den interna redovisningen. Enligt förarbetena så år 
det lämpligast om revisionsutskottet vid detta arbete framför allt behandlar frågor som har 
med reglernas efterlevnad att göra.65  

Enligt samma lagparagraf punkt 3, så krävs det att revisionsutskottet vid utförandet av sitt 
uppdrag håller sig informerad om årsredovisningen och, om bolaget är ett moderbolag, även 
kontrollera koncernredovisningen. Vidare i punkt 4 så framgår det att revisionsutskottet skall 
granska revisorns självständighet och opartiskhet. Om bolagets revisor tillhandahåller 
tjänster utöver de revisionstjänster som denne skall göra, så åligger det revisionsutskottet 
att bedöma hur detta påverkar revisorns oberoende. Tjänster som kan anses innefatta 
revisionsverksamheten är till exempel rådgivning som föranleds av upptäckter som revisorn 
gjort under granskningsuppdraget. Men revisionsverksamhet är i huvudsak revision av 
förvaltning eller ekonomisk information, i enlighet av vad som framgår av bolagsordningen 
eller avtal. Denna information skall inte bara rapporteras till uppdragsgivaren, utan även 
andra skall kunna ta del av dessa rapporter.66 Som exempel på tjänster utanför 
revisionsverksamheten omnämner förarbetarna någon form av skattetjänst.67  

Det finns regler i ABL 9:6 a–b om hur revisorn skall förhålla sig till revisionsutskottet. Enligt 
6§ a så skall revisorn rapportera viktiga händelser till revisionsutskottet som denne upptäckt 
vid granskningen. Vad som är viktiga händelser får avgöras från fall till fall, men särskild vikt 
skall läggas på händelser av betydelse för den interna kontrollen av den finansiella 
rapporteringen, vilket också framgår av ovan nämnda paragraf. Till händelser där revisorn 
har rapporteringsplikt hör de nämnda punkterna i ABL 9:49 b, men en händelse kan anses 
som viktigt även om det inte omfattas av den nyss nämnda paragrafen.68  
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Av ABL 9:6 b 1 st. p.1–3 framgår att revisorn skall visa för revisionsutskottet att han är 
opartisk och självständig vid utförande av sitt uppdrag. Revisorn ska om han anser eller 
misstänker att det föreligger omständigheter som kan komma att rubba hans opartiskhet 
och självständighet meddela detta till revisionsutskottet. Därefter så skall revisorn rådgöra 
med revisionsutskottet om detta förhållande och om det är lämpligt att han fortsätter sitt 
uppdrag i bolaget.   

FAR SRS´ anser i sitt remissyttrande att revisionsutskottet inte skall granska den av 
bolagsstämman utsedda revisorns opartiskhet och självständighet. FAR SRS´ anser att det är 
viktigt att revisionsutskottet övervakande roll, inte ersätter det ansvar som revisorn själv 
innehar. Det vill säga, revisorn bör själv bedöma om dennes opartiskhet och självständighet 
har rubbats enligt analysmodellen(revisorslagens 21 § se kap. 4.1).69  

Revisorn skall till revisionsutskottet redovisa om han bistår bolaget med tjänster utanför 
revisionsverksamheten (se kap. 4.1). Vidare skall revisorn skriftligen till revisionsutskottet 
lämna en försäkran om att han är opartisk och självständig. Denna försäkran skall lämnas in 
årligen. Enligt ABL 9:6 b 2 st. så skall revisorn vända sig till styrelsen om bolaget har beslutat 
att revisionsutskottets uppgifter skall fullgöras av styrelsen, enligt ABL 8:49 a 2 st.                        

Om bolagsstämman väljer att inte ta in beslut om revisionsutskottet i bolagsordningen eller, 
av annat skäl, inte väljer revisionsutskottets ledamöter i samband med styrelsevalet, så är 
det upp till styrelsen att bedöma om bolaget skall inneha ett revisionsutskott eller inte. 
Bolaget bestämmer fritt om det skall finnas ett revisionsutskott eller inte. Detta gäller även 
bolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna på en reglerad marknad70. Men om bolaget 
väljer att inte inrätta ett revisionsutskott så följer vissa förpliktelser för styrelsen att fullgöra 
revisionsutskottets uppgifter i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.  

Hela styrelsen kan enligt ABL 8:49 a 2 st. fullgöra revisionsutskottets uppgifter. Det finns två 
förutsättningar för att styrelsen ska kunna utföra de lagstadgade uppgifter som 
revisionsutskottet skall inneha. Den första förutsättningen är att det i bolagsledningen finns 
någon som är oberoende och att samma person innehar den kompetens i revision och 
redovisning som behövs enligt ABL 8:49a 1st. Den andra förutsättningen är att styrelsen tar 
på sig att fullgöra de uppgifter som revisionsutskottet innehar enligt ABL 8:49 b. 

Det intressanta med de uppgifter som tilldelas revisionsutskottet är att vissa av dessa 
uppgifter redan, sedan tidigare gällande bestämmelser i ABL, tillfaller andra bolagsorgan. 
Mer om detta nedan i diskussionsdelen.  

 

5.3 Sanktioner 

Det framgår inte i de nyinförda lagreglerna vilka sanktioner som föreligger för ledamöterna i 
revisionsutskottet. Som jag nämnde ovan så är revisionsutskottet en del av styrelsen, därav 
så föreligger samma skadeståndsansvar för ledamöterna i revisionsutskottet som för 

                                                           
69

 Prop. 2008/09:135 s. 117 och FAR SRS remissyttrande över SOU 2007:56 
70

 Prop. 2008/09:135 s. 156 



20 

 

styrelsen vid utförande av uppdrag.71 Det skadeståndsansvar som styrelsen har gentemot 
bolaget och tredjeman har jag redan klargjort för ovan (se kap. 3.3). 

Regler om revisionsutskottsledamotens avgående från sitt uppdrag i förtid framgår varken av 
lagen eller i förarbetarna. Men även här kan det antagas att de regler som gäller för 
styrelsen också berör revisionsutskottets ledamöter. Dessa regler har jag klargjort för ovan 
(se kap. 3.3).      

 

6. Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt skall en diskussion föras om för- och nackdelar samt eventuella problem med 
revisionsutskottet. Jag kommer att utgå från den information som jag har klargjort för ovan i 
uppsatsen. I diskussionen kommer jag att svara på de frågor som jag ställde i min 
problemformulering. Inledningsvis ska jag diskutera kring om det finns några problem med 
att inneha ett revisionsutskott i ett aktiebolag. 

De uppgifter som revisionsutskottet skall utföra består huvudsakligen av att bereda 
revisions- och redovisningsfrågor som i sin tur styrelsen skall behandla. Men också att 
granska bolagets revisors opartiskhet och självständighet, vilket jag kommer in på mer 
nedan. Dessa beredningsuppgifter som revisionsutskottet innehar är inte några nya 
uppgifter som uppkommit, utan dessa beredningsuppgifter har funnits i aktiebolag sedan 
innan införandet av revisionsutskottet. Som jag nämnde ovan så ligger det redan på 
styrelsens bord att de ekonomiska förhållandena i bolaget kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Den verkställande direktören som publika bolag måste ha, har i sin tur på sitt bord att 
kontrollera så att bokföringen överensstämmer med lagen. I och med detta sagt anser jag att 
den verkställande direktören redan utför en form av beredningsuppgift åt styrelsen. Jag 
ställer mig frågan om det verkligen behövs ett sådant internt beredningsorgan som 
revisionsutskottet, istället anser jag att styrelsen via sin delegationsrätt kan lägga detta 
beredningsarbete på en eller flera styrelseledamot/ledarmöter i bolaget. 

Att revisionsutskottet skall granska den av bolagsstämman utsedde revisorn är intressant. 
Som jag nämnde ovan så är FAR SRS´ emot detta i sitt remissyttrande. Jag instämmer med 
FAR SRS´ yttrande och även jag anser att det största ansvaret bör ligga helt på revisorn att 
bedöma om dennes opartiskhet och självständighet har rubbats. Att revisorn är godkänd 
eller auktoriserad behöver inte betyda att denne är den som är bäst lämpad att ta beslut om 
huruvida dennes opartiskhet och självständighet har rubbat. Det krav som ställs på att 
revisorn skall ha en relativt hög utbildning kan tala för att det är han som är bäst lämpad att 
avgöra om han är oberoende i förhållande till bolaget. Att revisorn skall rådgöra med 
revisionsutskottet, som är en del av styrelsen, om denne anser att han inte längre är opartisk 
och självständig, är enligt min mening lite anmärkningsvärt. Jag anser att, som jag nyss 
nämnde, revisorn själv skall ta ställning om denne fortfarande är oberoende och inte 
diskutera detta med bolagets ledning. Möjligen att revisorn skulle kunna föra en sådan 
diskussion med bolagsstämman, de organ som har utsett revisorn i bolaget.           
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Ovan nämnda redogörelse angående teoribildningen kring aktiebolag, bygger på att de som 
skjuter in kapital i bolag är de som tar risken. Deras garanti är att de har ett begränsat 
betalningsansvar för bolagets förpliktelser och att de fritt kan överlåta sina aktier. I och med 
att aktieägarna också har ett begränsat inflytande över hur bolaget förvaltas, så får de välja 
ut de som skall förvalta bolaget i form av styrelseledarmöter. Aktieägarna ska också välja 
bolagets revisor, som skall vara deras granskande öga. Som jag nämnt ovan är det vikigt att 
revisorn är oberoende från bolaget vid sin revision och att denne inte på något sätt påverkas 
av bolagets ledning. Jag anser att risken kan blir större att revisorn påverkas av bolagets 
ledning vid införandet av dessa nya lagregler, mer om detta nedan.      

Bolaget har möjlighet att välja bort revisionsutskottet helt, och om de gör det så skall 
styrelsen utföra de uppgifter som revisionsutskottet innehar enligt lagen. Så då är det alltså 
styrelsen själva som skall vara det organ som granskar och rådgör med revisorn om dennes 
opartiskhet och självständighet. Det som jag tror kan hända i dessa fall är att förhållandet 
mellan styrelsen och revisorn kan bli allt för närgående. Detta kan i sin tur leda till att istället 
för att stärka allmänhetens förtroende för den lagstadgade revisionen (vilket är ett av 
syftena med införandet av revisionsutskottet), så kan detta leda till en bild av att styrelsen 
och revisorn jobbar sida vid sida med bolagets revision. Detta är något som enligt min 
mening kan orsaka att revisionsutskottets införande leder till att allmänhetens förtroende 
för den lagstadgade revisionen försvagas. Risken finns att misstankar uppkommer om att 
revisorn och bolagets ledning jobbar sida vid sida, därmed kan förtroendet rubbas för 
revisorn och att denne är oberoende i förhållande till bolaget.       

Oavsett om bolaget väljer att ha ett revisionsutskott eller om de väljer att lägga över dessa 
uppgifter på styrelsen så måste en styrelseledamot vara oberoende från bolaget och inneha 
redovisnings- och revisionskompetens. Att bolaget skall inneha en ledamot som är 
oberoende och skall inneha viss kompetens talar för att dessa beredningsuppgifter som 
ligger på revisionsutskottet kan utföras på ett tillfredställande sätt. Problemet kan bli, som 
jag nämnde ovan, att hitta en ledamot till revisionsutskottet som uppfyller dessa krav. 
Kollegiet anser i sitt remissyttrande att två svårigheter kan uppstå med att ställa dessa krav 
på en och samma ledamot. Kollegiet tror att rekryteringen kan bli svår men också att ett 
större ansvar kommer att läggas på denne ledamot. Ett enklare alternativ skulle, enligt min 
mening, vara att införa regler om att en ledamot i styrelsen skall oberoende och inneha 
denna kompetens, och att denne ska ägna sig åt beredningsuppgifter med understöd från 
övriga i styrelsen. Jag anser att en styrelseledamot med detta kompetenskrav i bolagets 
ledning kan stärka allmänhetens förtroende för den lagstagade revisionen. Detta under 
förutsättning att denne ledamots uppgifter endast består i att bereda handlingar, för att 
underlätta arbetet för övriga i styrelsen.      

Som jag nämnde ovan så kan det kompetenskrav som ställs på den oberoende ledamoten 
variera från bolag till bolag. Utbildning inom revision eller redovisning är inte ett måste för 
denna ledamot, utan snarare anses erfarenhet av bolagsledning vara tillräckligt. Detta är 
något jag ställer mig lite frågande till. Ska denne som kanske inte har någon form av 
utbildning inom revisionsområdet granska det bolagsorgan (revisorn) som enligt lagen har 
det högsta utbildningskravet på sig? 

Kan verkligen en ledamot vara oberoende om denne utses av det bolagsorgan som den i 
princip är en del av? Jag anser att det är möjligt att denna ledamot kan vara oberoende, om 
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man använder sig av de regler för oberoende som finns i bolagskoden. Dessa kriterier för hur 
man skall bedöma om någon är oberoende i förhållande till bolaget är helt klart godkända. 
Det är enligt min mening viktigt att alla utgår från samma bedömningsmall, för att 
oberoende av styrelseledamot skall kunna uppnås inom aktiebolag. Men som jag nämnde 
ovan så borde oberoende regler vid val av en oberoende ledamot på något sätt framgå i 
lagform. Bolagskoden använder sig av ´följ eller förklara´ -principen och om bolaget kan 
motivera avvikelse från dessa regler, finns det ingen garanti på att styrelseledamoten i 
revisionsutskottet verkligen är oberoende i förhållande till bolaget.                 

Motiveringen till varför vi i Sverige inte införde revisionsutskott redan i mitten på 90-talet 
var att det inte ansågs behövas. För i Sverige är det bolagsstämman som utser revisorn till 
skillnad från i USA, där revisorn utses av styrelsen. Men också så finns det regler som 
begränsar att det endast får finnas en anställd i styrelsen i Sverige, till skillnad från i USA. 
Dessa två skillnader var bland annat de som låg till grund för att inte Sverige valde att införa 
revisionsutskottet i mitten av 90-talet.72 Men dessa två förhållningsregler har inte förändrats 
sedan detta beslut fattades, och med detta sagt kan man ju fundera om det verkligen är 
nödvändigt att aktiebolag skall inneha ett revisionsutskott idag.  

Som jag nämnde ovan så var ett av de bakomliggande syftena för amerikanernas införande 
av en revisionskommitté att förhindra att styrelsen skulle få för stort inflytande över 
revisionen. Detta kan däremot vara ett problem som kan komma att uppstå i svenska bolag, i 
och med införandet av revisionsutskott. Jag tror att risken är stor att styrelsen får för stort 
inflytande även revisionen i bolaget. Det är viktigt med en tydlig gräns mellan styrelsen och 
revisorn. En gräns som anger vilka tjänster revisorn får och inte får utföra.       

Revisorn har till uppgift att rapportera viktiga händelser till revisionsutskottet. Viktiga 
händelser som framförallt rör sig om den interna kontrollen av den finansiella 
rapporteringen. Denna rapporteringsplikt är något som i sin tur kan leda till att 
informationsproblemet som redan infinner sig mellan aktieägarna och bolagets ledning 
utvidgas. I och med denna rapporteringsplikt kommer bolagets ledning få ett större 
informationsövertag gentemot bolagets aktieägare. Detta inforationsövertag, eller rättare 
sagt informationsproblem, går att jämföras med termerna ´moral hazard´ och ´adverse 
selection´ som jag har redogjort för ovan.    

Det finns som jag nämnde ovan redan regler om att bolagets revisor skall lämna erinringar 
till bolagets ledning, om synpunkter på förhållanden som kan röra sig om affärshemligheter 
eller omständigheter som är av mindre betydelse. Detta är information som inte bör komma 
till allmänhetens eller till aktieägarnas kännedom och dessa erinringar bestämmer revisorn 
själv över huruvida denne skall ta upp det med bolagets ledning eller ta upp det i sin 
revisionsberättelse. Detta anser jag är en regel som har kommit till för att relationen mellan 
bolagets ledning och revisorn inte skall bli för närgående. Enligt min mening är det revisorn 
som har den bästa insynen om vilken information respektive bolagsorgan skall ta del av och, 
med detta sagt, anser jag att man likväl kan fortsätta att bara använda sig av erinringsregeln 
som framgår av ABL 9:6. Som jag nämnde ovan så har revisorn det högsta utbildningskravet 
på sig enligt lagen. Återigen kan detta vara något som talar för att revisorn skall vara den 
som beslutar vilket bolagsorgan som skall förses med vilken information.           
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Vidare till frågan huruvida reglerna för revisionsutskottet bör lagstiftas eller självregleras? 
Jag själv är lite delad i denna fråga. Både FAR SRS´ och Kollegiets argumentation mot att 
lagstifta har bra ståndpunkter, men det fanns det även i de argumenten för att lagstifta i 
prop. 2008/09:135. Motargumenten från FAR SRS´ och Kollegiet bestod i att lagstiftning 
kommer att hämna tillväxten på marknaden samt att de komplexa regler som föreligger på 
värdepappersmarknaden har fungerat bra hittills under självreglering. Jag instämmer till 
detta och jag anser att marknader som är under ständig utveckling bör inneha flexibla regler 
som bara självreglering kan uppnå. Men då krävs det också att reglerna ska följas av alla 
marknadens aktörer.  

Den av bolagskoden angivna ´följ eller förklara´ -principen är säkerligen den största 
anledningen till varför revisionsutskottets förhållningsregler i dag finns i lagform och inte är 
självreglerade. I prop. 2008/09:135 anses denna ´följ eller förklara´ -princip leda till att 
bolagskodens regler inte är bindande för marknadens aktörer. EG–direktiv skall vid 
införandet i en medlemsstat vara bindande. Detta är något som jag instämmer med och 
alternativet för Kollegiet skulle kanske ha varit att frångå denna princip och istället införa ett 
strängare regelsystem för aktörerna på värdepappersmarknaden. Om detta hade gjorts 
kanske reglerna för revisionsutskottet fortfarande även idag hade varit självreglerade genom 
bolagskoden.  

Min slutsats av denna studie, är att revisionsutskottet delvis är ett bra initiativ för bolag vars 
värdepapper är noterade på en reglerad marknad. Om revisionsutskottets arbetsuppgifter 
enbart består i att bereda handlingar inför styrelsens granskning, så kan detta organ vara kan 
ett tillskott i den aktiebolagsrättsliga bolagsformen. Men ska revisionsutskottet, som är en 
del av styrelsen, fungera som en medlare mellan bolagets ledning och revisorn så tror jag att 
ett allt för närgående förhållande kan uppstå. Dessutom kan effekten av revisionsutskottet, 
eller rättare sagt dessa nya lagregler, bidra till att bolagets ledning får för stor insyn och för 
stort inflytande i revisorn granskning. Ett led i detta kan orsaka att en lojalitetskonflikt 
uppstå bolagsorganen emellan.   

Vidare anser jag att beslut om revisionen och vilket bolagsorgan som ska få ta del av denna 
information, rörande revisionen, bör fattas även i fortsättningen av den av bolagsstämman 
utsedda revisorn.      

Sedan kan man ju fundera över om det verkligen behövs ett revisionsutskott i svenska 
aktiebolag. För mig tycks det vara ett måste som resultat av Sveriges EU–medlemskap. Jag 
tror inte att ett behov finns för detta organ i Sverige. Ett alternativ som kanske skulle fungera 
lika bra är att styrelseledarmöter via arbetsordningen fördelar ut dessa uppgifter.                                                                            
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