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Sammanfattning 

 Upphovet till revision var till att börja med främst ägarnas behov av kontroll 
över bolagsledningens förvaltning av bolagets verksamhet. Revisorn har sedan 1944 
års aktiebolagslag haft ett obegränsat skadeståndsansvar vilket innebär att revisorn i 
princip kan krävas på mångmiljonbelopp. Den 17 september år 2008 avlämnade 
justitiedepartementet en utredning i fråga om en begränsning av revisorers 
skadeståndsansvar som är föranledd av EU-kommissionens rekommendationer. Den 
alltmer tilltagande turbulensen på finansmarknaden har gjort det svårt för de stora 
revisionsbyråerna att köpa ansvarsförsäkringar, vilket har lett till höga 
försäkringspremier. EU-kommissionens rekommendation präglas av en oro för att det 
inte ska finnas tillräcklig många revisionsnätverk med kapacitet att revidera de största 
börsnoterade bolagen inom EU. 
 
 Med anledningen av den föreslagna ändringen av revisorers skadeståndsansvar 
väcktes mitt intresse och syftet med min studie var att undersöka revisorernas 
uppfattningar kring förslaget samt konsekvenser som de föreslagna ändringarna kan 
medföra. För att uppnå syftet med studien har det medfört att jag har varit hänvisad 
till respondenter som kvalificerar till att svara på mina frågeställningar och följaktligen 
intervjuat fyra revisorer som är välinsatta i ämnet. 
 
 Jag kom fram till att sedan införandet av revisorers skadeståndsansvar har 
finansmarknaden sett omfattande förändringar och revisorns skadeståndsansvar 
befinner sig nu i ett annat perspektiv. Med anledning av att revisionsbranschen i 
dagsläget möter nya utmaningar som inte tidigare förekommit har det kommit till min 
kännedom att dessa regler behöver ses över och aktualiseras. Den viktigaste slutsatsen 
är att skadeståndsansvaret inte ska betraktas som ett incitament för bättre revision. 
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1 INLEDNIG 

I detta inledande kapitel introduceras läsaren till ämnet som behandlas i studien. För att ge läsaren 
större insikt i studien presenteras, bakgrunden som ska förse läsaren med en generell bild av ämnet, 
därefter följer problemanalys & frågeställningar och slutligen syfte & avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

När revisionsplikten infördes i Sverige år 1988 var motivet inte enbart att minimera 
eventuella incitament för ekonomisk brottslighet utan revisorn skulle även tillföra 
aktiebolagen sakkunnig kompetens (Precht 2005). 
 
Än idag har samtliga Svenska aktiebolag, oavsett storlek, skyldighet att ha en 
kvalificerad revisor. För aktiebolagen innebär detta att revisorn ska granska styrelsen 
och den verkställande direktören och se till att den finansiella rapporteringen är riktig 
samt att i förekommande fall påpeka brister (Sundvall & Hermanson 2007).  
 
Revisionens uppgift är att underlätta för olika intressenter, bland annat banker då de 
ska bedöma under vilka förutsättningar som exempelvis kreditbeslut tas, likaså ska 
revisionen bidra till att en objektiv bild av bolaget erhålls. Om revisorn är försumlig 
och inte framför erinringar mot en årsredovisning som ger en missvisande bild av 
bolagets ställning, blir den automatiska följden skada för exempelvis en bank som 
använder den finansiella rapporten som grund för att bevilja kredit åt bolaget (SOU 
2008:79). 
 
I september år 2008 presenterades utredningen om Revisorers Skadeståndsansvar. 
Utredningen föreslår en begränsning i skadeståndsansvaret för revisorer. I kontrast till 
det nuvarande obegränsade skadeståndsansvaret innebär förslaget följande; 
utredningen har dels föreslagit ett tak för ansvaret om 100 miljoner kronor, denna 
beloppsbegränsning gäller dock inte skada som revisorn vållat uppsåtligen eller genom 
brott. Samt att revisorns ansvar mot klienten och tredje man ska vara subsidiärt 
(Diamant 2008). 
 
”Frågan om en begränsning av revisorers skadeståndsansvar har diskuterats intensivt, först i USA 
efter den s.k. Enronskandalen och därefter i EU efter millenniumskiftet och skandalen i den 
italienska livsmedelskoncernen Parmalat” (SOU 2008:79). 
 
Följden av detta har varit att diskussionen även nått Sverige. I tidsskriften Balans har 
denna fråga diskuterats flitigt av olika författare som tagit upp både för och nackdelar 
med förslaget. Bland nackdelarna kan räknas att effekten sägs bli att den skadelidande 
parten inte längre får någon rätt att kräva skadestånd från revisorn (Diamant 2008). 
Claes Rainer upplever förslaget som positivt i större utsträckning och menar att på 
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grund av den finanskris som världen nu upplever bör de förslagna ändringarna vara 
välkomna för landets revisorer (Rainer 2008). 
 
Skadeståndslagen är väldig allmänt hållen och gäller för alla former av 
skadeståndsansvar där det saknas specifik lagstiftning. Även handelsbalken har 
allmänna bestämmelser som tvingar en syssloman att ersätta huvudmannen, i de fall 
som sysslomannen negligerat att fullfölja sitt uppdrag. Dessa bestämmelser om 
syssloman gäller för bland annat revisorer i förhållande till uppdragsgivaren. De regler 
som särskilt gäller för revisorns skadeståndsansvar återfinns i aktiebolagslagen, 
revisionslagen samt revisorslagen (SOU 2008:79).  
 
Revisorns skadeståndsansvar är som tidigare nämnt för närvarande obegränsat. De 
nuvarande bestämmelserna om styrelseledamöter, verkställande direktör och revisorers 
skadeståndsansvar innebär att dessa organ har ett gemensamt och solidariskt ansvar 
för skada som de orsakat bolaget uppsåtligen eller av oaktsamhet (SOU 2008:79).  
 
Om revisorn varit försumlig i sin granskning som gör honom skadeståndskyldig så har 
normalt även styrelseledamöter och verkställande direktören ett ansvar eftersom de 
har upprättat den finansiella rapporten. Trots detta är det ofta bara revisorn som får 
svara i skadeståndsprocessen. Det beror främst på att det endast är revisorn som enligt 
lag är skyldig att ha ansvarsförsäkring (SOU 2008:79).  
 
I dagsläget finns det två möjligheter enligt vilka en revisor kan undvika att bli ensamt 
ansvarig. För det första kan skadeståndet jämkas enligt 38 § revisionslagen (SFS 
1999:1079) efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. För det andra 
måste en revisor enligt 27 § revisorslagen (SFS 2001:883) teckna en ansvarsförsäkring 
som täcker den skadeståndsskyldighet som revisorn kan ådra sig. Detta krav på 
försäkring ska i viss mån begränsa att ett orimligt högt skadestånd ställs mot revisorn 
(SOU 2008:79).   

1.2 Problemanalys & frågeställningar 

Både globalt och i Sverige finns fyra revisionsbyråer som dominerar 
revisionsmarknaden. Dessa fyra stora revisionsnätverk består av Deloitte, Ernst & 
Young, KPMG och Öhrlings PricewaterhouseCoopers (Deloitte 2008). 
 
Efter Enronskandalen och revisionsbyrån Andersens fall ledde det till att 
försäkringsbolagen vägrade teckna nya försäkringar med de fyra stora 
revisionsbyråerna för tiden efter 2003. Nya försäkringslösningar fick därför prövas 
och för att täcka Andersens gamla skador bildades ett gemensamt bolag för 
Storbritannien och länderna i kontinentaleuropa som krävde en försäkringspremie upp 
till 100 procent av risken. För de fyra stora svenska revisionsbyråerna har det visat sig 
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vara svårt eller omöjligt att teckna försäkringar som gäller framtida 
skadeståndsanspråk. För dessa gäller idag egna försäkringsbolag som revisionsbyråerna 
äger. Skulle denna försäkringsalternativ försvinna, beräknas då att dessa bolag kommer 
få det svårt att återförsäkra sig (SOU 2008:79).  
 
Sett över tiden har försäkringspremierna som de svenska revisionsbyråerna betalar 
stigit dramatiskt, om ett försäkringsbolag utbetalat ett stort belopp ett år kan de nästa 
år vägra att förlänga försäkringsavtalet (SOU 2008:79). 
 
Enligt en studie som har presenterats från kommissionen på uppdrag av den 
Europeiska Unionen har sex utstående tvister kunnat noteras i Sverige, Danmark och 
Finland med stora revisionsnätverk inblandade som rör 10-200 miljoner dollar eller 
mer (SOU 2008:79).  
 
Ett exempel på detta i Sverige; Efter en artikel i Dagens Industri om Prosolvia AB:s 
tveksamma redovisning föll aktien kraftigt och finansiärerna lämnade bolaget. Som en 
följd av detta sattes bolaget i konkurs i december år 1998 och i mars år 2001 väckte 
Prosolvia AB:s konkursbo talan mot Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och den 
huvudansvarige revisorn med ett yrkat belopp på 1,466 miljarder kronor. Som grund 
för tala gjordes bland annat gällande att vid granskningen av årsredovisningen och 
räkenskaperna inte uppmärksammats att dessa avvek från lag och god redovisningssed 
(SOU 2008:79).  
 
Det finns mycket som talar för att revisorer stäms i en allt större omfattning samt att 
det har blivit allt vanligare att revisorn med framgång stäms för vad denna har skrivit i 
sin revisionsberättelse. Ulf Nankler som är ledamot i skadenämnden inom FAR SRS, 
går igenom alla skadeståndskrav och menar att det i nio av tio fall bedöms vara så att 
den som stämmer revisorn har ett förenklat sätt att se på revisorns roll. Han ser även 
en ökning av stämningar och likaså allt högre yrkade belopp. Nankler menar även att 
fler och fler stora leverantörer inser att det finns försäkringspengar att hämta hos 
revisorerna vid exempelvis konkurser (Precht 2007). 
 
Enligt utredningen som avlämnats av justitiedepartementet är det ohållbart att revisorn 
hamnar i den första linjen när skadeståndsanspråk yrkas på grund av brister i den 
finansiella rapporten. Den naturliga följden bör istället vara att de som i första hand 
har upprättat handlingen får stå för de skador som uppstår. Utredningen framhåller 
vidare att förslaget om subsidiärt ansvar för revisorerna innebär att de kommer att 
löpa mindre risk att bli stämda. Detta i kombination med det föreslagna takbeloppet 
om 100 miljoner kronor, kommer göra det enklare för revisionsbyråer att teckna 
ansvarsförsäkringar samt att försäkringsavgifterna kommer minskas avsevärt. I 
slutändan bör det även resultera i lägre revisionskostnader för bolagen (SOU 2008:79).  
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En som ställer sig kritisk till förslaget är Adam Diamant som menar att den 
skadelidande kommer att förlora rätten att själv kräva skadestånd från revisorn. Samt 
att detta i längden kommer att urholka tjänstens värde och legitimitet. Med detta 
menar han att det knappast kommer gynna tilltron till revisionen och därmed även 
revisorsbranschens förmåga att ta ansvar för arbetet som revisorerna utför (Diamant 
2008). 
 
Bland förespråkare för att revisorers skadeståndsansvar begränsas hittar vi Claes 
Rainer som menar att en uppluckring av revisorns skadeståndsansvar förvisso kan 
skada revisorns förtroende, men menar att detta inte är följden av förslaget. Han ser 
tillbaka på den finanskris som Sverige upplevde under 1990-talet då den ledde till en 
rad större rättsprocesser som riktades från långivare mot bolagens revisorer. Han 
menar att revisorns skadeståndsansvar mot bland annat långivaren i dag är alltför 
omfattande, att det med dagens regler blir alltför okomplicerad att komma åt revisorn, 
trots att det saknas sammankopplade avtal mellan revisor och exempelvis bank. 
Därmed är det alltför lätt för exempelvis banker att kräva revisorer på skadestånd 
(Rainer 2008). 
  
Utredningen Revisorers Skadeståndsansvar är en följd av EU-kommissionens 
rekommendationer om en begränsning av revisorers skadeståndsansvar. 
Rekommendationen genomsyras av en oro för att det inte ska finnas tillräckligt många 
revisionsbyråer med kapacitet att revidera de största börsnoterade bolagen inom EU, 
samt att det i ljuset av finanskrisen som har lett till en turbulent finansmarknad har 
ökat risken för revisorer att krävas på stora skadestånd (SOU 2008:79).     
 
Då revisionens främsta funktion är att öka tilltron till det material som 
revisionsklienten kommunicerar med omvärlden. Menar Adam Diamant att en av 
förutsättningarna för att revisionen ska ha denna funktion är att revisorn har ett direkt 
ansvar mot dem som har ett intresse av att kunna förlita sig på revisionen (Diamant 
2008).  
 
Med detta sagt torde förslaget leda till en uppluckring av revisorers skadeståndsansvar 
som kan skada revisorns förtroende bland klienterna. Men detta bör även ses i ett 
större perspektiv då anspråken ökar för varje år som går samt att det krävs en stabil 
marknad för revisionstjänster vilket innebär att revisorers verksamhet hotas av alltför 
stora anspråk även den måste beaktas.  
 
Med utgångspunkt i dessa fakta om revisorers omfattande ansvar kommer jag i studien 
huvudsakligen diskutera revisorernas uppfattningar om förslaget samt värdet som 
dagens obegränsade skadeståndsansvar eventuellt innehar. Jag vill undersöka om 
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förslaget kommer leda till att revisionstjänstens värde och legitimitet urholkas med den 
påföljden att det skadar förtroendet för revisorn.  
 
Med den här studien avser jag att besvara följande frågeställningar: 
 
 Vilken uppfattning har revisorerna om en eventuell begränsning av skadeståndsansvaret? 

 
 Vilka konsekvenser kan de föreslagna ändringarna medföra? 

1.3 Syfte & Avgränsning 

Med anledning av den föreslagna ändringen av revisorers skadeståndsansvar är mitt 
syfte med studien att undersöka revisorers uppfattningar kring förslaget samt 
konsekvenser som de föreslagna ändringarna kan medföra. 
 
Då det är revisorernas uppfattningar jag vill komma åt, infaller den naturliga 
avgränsningen till de parter som främst berörs av förslaget, nämligen godkända och 
auktoriserade revisorer. Studien kommer endast innefatta revisorer som är verksamma 
i Karlstad. I studien kommer jag främst belysa skadeståndsansvaret utifrån ett 
revisorsperspektiv samt de regler och förpliktelser som gäller för revisorn. För att 
uppfylla studiens syfte kommer jag i den mån jag finner relevant och utan att fördjupa 
mig alltför mycket även belysa ansvaret utifrån bolagsledningens perspektiv. 
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2 METOD 

I detta kapitel beskrivs de metoder som jag har tillämpat för att genomföra denna studie. Metoden är 
en viktig del som ska förse läsaren med insikt om förfarandet samt hur jag har kommit fram till 
tolkningen och analysen av materialet som ligger till grund för slutsatsen. Varje del behandlas med en 
argumentation till de val som jag har gjort. 

2.1 Ontologi & epistemologi 

Fakta som ligger till grund för forskning får i regel inte möjligheten att tala för sig själv 
utan återges och gensyras av våra egna antaganden av hur saker och ting är. Som 
exempel kan nämnas att de som bevittnade mordet på Kennedy 1963 rapporterade att 
ljudet kom från en baktändning och att det i själva verket inte uppfattades som skott. 
Så våra beskrivningar är aldrig enkla rapporter av händelser, utan är uppbyggda för att 
skildra oss själva som förnuftiga och försiktiga (Silverman 2008). 
 
Enligt Silverman är bristande objektivet lika frekvent förekommande i vardagen som i 
vetenskapliga studier. Även om det kan antas att forskare genomgår en mer noggrann 
process för att sortera faktum från yttrande än de flesta någonsin behöver göra i 
vardagen, kvarstår problematiken för forskare att de endast ser igenom en ”lins” som 
vilar på koncept och teorier. Forskaren är därmed låst av sitt förnuft och försiktighet 
som således försvårar en objektiv avbildning (Silverman 2008).  
 
Botemedlet på detta problem än enligt Silverman att vid tidpunkten för en viss 
händelse föra bästa möjliga anteckningarna för att sedan i efterhand dra slutsatser av 
händelsen (Silverman 2008). 
 
Som individer är vi alla unika och således uppfattar vi verkligheten och vad som är 
meningsfullt på olika sätt. En överordnande ramverk för att särskåda verkligheten 
erhålls av begreppen ontologi och epistemologi. Ontologi kan enkelt uttryck sägas 
vara läran om verklighetens egentliga beskaffenhet och denna verklighetsbeskådning 
försöker definierar vad som är verkligt och hur den verkligheten är uppbyggt (Åsberg 
2001).  
 
I en modernare tappning kan ontologi sägas vara läran om de begrepp som man 
behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande 
beskrivning och förklaring av verkligheten. Den ontologiska disciplinen skiljer mellan 
”illusioner” och ”verklighet” och undersöker de olika sätt som upplevelser, tankar och 
generaliseringar kan sägas existera samt försöker fastställa vad som är gemensamt för 
dessa formers existens (Åsberg 2001). 
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Ontologi innebär således att verkligheten existerar oberoende av våra uppfattningar 
som vi har om den, men tillgången till verkligheten begränsas av vår inbyggda 
subjektivitet, det vill säga våra fördomar och förkunskaper som vi innehar om 
verkligheten (Patel & Davidson 2003).  Konsekvensen av detta blir för forskning 
tvunget att utveckla en forskningsmetod som befriar mig från mina egna fördomar för 
att således slutligen kunna producera en objektiv och verklighetstroget studie.  
 
Epistemologi studerar grundläggande frågor om framförallt kunskapens natur, 
möjlighet, ursprung och giltighet, det kan alltså sägas att epistemologi tar tempen på 
vad kunskap är. Disciplinen mynnar således ut i frågeställningar som, vad är kunskap?, 
hur vet man när kunskap är tillförlitlig?, samt om det vi återger är en objektiv avbildning  eller 
bara våra egna antaganden (Åsberg 2001). Enligt den epistemologiska filosofin föreligger 
problematiken i att våra tidigare erfarenheter påverkar vad vi väljer att fokusera på och 
sättet som vi angriper våra forskningsobjekt, vilket leder till att kunskapen som vi 
erhåller inte återges korrekt (Patel & Davidson 2003).  

2.2 Deduktiv eller induktiv metod 

Genom att studera verkligheten finns möjligheten att utifrån olika strategier relatera 
teori och empiri, således blev det nödvändigt för mig att avgöra vilken strategi som var 
mest lämpligt för ändamålet. Inom metodiken finns två olika strategier för att avbilda 
verkligheten, induktiv samt deduktivt strategi. Båda strategierna har sin utgångspunkt i 
teori men har olika utfall.  
 Teori som utvecklas i syfte att förklara ett visst fenomen utgör den induktiva 
strategin medans i de fall som teorins implikationer används för att göra förutsägelser 
föreligger den deduktiva strategin (Lundahl & Skärvad 1999). 
 
Således innebär den induktiva strategin att man följer upptäckandets väg. Denna 
strategi lämnar utrymme för en förutsättningslös start för att sedan genom 
empiriundersökning generera en teori (Patel & Davidson 2003). Med detta 
tillvägagångssätt möter jag alltså verkligheten utan förväntningar och informationen 
som jag samlar in ska resultera i en teori som så långt det är möjligt speglar 
verkligheten. I och med detta erhåller jag en större infallsvinkel och undersökningen 
styrs därmed inte av existerande teorier.  
 
Deduktion innebär att undersökaren redan innan insamlingen av empirin har gjort 
tidigare studier och har vissa förväntningar på verkligheten. Till skillnad från induktion 
byggs här empirin på tidigare teorier (Jacobsen 2002).  Den deduktiva strategin följer 
alltså bevisandets väg som ur befintlig teori undersöker om det stämmer överens med 
verkligheten (Patel & Davidsson 2003). Jacobsen kritiserar denna strategi och menar 
att författaren riskerar att förbise relevant information och endast bekräftar förutsatta 
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teorier och således formas en önskvärd slutsats som inte speglar verkligheten korrekt 
(Jacobsen 2002).  
 
Vid utförandet av min studie använder jag mig uteslutande av den induktiva strategin 
då detta arbetssätt ter sig vara bäst lämpat för ändamålet. Vid studiens början har jag 
tagit del av fakta samt diverse tidsskrifter vari revisorer uttalat sig som problematiken i 
fråga, detta kan te sig deduktivt. Men genom att ta del av dessa resonemang har jag 
fått större förståelse för problematiken och kunnat utarbeta intervjufrågor som på 
bästa sätt besvarar min frågeställning. Att den induktiva strategin är rätt för min studie 
är inte konstigt då detta arbetssätt överensstämmer med mina önskningar och mål 
som är att i högsta grad undvika att påverka studien med egna förutfattade meningar 
och värderingar för att utifrån den insamlade empirin framställa ett resultat som 
återger verkligheten på ett korrekt sätt.  

2.3 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

Det inledande stadiet av en studie innebär en intensiv informationsökning vilket 
genererar en mängd information, i och med detta infinner sig en önskan om att 
strukturerat och metodiskt behandla samt utvärdera materialet. För att bemöta denna 
process på ett korrekt sätt finns olika metoder att följa, kvalitativ och kvantitativ.  
 
Syftet med den kvalitativa metoden är att forskaren ska erhålla en djupare förståelse av 
fenomenet som undersöks genom att forskaren analyserar och tolkar data som 
insamlas och utifrån detta drar logiska slutsatser. Den kvalitativa metoden innehar ett 
hermeneutiskt synsätt vilket innebär att forskaren erhåller större insikt i 
verklighetstrogna tankegångar. Enligt hermeneutiken finns ingen absolut sanning, 
forskaren försöker istället att tolka sina observationer och få fram resultat av 
tolkningarna vilket ger en egen sanning. Det hermeneutiska synsättet strävar efter att 
upptäcka det unika genom att analysera, beskriva och förstå ett visst fenomen som 
undersöks (Thurén 2007). Hermeneutiken kommer för mig ha en upplysande 
inflytande då jag tolkar svaren som jag har erhållit från intervjuerna.  
 
Den kvalitativa metoden innebär att ett mindre antal respondenter väljs ut som 
forskaren sedan utför djupare intervjuer med. Fördelen med denna metod är att 
respondenten har möjligheten att tala öppet samt reflektera över svaren och tvingas 
inte ta ställning till fasta frågor med givna svarsalternativ. Metoden bidrar till att tolka 
och förstå ett fenomen (Jacobsen 2002). Detta tillvägagångssätt skapar större klarhet i 
ett oklart ämne samt är till hjälp då jag ska framställa en nyanserad beskrivning av 
ämnet. Den kvalitativa metoden är öppen för oväntade företeelser vilket gör denna 
metod lämplig när jag ska utveckla nya teorier och hypoteser. 
 



~ 14 ~ 

I och med studiens uppläggning samt för att uppnå studiens syfte på ett 
tillfredställande sätt förefaller valet av den kvalitativa metoden naturlig. På grund av 
studiens utformning finner jag det lämpligt att belysa problemställningar där jag är 
intresserade av djup, nyanser och förhållandet mellan individ och sammanhang.   
 Jag använder således den kvalitativa metoden i syfte att skapa djupare förståelse 
för problemställningen. Studiens förfarande är sådan att jag utför intervjuer som riktas 
till ett fåtal revisorer och kan därmed fokusera på att erhålla djup och nyanserad 
information från respondenterna för att belysa förhållandet mellan sammanhanget och 
personen. 
 
Min frågeställning är komplex då ingen vet hur det verkliga utfallet blir vid en 
eventuell begränsning av revisorers skadeståndsansvar. Med detta som grund ansåg jag 
att en diskussion med de personer som förväntas representera branschen var på sin 
plats. Att min frågeställning är komplex beror på att jag har inringat ett ännu oklart 
område där klarhet eftersträvar med utgångspunkt från min empiriundersökning som 
jag är övertygad om att det ger ett representativt resultat för de respondenter som 
deltagit i min studie.  
 
Den kvantitativa metoden innebär att ett större antal respondenter utses som får uttala 
sig och vanligt förekommande vid denna metod är enkätundersökningar. Fördelen är 
dock att svaren är lätta att ställa samman samt att ett fler respondenter kan tillfrågas 
(Jacobsen 2002). Denna metod förefaller inte lämplig för mig då den inte uppfyller 
studiens karaktär, vilket kräver att det uppstår en diskussion för att få fram en djup 
och nyanserat svar. Det skulle även föreligga svårigheter att erhålla uttömmande svar 
kring vissa av mina intervjufrågor som kan anses vara av känslig karaktär som även 
dessa kräver att diskussioner uppstår för att öka möjligheterna till bra svar.  
 
Den kvalitativa metoden är resurskrävande då det tar lång tid att genomföra intervjuer 
och generaliseringsproblem kan uppstå då det finns en osäkerhet om den utvalda 
gruppen är representativt för övriga, dessa aspekter är självfallet negativa (Jacobsen 
2002). I mitt fall utgör dock generalisering inte ett problem då jag inte är ute efter att 
generalisera eller ge ett renodlat svar på min frågeställning. Som ovan nämnt kan jag 
endast erbjuda en hypotes om hur utfallet skulle kunna te sig då det egentligen inte 
finns ett svar på frågan som ju handlar om ett förslag att begränsa revisorers 
skadeståndsansvar. 
 
Generaliseringsproblemen är dock än större vid kvantitativa studier, som i huvudsak 
erhåller information från individer och inte grupper samtidigt som begränsad 
information erhålls om ett sammanhang (Jacobsen 2002). Varför jag avfärdar den 
kvantitativa metoden beror på förutom det som tidigare sagts även på att jag inte är 
intresserad av att dra generaliserande slutsatser. Dessutom finns risken att studiens 
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objektivitet förloras vid enkätundersökningar då de kan leda till att resultatet 
manipuleras medvetet eller omedvetet i och med att frågor och svar är fastställda och 
respondenten inte tillåts svara fritt. 

2.4 Insamling av data & praktiskt genomförande 

Enligt Lundahl et al (1999) är enkätundersökningar ofta tidskrävande att genomföra 
samtidigt som att det är en okontrollerad mätsituation, det är svårt att följa upp frågor, 
och som nämnt tidigare passar denna metod bäst då svaren är givna. Dessutom 
tenderar svarsfrekvensen med denna undersökningsmetod att minska i proportion till 
studiens svårighet och tidskrav. Intervjuer erbjuder däremot en kontrollerad situation, 
vilket lämpar sig vid komplicerade frågor som lämnar utrymmer för vidare utveckling 
(Lundahl & Skärvad 1999).  
 
Att samla in data till denna studie genom enkätundersökningar har för mig inte varit 
ett alternativ och jag har medvetet avfärdat detta tillvägagångssätt. I och med studiens 
utformning som består av öppna frågor skulle det ha varit svårt att välja ut givna 
svarsalternativ. Detta tillvägagångssätt anser jag skulle inte på något sätt bidra med 
något av väsentlig betydelse till studiens syfte.  
 
Varför intervjuer har varit att föredra före enkätundersökning beror helt enkelt på att 
intervjuer är förenlig med studiens syfte. Intervjuerna tillåter mig kontrollera 
situationen och ställa de frågor som jag vill ha svar på och innebär att under intervjun 
finns utrymme att vidareutveckla komplicerade frågor. 
 
Respondenterna har genomgående svarat på ungefär likartade sätt och haft samma 
argumentationer till varför förslaget bör respektive inte bör genomföras. Jag har valt 
att inte i förväg sända frågorna till mina respondenter. Inför intervjuerna har det dock 
förklarats för respondenterna vad mitt syfte har varit samt att frågorna kommer handla 
om deras uppfattningar angående förslaget. Samtliga revisionsbyråer har självmant 
hänvisat mig till de revisorer på deras respektive avdelningar som har god insyn i fråga 
om revisorers skadeståndsansvar. Utöver detta har det klargjorts för respondenterna 
att de ska förbli anonyma. Alltså har det genomförts ett antal olika återgärder i syfte att 
erhålla hög giltighet och tillförlitlighet. Då respondenterna inte fått ta del av mina 
frågeställningar i förväg minimeras risken för att respondenten ska kunna förbereda 
sig och återge ”politiskt korrekta” svar som inte speglar verkligheten. Jag såg denna 
risk föreligga då några av mina frågor kan anses vara av känslig karaktär och 
anonymitet var ytterligare en återgärd i syfte att motivera respondenterna till fria 
diskussioner utan risk för eventuella framtida sanktioner.  
 
I syfte att minimera risken för missförstånd har samtliga intervjuer spelats in på band. 
Med detta förfarande har jag haft möjligheten att i efterhand lyssna på samtalen och 
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dra representativa synteser av deras utlåtanden. Studien kan sägas inneha en explorativ 
natur då den behandlar ett ämne som ligger på förslagsstadiet vilket innebär att mycket 
utrymme lämnas till mig för tolkning av detta fenomen. I och med detta fann jag det 
nödvändigt att ställa raka och tydliga frågor och svaren som erhållits har genomgående 
bestått av likartade argumentationer gällande, för och emot, vilket i sig är ett tecken på 
hög reliabilitet.  
 
Således har jag som datainsamlingsmetod för min empiri valt att uteslutande utföra 
personliga intervjuer, och för att fullgöra denna uppgift finns olika metoder till hands. 
Ett vanligt sätt att skilja på dessa olika metoder är att utgå från graden av 
standardisering.  
 
En standardiserad intervju föreligger då frågeformuleringen har förutbestämda frågor, 
dessutom måste frågorna förbli oförändrade och komma i samma ordning vid alla 
intervjutillfällen. Ostandardiserade intervjuer innebär däremot en större frihet för 
forskaren både vad gäller utformningen och ordningsföljden av frågorna vilket leder 
till att intervjun blir mera flexibel och situationsanpassad. Den ostandardiserade 
metoden syftar till att de frågor som ställs ger svar som i möjligast mån täcker 
informationsbehovet (Lundahl & Skärvad 1999). 
 
Semistrukturerade metoder är sådana som inte kan kategoriseras inom den 
standardiserade eller ostandardiserade metoden. Den semistrukturerade intervjun 
innebär att frågorna som ska ställas till respondenter är på förhand definierade men 
lämnar utrymme för att följa upp svaren med uppföljningsfrågor som exempelvis ”kan 
du utveckla det” (Lundahl & Skärvad 1999). 
 
Beroende på vad som vill åstadkommas med studien finns olika intervjumetoder att 
tillgå. Den standardiserade intervjun är mest lämplig vid kvantitativa studier som 
vanligen genomförs genom enkätundersökningar. Mindre standardiserade metoder 
liksom den ostandardiserade intervjun innebär att svaren blir mera nyanserade och 
uttömmande. Nyanserade och uttömmande svar är särskilt viktiga vid kvalitativa 
studier där man vill erhålla djupgående insikter om individers bedömningar av en viss 
situation (Lundahl & Skärvad 1999). 
 
Dessa metoder kan även dels upp i olika strukturerade nivåer, helt strukturerade och 
fria intervjuer. Den helt strukturerade intervjun innebär att respondenten endast har 
att välja mellan svarsalternativ som ställts upp på förhand. Medans den fria intervjun 
bland annat innebär att dialogutvecklande frågor kan ställs i syfte att stimulera 
respondenten till att utveckla tankar. Dessutom syftar den fria intervjun till att locka 
fram respondentens åsikter, attityder och föreställningar (Lundahl & Skärvad 1999). 
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I och med studiens kvalitativa ansatts har frågor formulerats som initierar till dialog 
för att i möjligaste mån täcka mitt informationsbehov. Intervjuerna har gått tillväga så 
att likalydande frågor har ställts till samtliga respondenter men i förekommande fall 
där jag uppfattat som nödvändigt har följdfrågor ställts. Intervjumetoden som jag har 
använt mig av är den semistandardiserade metoden med en fri struktur. Varför just 
denna metod är mest lämplig för min studie beror helt enkelt på den är förenlig med 
syftet samt för att locka till dialog för att erhålla djupa och nyanserade svar.  
 
För att uppnå studiens syfte när jag genomfört intervjuerna har det medfört att jag har 
varit hänvisad till respondenter som kvalificerar till att svara på mina frågeställningar. 
Respondenterna som har varit föremål för mina intervjuer är till yrket revisorer både 
godkända och auktoriserade med olika erfarenheter och alla respondenter har många 
års erfarenhet. Fyra revisorer har intervjuats, och intervjuerna har fördelats jämnt över 
olika revisionsbyråer för att inte få en snedvridning och urvalet av dessa har skett 
slumpartad bland ledande och mindre revisionsbyråer. Jag har heller inte på förhand 
varit medveten om deras eventuella inställning till förslaget. Respondenterna som varit 
föremål för mina intervjuer är verksam inom revisionsbyråer som LR Revision, Grant 
Thornton, Frids Revisionsbyrå samt KPMG.  Då frågeställningen behandlar just det 
som rör revisorers vardag förfaller ju mitt val av revisorer som respondenter inte som 
egendomlig. 
 
Anledning till att jag inte fokuserat mina intervjuer endast till de ledande 
revisionsbyråerna beror på att jag anade att dessa skulle resultera i likartat nyanserade 
svar, då istället svar ur olika perspektiv söktes. Detta bör leda till att ett mera 
omfångsrikt djup på området erhålls genom de eventuellt mångfacetterade 
uppfattningarna i och med respondenternas olika erfarenheter och bakgrunder. 

2.5 Studiens tillförlitlighet 

Den samlade teorin som har legat till grund för studiens genomförande är av stor 
betydelse att den går att lita på och därmed att den inte är behäftat med åtskilliga 
mätfel. För att studien ska resultera i en korrekt återgivning av verkligheten krävs att 
studien utförs på rätt och tillförlitligt sätt, dessutom ska samma resultat kunna erhållas 
om man skulle genomföra exakt samma studie på nytt (Jacobsen 2002). Således blir 
det viktigt att reflektera över samt att kritiskt kunna ta hänsyn till om studiens upplägg 
och genomförande har påverkat resultatet. Två begrepp som finns till hands när 
hänsyn ska tas till detta är validitet och reliabilitet. 
 
Validitet handlar om frågan i vilken mån ens resultat stämmer överens med 
verkligheten. Studerar eller mäter forskaren verkligen det han tror sig göra. Även den 
mest trovärdige respondenten kan under bästa förhållanden av olika anledningar hålla 
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tillbaka med sanningen. Således måste validiteten bedömas via tolkningar av 
forskarens erfarenheter istället för i termer av verklighet (Merriam 1994).  
 
Den verklighet som studeras är en konstruktion av människan, alltså hur hon upplever 
världen. En forskare försöker ständigt fånga och skildra verkligheten som den upplevs 
av de människor som finns i den, i en bemärkelse är det som tycks vara sant eller som 
upplevs vara sant viktigare än det som faktiskt är sant. När verkligheten betraktas på 
detta sätt blir validiteten en definitiv styrka när det gäller kvalitativa studier, då det i 
denna typ av studier är viktigt att förstå vilket perspektiv och synsätt de inblandade 
respondenterna innehar (Merriam 1994).  
 
Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning som resultaten kan upprepas. 
Reliabiliteten är ett problematiskt begrepp eftersom människan är föränderlig. Den 
kvalitativa forskningen stävar dock inte efter att isolera enstaka företeelser utan 
försöker snarare att beskriva och förklara världen utifrån hur människor upplever den. 
Således är reliabilitet och validitet uteslutande förknippande med varandra 
genomgående under forsknings gång. På grund av människans föränderlighet ska man 
inte ängsla sig för att studien saknar reliabilitet, det som man i sammanhanget bör 
bekymra sig för är validiteten, då en stärkning av validiteten i en studie även kommer 
innebära att reliabiliteten ökar (Merriam 1994). 

2.6 Avslutande argumentation  

Begränsningen av revisorers skadeståndsansvar är en öppen fråga som troligtvis kan 
diskuteras i all oändlighet då frågeställningen behandlar ett ännu oklart ämne som ett 
förslag om begränsningen av revisorers skadeståndsansvar. Med detta i beräkningen 
samt människans beskaffenhet som föränderlig individ sammankopplat med den 
kvalitativa metoden gör att det blir svårt för mig att nå hög reliabilitet. Jag har genom 
min empiriundersökning försökt erhålla en så tillförlitlig lösning på frågeställningen 
som möjligt och har enligt konstens alla regler utfört min empiriundersökning i syfte 
att nå så hög validitet som möjligt för att på så sätt uppnå en tillfredställande nivå av 
reliabilitet.   
 
Som nämnt tidigare i detta kapitel är vi alla unika och således uppfattar vi verkligheten 
och vad som är menigfullt på olika sätt samt att verkligheten existerar oberoende av 
våra uppfattningar som vi har om den men att vi är begränsade av vår inbyggda 
subjektivitet. Studiens tillförlitlighet och giltighet ligger således i händerna på de 
utvalda respondenterna som ju råder över svaren som de levererar. I och med att 
respondenterna har valts utifrån premissen erfarenhet och insikt blir det svårt för mig 
att kontrollera i hur stor utsträckning som svaren verkligen speglar verkligheten. I 
sådana här fall blir det viktigt att särskåda verkligheten för att kunna återge den så 
objektivet som möjligt.  För att från min sida säkra en objektiv återgivning har jag i 
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efterhand efter noggrann genomgång av intervjuerna sammanställt dessa. I och med 
studiens komplexitet som beror på dess explorativa karaktär kan jag således endast 
presentera en hypotes om hur utfallet skulle kunna te sig.  
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3 REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer jag främst belysa skadeståndsansvaret utifrån ett revisorsperspektiv samt de 
regler och förpliktelser som gäller för revisorn samt i den mån jag finner relevant och utan att fördjupa 
mig alltför mycket även belysa ansvaret utifrån bolagsledningens perspektiv. 

3.1 Revision  

Revision är en hörnsten för att skapa ökad trovärdighet till de reviderade 
årsredovisningarna. Upphovet till revision var till att börja med främst ägarnas behov 
av kontroll över bolagsledningens förvaltning av bolagets verksamhet. Revision utförs 
idag inte bara för aktieägare utan även för andra intressenter såsom samhället, de 
anställda och bolagets borgenärer (Moberg 2006) men även bolag i sig har nytta av 
revisionen som framställs. Samhällets nytta av revisionen kan främst brytas ned i 
betydelsen av skattekontroll och brottsbekämpning (Andersson 2005). 
 
Av 5 § revisionslagen framgår att revisorn ska granska bolagets årsredovisning och 
bokföring samt bolagsledningens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och 
omfattande som god revisionssed kräver (SFS 1999:1079). Begreppet kan därmed 
definieras i att ”revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, 
bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning” (FAR 2006 sid 19).   
 
Denna definition tillhandahåller de viktigaste grundelementen vad gäller revision, men 
det ska även tilläggas att revisionen ska genomföras av en revisor som är oberoende 
gentemot bolaget (Moberg 2006). Med oberoende menas att en revisor ska utföra sina 
uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina 
ställningstaganden, utöver detta ska uppdraget utföras i en sådan miljö där detta kan 
säkerställs (Diamant 2004).  
 
Enligt nuvarande regler ställer revisionen särskilda krav på bolagen för hur de ska 
redovisa bolagets ekonomiska ställning utåt samt att intressenter måste kunna lita på 
denna. Dessa krav på kvalificerad granskning vill åstadkomma en form av garanti för 
verksamhetens kvalitet (Diamant 2004).  
 
Aktiebolagslagen föreskriver att det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret att upprätta årsredovisning och andra handlingar som rör bolagets ekonomi, 
medan revisorns uppgift är att kvalitetssäkra informationen genom att granska 
handlingarna samt att i förekommande fall påpeka brister i dessa (SOU 2008:79).  
 
Revisionen fungerar som ett kontrollsystem och säkerställer att den interna och 
externa redovisningen är informativ och pålitlig (Andersson 2005). Revision 
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tillhandahåller och skapar förtroende och trovärdighet åt ett bolags externa 
rapportering som är till nytta för bolagets intressenter genom att en ändamålsenlig 
kontroll genomförs. I ett vidare steg avser revisionen granskning av bolagets affärer att 
de sköts på ett lagenligt och korrekt sätt samt att dess ställning och resultat redovisas 
korrekt (FAR 2002).  
 
Intressenter har nytta av revision genom att mindre resurser används på att skaffa 
information om det reviderade bolaget jämfört med om revision saknas. Revisionen 
bidrar även till effektivare konkurrens mellan bolag, genom att den tillhandahåller en 
upplysning av bolagets ekonomiska ställning. Detta gör det svårt för bolagen att dölja 
information vilket leder till att andra bolag får en direkt insyn i konkurrenternas 
ekonomi (Andersson 2005). 
 
Bolagen å andra sidan har nytta av revision om inte annat främst under turbulenta 
tider då revisionen utgör ett betydelsefullt instrument som tillhandahåller en 
uppfattning om ekonomiska problem och dess omfattning. Revisionen öppnar således 
upp för att problem identifieras i ett tidigare skede vilket i tur leder till bättre 
förutsättningar för förebyggande åtgärder (Andersson 2005).   
 
Revision innebär ”en oberoende granskning av ett bolags årsredovisning, bokföring och 
förvaltning som leder till slutsatser som rapporteras i form av uttalanden” (FAR SRS 2007). För 
att revisionen ska leva upp till förväntningarna måste granskning vara så ingående och 
omfattande som god revisionssed kräver (FAR SRS 2007). 
 
En annan definition rörande innebörden av revision framställs av Diamant som menar 
att revisorn genomför en efterhandsgranskning av bolagets ekonomiska rapporter eller 
styrelseledamöters och verkställande direktörens aktiviteter. Revisorns granskning 
syftar till att möjliggöra för revisorn att avge ett yttrade, av vilket det ska framgå om 
det material och personer som varit föremål för gransknigen återspeglas rätt (Diamant 
2004). 
 
För att kunna dra slutsatser för sin rapportering skaffar sig revisorn tillräckliga och 
ändamålsenliga revisionsbevis genom granskningen av bolagets årsredovisning, 
bokföring och förvaltning. Revisorn åstadkommer detta genom att inneha ett 
professionellt ifrågasättande förhållningssätt vilket resulterar i att revisorn skaffar sig 
en uppfattning om de förhållanden som redovisas i årsredovisningen och bokföringen 
(FAR SRS 2007). 
 
I syfte att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktör 
förfogat skadeståndsskyldighet gentemot ett bolag utförs en granskning av 
förvaltningen vilket innebär att de väsentliga besluten, åtgärder och förhållanden i 
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bolaget granskas. Det ingår även i förvaltningsgranskningen att granska om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktör på annat sätt agerat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen (FAR SRS 2007). 
 
Förvaltningsgranskning innebär inte att revisorn ska ha inflytande över förvaltningen. 
Den går ut på att upptäcka samt förebygga olagliga eller för övrigt oförsvarliga 
åtgärder som vidtagits av styrelsen (Moberg 2006). 
 
Granskning av förvaltningen syftar till att revisorn ska kunna bedöma: 
 
 ”åtgärd eller försummelse av styrelseledamot och/eller verkställande direktör som kan 

föranleda ersättningsskyldighet gentemot bolaget” 
 ”fullgörande av bokföringsskyldigheten”  
 ”andra överträdelser av aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning och 

bolagsordningen” (Moberg 2006 sid 119).  
 
Styrelseledamot och verkställande direktör ska enligt 29 kap aktiebolagslagen vid 
fullgörande av sitt uppdrag ersätta skada som uppkommit vare sig det skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet. Med detta som bakgrund är det viktigt att revisorn 
granskar beslut, åtgärder samt förhållanden i bolaget. Det är inte bara 
ersättningsskyldigheten som ska prövas vid förvaltningsgranskningen utan 
granskningen ska även avgöra om styrelsen eller verkställande direktör agerat i strid 
med aktiebolagslag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen (Moberg 
2006). 
 
Det bör inte förväntas att allt ska granskas vid revision då det inte är praktisk eller 
kostnadsmässigt försvarbart. Granskningens omfattning och inriktning bygger på 
revisorns förståelse av bolaget och dess miljö samt revisorns bedömning av risken för 
felaktigheter. Granskningen i sig är urvalsbaserad och bygger på en bedömning av hur 
effektiv bolagets egna kontroll är. Detta resulterar i att revisorn genom revisionen 
skaffat sig en hög men inte absolut säkerhet att grunda sina uttalanden på (FAR SRS 
2007). 
 
För bolagets sunda utveckling handlar det om behovet av att möjliggöra för 
bolagsledningen att på ett effektivt sätt bedriva verksamheten samtidigt som tilltron 
säkras till ledningen förmåga och vilja att göra detta. Revisionen anses vara en av 
hörnstenarna i säkrandet av denna tilltro. Med detta som grund är ”revisionens syfte 
att säkra tilltron till de granskade verksamheterna”. Detta är något som i sig kräver att 
revisionen utförs på ett kompentent, effektivt och oberoende sätt (Diamant 2004). 
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Syftet med revision framkommer dessutom av bland annat 9 kap 3 § aktiebolagslag. 
Enligt stadgan som följer av aktiebolagslagen ska revisorn så långt som det är förenligt 
med god revisionssed granska bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning (Moberg 2006).  
 
I de aktiebolag där aktieägare inte ansvarar för bolagets skulder är det av största vikt 
att bolagets resultat och ekonomiska ställning presenteras för omvärlden på ett korrekt 
sätt. Intressenter som exempelvis kreditgivare och leverantörer måste kunna lita på 
den ekonomiska informationen som av bolaget framförts. För att säkerställa detta är 
det nödvändigt att bolagets ekonomiska ställning granskas av revisorer. Revisionens 
syfte mynnar således ut i nödvändigheten av att ge trovärdighet åt den ekonomiska 
informationen som har lämnats av bolaget. Trovärdighet är en viktig förutsättning för 
att näringslivet ska fungera på ett effektivt sätt (Moberg 2006). 

3.2 Goda seder 

Revisionen präglas av rättsliga standarder för god sed. En revisor förväntas i sitt arbete 
att bland annat ta hänsyn till god revisionssed och god revisorssed. Gemensamt för 
dessa seder är att de är förankrade i bland annat lag, rekommendationer och 
uttalanden, dessa vägledande bestämmelser ska även ge besked om vad som är god 
revisionssed och revisorsed. Avgörandet av innebörden har av lagstiftaren dock 
lämnats åt praxis. En uppräkning av den goda sedens innebörd och omfattning har 
förmodats ha negativa påföljder eftersom det inte kan göras uttömmande. Därmed 
anses det bättre att innebörden behåller sin flexibilitet i förhållande till bolagens 
skiftande omständigheter och den utveckling som sker genom teori och praxis 
(Moberg 2006).  
 
Det är Revisorsnämnden (RN) som ansvarar för att godrevisionssed och god 
revisorssed utvecklas på att ändamålsenligt sätt, avsikten är dessutom att sederna ska 
utvecklas bland annat genom rekommendationer från revisorsorganisationerna. RN 
har ansvaret att genom föreskrifter, uttalanden och beslut i enskilda ärenden, att 
standardiseringen på området utvecklas på ett lämpligt sätt. RN får således 
tolkningsföreträde gällande innebörden av sederna, vilket innebär att andras tolkningar 
vid eventuella konflikter kommer i andra hand (FAR SRS 2008 del 2). 
 
Efterlevnaden av god revisorssed sköts av FAR SRS kvalitetskontroll och RN:s 
tillsynsverksamhet (FAR SRS 2007). Idag har således även FAR SRS stor betydelse för 
utvecklingen av begreppet god revisionssed (Moberg 2006). Denna kompletterande 
normgivning från FAR SRS har för syfte att ge innebörd åt lagstiftningens uttryck god 
revisionssed. God revisionssed och revisorssed influeras idag främst av FAR SRS 
rekommendationer. Dock är det domstolen som har det yttersta ansvaret att avgöra 
om hur innebörden av sederna ska tolkas (FAR SRS 2008 del 2). FAR SRS har sedan 
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lång tid tillbaka utfärdat rekommendationer och gör uttalanden i revisionsfrågor 
(Moberg 2006). 
 
”God revisionssed är uttrycket för det arbete en revisor ska utföra vid en revision” (FAR SRS 
2007). En revisor förväntas följa så kallat god sed. Enligt aktiebolagslagen ska 
revisionen utföras i enlighet med god revisionssed, vilket är lagstagad och inte får 
brytas. Då revisionen i högsta grad bygger på förtroende krävs att för omvärldens 
förtroende för revisorn ska kunna förvärvas att grundkraven kompetens, oberoende 
och tystnadsplikt fullgörs. Utryckt i andra ordalag är ”god revisionssed detsamma som god sed 
bland erfarna revisorer med omfattande integritet och professionell omdöme” (FAR SRS 2007). 
 
Revisionsgranskningens omfattning och vad som kan anses som god revisionssed 
framgår av 9 kap 3 § aktiebolagslagen. Lagstiftaren har dock avstått från att i 
aktiebolagslagen ge detaljerade bestämmelser om granskningens omfattning och 
inriktning. Denna avgränsning beror främst på att en uppräkning av vad revision ska 
omfatta förmodats leda till negativa effekter, eftersom detta ej kan göras uttömmande 
(Moberg 2006).  
 
Begreppet god revisorssed är enkelt beskrivet, etiska riktlinjer för hur revisorn ska 
uppträda i sin yrkesroll i förhållande till klienter och omvärlden (FAR SRS 2007).  
 
Av 19 § revisorslag framgår att en ”revisor ska iaktta god revisorssed”. Bestämmelser i 
denna sed innebär inte att skyldigheten begränsas till det lagstagade revisionsuppdraget 
utan är tillämplig på hela revisorns yrkesverksamhet i största allmänhet, alltså även på 
närliggande uppdrag som förekommer inom ramen för revisorsyrkets utövande som 
exempelvis rådgivning och skattefrågor (FAR SRS 2007).  
 
FAR SRS har utarbetat yrkesetiska regler för alla slag av uppdrag och dessa regler 
anses ge uttryck för vad som är god revisorssed, detta i syfte att tydliggöra vad seden 
innebär i särskilda frågor (FAR SRS 2007). De är uppbyggda kring nio regler som 
bland annat styr revisorns integritet och objektivitet samt oberoende och tystnadsplikt 
(FAR SRS 2006).  
 
Dessa regler utgör kompletteringar till de bestämmelser och föreskrifter som finns 
främst i revisorslagen och RN:s föreskrifter.  Reglerna syftar till att ge en övergripande 
bild av god revisorssed och gör således heller inte anspråk på att vara uttömmande 
(Moberg 2006).  
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3.3 Revisorns roll & uppgifter 

En yrkesrevisor kan ha olika roller i ett bolag där den mest centrala rollen är att utföra 
revisionsverksamhet i revisorslagens mening. Revisorn granskar, på grund av en lag 
eller ett avtal, den ekonomiska informationen eller förvaltningen och lämnar en 
revisionsberättelse som ett resultat av det som har granskats. Denna verksamhet är 
strikt styrd av lagbestämmelser och god yrkessed. Det vanligaste exemplet är 
lagstadgad revision i aktiebolag (FAR 2006). 
 
Revisorn ingår inte på något sätt i bolagets beslutsorganisation. Revisorns har däremot 
en kontrollerande funktion (Moberg 2006). Revisorns roll och uppgift styrs av ett stort 
antal lagar och bestämmelser. Revisorns uppgifter finns beskriven i bland annat 
aktiebolagslagen, revisionslagen, revisorslagen och RN:s föreskrifter (FAR 2006). 
Viktigt att komma ihåg är att det är dessa stagar och rekommendationer som 
tillsammans fastställer revisorns roll och uppgifter. 
 
Det centrala stagandet vad gäller revisorns uppgifter framgår av 9 kap 3 § 
aktiebolagslag. Enligt denna stagande framgår att revisorn i ett aktiebolag ska granska 
följande: (Moberg 2006). 
 
 3§ 1st: ”Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning.  Granskningen ska vara så ingående och omfattande 
som god revisionssed kräver” (SFS 2005:551). 

 
 3§ 2st: ”Om bolaget är moderbolag, skall revisorn även granska koncernredovisningen, om 

en sådan har upprättats, samt koncernbolagens inbördes förhållanden” (SFS 2005:551). 
 
Revisorn är högt uppskattad som rådgivare inom de områden som ligger nära 
revisionsverksamheten. Sådan rådgivning kallas fristående rådgivning. I den 
funktionen så styrs revisorerna främst av vad uppdragsgivarna anser sig behöva. Det 
finns dock viktiga begränsningar, som följer av lag och god sed, i de fall då 
rådgivningen riktar sig till klienter i revisionsverksamheten. Rådgivningen får då inte 
medföra att revisorns självständighet och opartiskhet i revisionsverksamheten 
äventyras (FAR 2006).  
 
Fristående rådgivning till sådana uppdragsgivare som inte är klienter i 
revisionsverksamheten kan i regel lämnas utan förbehåll. Revisorn måste dock utöva 
sitt yrke med integritet och vara objektiv, han får heller inte främja orätt (FAR 2006).  
 
Annan verksamhet som inte har något direkt samband med revisionsverksamhet kan 
också bedrivas av en yrkesrevisor. Den verksamheten måste alltid hållas tydligt avskild 
från revisionen. Exempel på sådan verksamhet är ofta jordbruk och olika slag av 
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hobbyverksamhet med kommersiella inslag. Verksamheten får inte uppfattas som 
oseriös eller vara vad revisorslagen kallar för förtroenderubbande, det vill säga rubbar 
förtroendet för revisorns självständighet och opartiskhet (FAR 2006). 
 
Vissa typer av sidouppdrag kan medföra att revisionsverksamheten inte förblir 
självständig och opartisk. Det finns olika typer av hot; analysmodellens 
självgranskningshot, egenintressehotet och partställningshotet. Även om revisorn 
skulle lyckas att känna sig självständig och opartisk så kan en utomstående tvivla på 
det och då minskar förtroendet för den granskade årsredovisningen (FAR 2006). 

3.4 Revisionsberättelsen 

Målet med revisionen är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse (FAR SRS 2008 
del 2). Revisionsberättelsen är lagstadgad samt är det enda offentliga rapporten som 
lämnas av revisorn. Revisionsberättelsen är ett resultat av de slutsatser som revisorn 
har kommit fram till i sin granskning av årsredovisning, bokföring samt syrelsen och 
verkställande direktörens förvaltning (FAR SRS 2007). 
 
Revisorn rapporterar till årsstämman om huruvida årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen (FAR 2006) samt att det ger en rättvisande bild av 
bolagets resultat (Moberg 2006). Revisorn har det övergripande ansvaret för sin egen 
revisionsberättelse kontra bolagets ledning och verkställande direktör som ansvarar för 
upprättandet av årsredovisningen. Revisionsberättelsen riktar sig officiellt till 
uppdragsgivaren, vilket i normala fall är bolagsstämman, den generella 
intressentkretsen är dock större och innefattar bland annat skattemyndigheten (FAR 
SRS 2007). 
 
När revisorn vill fästa särskilt uppmärksamhet på förhållanden som påverkat 
årsredovisningen eller förvaltning finns möjligheten för revisorn att i 
revisionsberättelsen ange ett stycke med upplysningar angående detta.  
Revisionsberättelse som avviker från standardutformningen kan innebära allvarliga 
följder för styrelse eller verkställande direktör men också för bolaget. Avvikelser har 
tendensen att ådra sig stor uppmärksamhet särskilt i de fall då bolaget har många 
aktieägare (FAR 2006). 
 
Revisorn lämnar anmärkningar i revisionsberättelsen när han bedömer att 
bolagsledningen inte har följt tillämplig lag. Anmärkningar lämnas även då 
bolagsledningen misskött förvaltningen av bolaget på ett sätt som kan leda till 
ersättningsskyldighet mot bolaget samt vid tillfällen då bolaget inte fullgjort 
skyldigheter som följer av skattebetalningslagen (FAR SRS 2007). 
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Revisionsberättelsen ska inte innehålla information som bolaget enligt 
årsredovisningslagen är skyldig att lämna i årsredovisningen. Om bolaget misslyckats 
ta upp tillhörande information då ska revisorn ange det i revisionsberättelsen samt om 
möjligt även tillägga övrig nödvändig information (FAR SRS 2007). 
 
Revisorn har även möjlighet att lämna kritik utanför revisionsberättelsen. Med 
lagstiftningens bestämmelser om erinringar och påpekanden som följer av god 
revisionssed som vägledning kan revisorn lämna kritik av mindre värde som är av det 
slag som inte ska tas upp i revisionsberättelsen muntligen. Revisorn skriver dessutom 
löpande granskningsutlåtanden till bolagets verkställande direktör och 
ekonomiansvariga vari han tar upp viktiga förhållanden som uppmärksammats vid 
revisionen (FAR SRS 2007). 
 
Revisionsberättelse som upprättas enligt standardutformningen är aldrig en garanti för 
att allt står rätt till. Revisorn ska enligt den granskning som han genomfört uttala sig 
med hög med inte absolut säkerhet om det inte finns några väsentliga fel. I 
revisionsberättelsen ska det framgå om revisorn av något skäl tvingats avvika från god 
revisionssed. Olika skäl kan ligga till grund för detta, bland annat då revisorn inte haft 
möjlighet att göra en tillräckligt omfattande granskning eller blivit vald efter 
räkneskapsårets utgång och således inte haft möjlighet att löpande följa bolagets 
resultat och ställning (FAR 2006). 

3.5 Skadeståndansvar 

Skadestånd kan generellt uttryckas som en ersättning vilken är tänkt att sätta den 
skadelidande i samma ekonomiska situation som förelåg innan skadan inträffade. Det 
kan alltså sägas att skadeståndets funktion är ge den skadelidande ersättningar i pengar 
i syfte att täcka den inträffade förlusten (Melin 2007).  
 
Grundförutsättningen för en revisor att drabbas av skadestånd är då han uppsåtligen 
eller av oaktsamhet vållat sin klient skada. Gullefors menar dock att det ska föreligga 
ett orsakssamband mellan revisorns försumlighets och den inträffade skadan. Förutom 
revisorns uppsåt och oaktsamhets måste alltså skadan vara en följd av revisorns 
agerande för att revisorn ska kunna hållas skadeståndsansvarig (Gullefors 1999).  
 
Moberg bidrar med sin definition på ansvar, som menar att ansvar innebär ”att någon 
ska stå för följderna av en handling eller underlåtenhet enligt rättsliga normer” (Moberg 2006). 
 
Revisorns ansvar har under de senaste åren kommit att diskuteras alltmer både 
nationellt och internationellt samtidigt som skadeståndsanspråken mot revisorerna har 
ökat. I förhållande till styrelseledamöter löper revisorer större risk att drabbas av 
skadeståndsanspråk. En av de bakomliggande orsakerna till detta är att revisorerna 
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måste teckna en ansvarsförsäkring, samma krav gäller dock inte styrelseledamöter. 
Således finns i princip alltid pengar att hämta hos revisorerna (Moberg 2006).  
 
Revisorns skadeståndsskyldighet omfattar ersättning för den ekonomiska skada som 
revisorn har orsakat. Det finns heller ingen beloppsmässig begränsning gällande 
revisorns skadeståndskyldighet, detta innebär att skadan som revisorn har vållat i 
princip ska ersättas fullt ut (SOU 2008:79). 
 
Revisorernas ansvar till skillnad från styrelseledamöters kan beskrivas som ett 
yrkesansvar där revisorns måste följa god revisionssed och god revisorssed, begrepp 
som är väl definierade och förankrade i lag och vägledande bestämmelser. Då ”god 
styrelsesed” inte finns innebär det att den skadelidande har lättare att bevisa 
oaktsamhet vad gäller en revisor än styrelseledamot (Moberg 2006). 
 
Allmänna bestämmelser beträffande revisorns skadeståndansvar återfinns i 
skadeståndslagen och 18 kap handelsbalken. Av skadeståndslagen 2 kap 1 § följer att 
den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat skada ska ersätta den. Således reglerar 
skadeståndslagen revisorns skadeståndsansvar med för revisorn samma innebörd. 
Handelsbalkens bestämmelser om sysslomän reglerar revisorns förhållande till 
uppdragsgivaren. Denna stagande ställer krav på revisorn att ersätta uppdragsgivaren 
när han inte fullgjort sitt uppdrag eller utfört den på ett felaktigt sätt (SOU 2008:79).  
 
Särskilda bestämmelser beträffande revisorns skadeståndsansvar återfinns bland annat 
i 29 kap 2 § aktiebolagslagen samt 37 § revisionslagen. Av stagandet i aktiebolagslagen 
och revisionslagen framkommer att revisorn ska ersätta skada som han har orsakat 
bolaget, aktieägare eller annan genom överträdelse av aktiebolagslagen, tillämplig lag 
om årsredovisning eller bolagsordning. Huvudregel i svenskt skadeståndsrätt är att 
skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada infaller endast i de fall då avtal har 
upprättats i ett tidigare skede. Reglerna i 29 kap aktiebolagslagen är ett av undantagen 
till denna huvudregel (Rainer 2008). I de fall då ett registrerat revisionsbyrå är 
huvudansvarig för revisionen är det detta bolag och den huvudansvarige revisorn som 
är ersättningsskyldiga (SOU 2008:79).  
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3.6 Ansvarsfördelning mellan bolagsledning & revisor 

Av 8 kap1

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör ska underteckna 
årsredovisningen och med detta bekräftas att denna är upprättad i enlighet med vad 
lagen kräver samt att den ger en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning. 

 4 § och 29 § aktiebolagslagen klargörs att verkställande direktör och styrelse 
har det primära ansvaret för bokföringen och den interna kontrollen. Detta ansvar 
belastar inte revisorn och kan heller inte överföras till honom. Enligt 29 kap 2 § 
aktiebolagslagen riskerar revisorn att ådra sig skadeståndsansvar om han inte anmärker 
på brister i den interna kontrollen som framkommit eller borde ha framkommit vid 
granskningen som ska göras i enlighet med god revisionssed (Dotevall 1999).  
 
Enligt 9 kap i aktiebolagslagen ställs ett antal olika krav på revisorn, bland annat vad 
gäller hans kompetens och plikter. Enligt 9 kap 3 § aktiebolagslagen ingår det i 
revisorn plikt att granska den interna kontrollen i bolaget i syfte att bedöma om 
verkställande direktör och styrelse fullgjort sin tillsynsplikt. Oegentligheter som 
orsakats av bolagets ledning eller annan ansvarig belastar inte revisorn ansvar då det 
inte ingår i revisorns plikt att utföra en sådan ingående granskning att varje brist 
upptäcks. Revisorn har som plikt att i den omfattning som god revisionssed kräver 
undersöka om det finns en tillfredsställande intern kontroll inom bolaget. 
Förekommer brister i kontrollen eller förhållanden som orsakar misstanke om att 
kontrollen inte är effektiv ökar således risken även för revisorn att drabbas av ansvar 
proportionellt (Dotevall 1999). 
 
När skada har orsakats bolaget genom exempelvis förskingring av bolagets medel och 
det kan konstateras att skadan hade uppkommit oavsett om revisorn upptäckt 
försnillningen eller inte, bör revisorn undgå ansvar på grund av uteblivet 
orsakssamband mellan hans försumlighet och den inträffade skadan. I de fall då 
revisorn borde ha upptäckt att den interna kontrollen inte fungerar tillfredställande blir 
utgången annorlunda. I sådana fall erhåller revisorn ansvar om han inte inverkat till 
effektivare kontroll för att därigenom undvika eller begränsa skadan (Dotevall 1999). 
 
Årsredovisningen grundas på bokföringen som har upprättas och betraktas som den 
officiella rapporten om bolagets ekonomiska ställning. Det primära ansvaret gällande 
årsredovisning och bokföring ligger hos styrelse och verkställande direktör, revisorns 
uppgift är däremot enligt 9 kap 3 § aktiebolagslagen att granska de senast nämnda. 
Både bolagsledningen och revisorn kan således hållas ansvariga för brister i 
årsredovisningen som följer med de berördas plikter avseende denna (Dotevall 1999). 
 

                                                 
1 Dotevall hänvisar löpande till aktiebolagslagen (SFS 1975:1385) innan 2005, jag rättar mig efter 
aktiebolagslagen som den är idag (SFS 2005:551). 
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Revisorns påteckning av årsredovisningen fritar inte bolagsledningen från ansvar om 
de uppträtt försumligt gentemot sina plikter. Revisorn undertecknande betraktas ur 
ansvarsynpunkt som ett godkännande samt en bekräftelse på att revisorn granskat just 
denna årsredovisning. Detta innebär däremot inte att styrelsens och verkställande 
direktörens skadeståndsansvar utvidgas till strikt ansvar för alla eventuella brister i 
årsredovisningen (Dotevall 1999). 

3.7 Revisorns ansvarsförsäkring 

När skadeståndskrav grundas på överträdelse av aktiebolagslagen kan det röra sig om 
mycket höga belopp. Samt att det även i Sverige är vanligt förekommande att 
skadestånd i miljardklassen döms ut. I dessa fall kan revisionsbyråer hamna i en 
nödsituation där försäkringen inte klar att täcka anspråket vilket leder till att 
revisionsbyrån riskerar konkurs (SOU 2008:79). 
 
Revisorer och revisionsbyråer har sedan början av 1990-talet tecknat 
ansvarsförsäkringar enligt den så kallade claims made principen. Denna princip innebär att 
en skada ska ersättas ur den försäkring som gäller när kravet framställs mot revisorn 
eller revisionsbyrån (RN 2008).  
 
När revisorer byter försäkringsbolag måste det avtalas att den nya försäkringsgivaren 
tar på sig ansvaret för de skador som revisorn har orsakat innan försäkringen börjar 
gälla som vid försäkringens tecknande varit okända (RN 2008).  
 
Villkoren i dessa försäkringar är upprättade så att de revisorer eller revisionsbyråer 
som byter försäkringsgivare förlorar rätten att lösa skadeståndsfrågor genom den äldre 
försäkringen, även om skadan orsakats under den tid då den äldre försäkringen gällde 
(RN 2005).  
 
Revisionsnämnden har dock fastställt att den nya försäkringsgivarens ansvar inte 
sträcker sig mer än tio år tillbaka i tiden från den dagen då försäkringen tecknades (RN 
2008).  
 
Godkända och auktoriserade revisorer samt revisionsbyråer måste enligt 27 § 
revisorslagen teckna en ansvarsförsäkring för den ersättningsskyldighet som de kan 
ådra sig i sin verksamhet. Denna försäkring ska omfatta skadeståndsskyldighet för 
förmögenhetsskada och förmögenhetsbrottsskada enligt villkor som godkänds av 
revisorsnämnden (SOU 2008:79).  
 
De plikter och regler som omfattar revisorers och revisionsbyråers ansvarsförsäkring 
finns i revisionsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2). Revisornämndens föreskrifter 
fastställer förutom villkoren som gäller för revisor och revisionsbyrå även 
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försäkringsbeloppen. Försäkringsbeloppets storklek är beroende av hur många 
revisorer som arbetar i den aktuella revisionsbyrån. Revisorer och registrerade 
revisionsbyråer är skyldiga att på revisorsnämndens begäran lämna in bevis om 
ansvarsförsäkring (SOU 2008:79). 
 
Ansvarsförsäkringens främsta funktion anses vara att skydda den försäkrade mot 
följder av skadeståndskyldighet, samt att den underlättar för den skadelidande att få ut 
ett skadestånd. För revisorn innebär ansvarsförsäkringen att denne har försäkrat sig 
mot risken att bli skadeståndskyldig, vilket innebär att den skada som revisorn orsakar 
kommer att täckas av ansvarsförsäkringen (Sluijs 2006).  
 
Med ansvarsförsäkringen får revisorn inte bara ett skydd mot kostnaden för 
skadeståndet utan försäkringsbolaget åtar sig ansvaret att utreda om huruvida revisorn 
är skyldig eller inte, för hans talan i rättegång samt betalar eventuella 
rättegångskostnaderna (Sluijs 2006).  

3.8 Nuvarande förhållanden 

Enligt nuvarande förhållanden blir styrelseledamöter, verkställande direktör och 
revisorer ersättningsskyldiga enligt 29 kap 1 och 2 §§ aktiebolagslagen, för den skada 
som de orsakar aktieägare eller någon annan uppsåtligen eller av oaktsamhet, genom 
överträdelse av aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordning. 
Tanken med bestämmelserna som följer av aktiebolagslagen och årsredovisningslagen 
är att de ska ha en förebyggande effekt. Dessa stadgan har dessutom stor betydelse 
vad gäller allmänhetens förtroende för aktiebolagsformen (SOU 2008:79).   
 
Bestämmelserna i aktiebolagslagen rörande bolagsorganen skadeståndsansvar har 
funnits sedan 1944 års aktiebolagslag och innefattar numera omfattande 
domstolspraxis vilka fungera som vägledning för hur bestämmelserna ska tillämpas 
(SOU 2008:79). 
 
Revisorer, styrelseledamöter och verkställande direktör har samma 
ersättningsskyldighet till bolaget. Revisorn ska i sitt arbete tillägna den tid och omsorg 
som uppdraget kräver. Bestämmelserna i 9 kap 3 och 4 §§ aktiebolagslag fastställer  att 
revisorn ska göra en så ingående granskning som god revisionssed kräver samt att 
revisorn ska följa bolagsstämmans anvisningar såvida de inte strider mot lag, 
bolagsordningen eller god revisionssed. Under normala förhållande sträcker sig 
revisorn ersättningsskyldighet endast till den del av skadan som han själv orsakat. 
Revisorn kan däremot bli ansvarig för hela skadan under sådana omständigheter där 
han varaktigt brustit i sin granskning samt försummat att vidta lämpliga åtgärder och 
på så sätt har exempelvis förskingringar låtits infinna sig (SOU 2008:79).  
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Revisorns ansvar begränsas inte bara till bolaget, han är även ansvarig gentemot den 
allmänhet som har förbindelser till bolaget. Detta ansvar motiveras med att revisorns 
främsta funktion är att se till att reglerna i aktiebolagslagen som syftar till att skydda 
aktieägare, borgenär eller annan tredje man inte överträds. Till detta hör även 
bestämmelserna om årsredovisning som syftar till att skydda såväl bolaget som 
allmänheten. Felaktiga uppgifter i årsredovisningen kan leda till att tredje man lämnar 
krediter eller köper aktier till ofördelaktig pris. Revisorn riskerar således att bli 
skadeståndskyldig i de fall då han uppsåtligen eller av oaktsamhet brustit att anmärka 
på felaktigheterna (SOU 2008:79). 
 
När en revisionsbyrå utses till revisor är revisionsbyrån skyldig att anmäla till styrelsen 
hos revisionsklienten vem som är huvudansvarig för revisionen. I detta fall står den 
huvudansvarige revisorn och revisionsbyrån solidariskt skadeståndsansvariga, i 
aktiebolagslagen stadgas detta av 29 kap 2 § 2 ST . Frågan om uppsåt eller oaktsamhet 
avgörs med hänsyn till den huvudansvarige revisorns omständigheter. I de fall där 
revisionsbyrån har betalat skadeståndet men det är den huvudansvarige revisorn som 
orsakat skadan, kan revisionsbyrån kräva ersättning från revisorn. Detsamma gäller 
revisorn om han fått betala för skada som revisionsbyrån vållat.  I sådana fall har 
revisorn regressrätt enligt 29 kap 6 § aktiebolagslagen (SOU 2008:79). 
 
Om nuvarande förhållanden kan sammanfattningsvis följande sägas föreligga. 
Bestämmelserna om styrelseledamöter, verkställande direktör och revisors 
skadeståndsansvar innebär att dessa har ett gemensamt och solidariskt ansvar för 
skada som de, uppsåtligt eller av oaktsamhet tillsammans har orsakat bolaget eller 
tredje man. Enligt aktiebolagslagen är det upp till styrelsen och verkställande direktör 
att upprätta årsredovisningen och andra handlingar som rör bolaget ekonomi medan 
revisorn ska granska dessa handlingar samt att i förkommande fall påpeka brister. I 
sådana fall där revisorn uppträtt försumligt i sin granskning av årsredovisningen samt 
brustit att anmärka på felaktigheter i en årsredovisning som ger missvisande bild och 
detta leder till skada, kan revisorn ensamt hållas skadeståndsansvarig.  Men om 
revisorn varit försumlig i sin granskning på ett sätt som gör honom 
skadeståndsskyldig, så har normalt även styrelseledamot och verkställande direktören 
ett ansvar eftersom det är de som har upprättat den granskade handlingen (SOU 
2008:79). 
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3.9 Den föreslagna begränsningen av revisorers skadeståndsansvar  

Utredningen som har presenterats beträffande revisorers skadeståndsansvar är 
motiverat av EU-kommissionens rekommendationer om en begränsning av revisorers 
skadeståndsansvar. Den allt mer tilltagande turbulensen på finansmarknaden har ökat 
risken för revisorerna att krävas på stora skadestånd. Detta har även gjort det svårt för 
de stora revisionsbyråerna att köpa ansvarsförsäkringar och har lett till höga 
försäkringskostnader. Rekommendationen som kommit från EU präglas av en oro för 
att det inte ska finnas tillräcklig många revisionsnätverk med kapacitet att revidera de 
största börsnoterade bolagen inom EU (SOU 2008:79). 
 
Utredningen föreslår att revisorn får ett subsidiärt och proportionellt ansvar gentemot 
styrelseledamöter och verkställande direktör. Detta innebär att i sådana fall där revisor, 
styrelseledamot eller verkställande direktör medverkat till samma skada, ska 
skadeståndsanspråk först riktas mot de sistnämnda organledamöterna. Revisorns 
skadeståndsansvar ska enligt förslaget endast komma på tal av styrelseledamöter eller 
verkställande direktör som är upptagna i ett skadeståndmål eller som genom domslut 
har dömts att ersätta skadan. Detta innebär att den skadelidande ska söka ersättning 
först och främst från styrelseledamöter och verkställande direktör, dessa 
organledamöter kan sedan kräva ersättning från revisorn (SOU 2008:79). 
 
I de fall där revisorn är ensam ansvarig för skadan, exempelvis genom bristande 
rapportering, agerat sent eller frångått god revisionssed har den skadelidande 
möjligheten att föra tala direkt mot revisorn (Brännström och Dotevall 2008) 
 
Utredningen föreslår dessutom att revisorns skadeståndsansvar för varje uppdrag ska 
vara begränsat till omkring 100 miljoner kronor. Denna beloppsbegräsning gäller dock 
inte skada som revisorn orsakat uppsåtligen eller genom brott (SOU 2008:79). 
 
De nu nuvarande svenska bestämmelserna om styrelse, verkställande direktör och 
revisor föreskriver att dessa organledamöter har ett gemensamt och solidariskt ansvar 
för skada som de, uppsåtligen eller av oaktsamhet, orsakat bolaget eller tredje man. 
Utvecklingen visar dock att i praktiken blir det bara revisorn som hamnar i första 
linjen när skadeståndsanspråk riktas mot bolagsorganets ledamöter på grund av till 
exempel brister i årsredovisning. Utredningen föreslår att den naturliga följden bör 
vara att de som har upprättat den felaktiga handlingen samt garanterat dess kvalitet i 
första hand ska hållas ansvariga för de skador som inträffat (SOU 2008:79). 
 
Utredningen förutser att ett subsidiärt ansvar för revisorer kommer innebära att 
revisorerna löper mindre risk att bli stämda och hållas skadeståndsskyldiga. Detta 
förslag på subsidiärt ansvar för revisorn i kombination med den föreslagna takregeln 
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beräknas göra det både lättare och avsevärt billigare för revisionsbyråer att teckna 
ansvarsförsäkringar, vilket i sin tur förväntas leda till lägre kostnader för 
revisionsklienterna (SOU 2008:79).  

3.10 Reaktioner på förslaget 

Carl-Gustaf Burén, från Svenskt Näringsliv har kommenterat förslaget och tycker inte 
att den föreslagna begränsningen av revisorers skadeståndsansvar ska genomföras. 
Burén menar att utredningen till allt för stor del har påverkats av EU-kommissionens 
rekommendation. Burén anser även att förslaget inte har framfört några nya 
omständigheter gällande skadeståndsansvaret som inte redan diskuterats, som senast 
förekom inför fastställandet av nuvarande 2005 års aktiebolagslag. Burén anser att 
förslaget innehar en fara som inte har belyst tillräckligt, nämligen att det som är 
avgörande för en revisors fortsatta existens är hans förmåga att hålla förtroendet för 
sin verksamhet vid liv. Burén menar att förslaget kommer ha den följden att 
förtroendet för revisorn kommer reduceras avsevärt samt att denna förtroendekris 
skulle vara långt mer allvarligt för revisorns verksamhet än ett högt skadeståndsbelopp 
(SOU 2008:79).  
 
Karin Berggren även hon från Svenskt Näringsliv anser att förslaget inte bör 
genomföras. Hon motiverar sitt uttalande med att revisorns subsidiära ansvar skulle 
innebära att den skadelidandes möjligheter att få ut skadestånd minskas avsevärt. Även 
tredje man skulle ha sämre möjligheter att få ersättning i sådana fall där 
styrelseledamöter och verkställande direktör inte har tillräckliga försäkringar eller 
tillgångar för att betala skadeståndet. Berggren ser även hon faran i att en minskning 
av revisorns ansvar beräknas leda till att revisorns bekräftande av de externa 
rapporterna inte kommer ha lika stor betydelse för intressenterna (SOU 2008:79). 
 
Berggren framhäver även den betänkligheten för vad avskaffad revisionsplikt skulle 
innebära i kombination med begräsning av revisorns ansvar. Avskaffande av 
revisionsplikten skulle innebära att endast de bolag som anser att revisionen tillför 
något kommer behålla den. Berggren menar att den lagstagade revisionen i dagsläget 
ökar förtroende för exempelvis årsredovisningarnas riktighet och att detta är en starkt 
motiverande faktor för bolagen att vilja behålla revisionen. Avskaffandet i 
kombination med begränsningar av revisorns ansvar skulle alltså innebära att bolagen 
inte längre kommer ha någon anledning att behålla revisorn (SOU 2008:79). 
 
Andra som har uttalat sig beträffande utredningens förslag är Adam Diamant och 
Claes Rainer. Diamant befarar att följderna av ett begränsat revisorsansvar kommer 
försvaga revisionens värde och legitimitet. Med detta menar han att revisionens 
trovärdighet bland intressenterna kommer decimeras. Diamant motiverar sitt uttalande 
men att då revisionens främsta funktion är att öka tilltron de externa rapporterna är en 
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av förutsättningarna för att revisionen ska bibehålla denna funktion att revisorn har ett 
direktansvar gentemot de som har ett uttalat intresse av att kunna förlita sig på 
revisionen (Diamant 2008). Claes Rainer är en av de få som ser positivt till förslaget. 
Han menar att revisorns skadeståndsansvar i dagsläget är alltför omfattande samt att 
de föreslagna ändringarna bör vara välkomman för landets revisorer (Rainer 2008). 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel kommer jag redogöra för den empiri som samlats in genom att intervjua fyra olika 
revisorer i Karlstad. All empiri är baserad på frågorna i bilaga 1. Kapitlet inleds med kort 
presentation av respondenterna och därefter följer respondenternas svar. 

4.1 Presentation av respondenterna  

Samtliga respondenter har i min studie valt utifrån premissen erfarenhet och insikt. 
Detta har i sin tur gjort det tvunget för mig att ha som krav på mina respondenter att 
de ska vara godkända eller auktoriserade revisorer. Jag anser att genom detta 
förfarande skapas de bästa förutsättningarna för att erhålla kvalificerade svar på mina 
intervjufrågor.  
 
För att skapa en miljö där revisorerna kände sig säkra med sina uttalanden hålls 
respondenterna anonyma. Således kommer dessa att benämnas som respondent A, B, 
C och D och endast en kort presentation framställas om deras bakgrund. 
 
 Respondent A är auktoriserad revisor och har jobbat med revision sedan 15 år 

tillbaka. Revisorn är verksam på revisionsbyrån LR Revision i Karlstad. 
 

 Respondent B är godkänt revisor sedan år 2005 och har jobbat med revision 
sedan 9 år tillbaka. Revisorn är verksam på revisionsbyrån Grant Thornton i 
Karlstad. 
 

 Respondent C blev auktoriserad revisor år 1983 och är verksam på 
revisionsbyrån Fridhs Revisionsbyrå i Karlstad. 
 

 Respondent D har jobbat med revision sedan 25 år tillbaka och är auktoriserad 
revisor. Revisorn är verksam på revisionsbyrån KPMG i Karlstad. 

4.2 Respondenternas svar 

Upplever ni att det först och främst är revisorn som hamnar i första linjen när 
skadeståndsanspråk yrkas på grund av brister i den finansiella rapporten/vid 
oegentligheter? 
 
Samtliga respondenter svarade att det oftast är revisorn som blir skadeståndsansvarig 
samt att den främsta orsaken till detta är den enligt lag obligatoriska 
ansvarsförsäkringen som revisorer måste teckna. Respondent A understryker att 
skadeståndsanspråk sällan riktas mot styrelseledamöter eller verkställande direktör som 
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ju även de har ett ansvar för den upprättade handlingen samt att kraven mot 
revisorerna främst uppkommer vid konkursers inträffande.  
 
Vid denna fråga påpekade respondent D att det kring dessa ärenden råder ”hysch hysch” 
samt att man aldrig får reda på uppgörelsen kring dessa frågor. Respondenten sa i 
detta sammanhang att ”jag tror att det tystas ned bara för att det inte ska ge andra intressenter 
idéer”. 
 
Upplever ni en tendens till ökning av stämningar mot revisorer. Vad tror ni att 
det beror på? 
 
Samtliga av respondenterna uttalar sig om att de på en lokal nivå inte upplever som att 
antalet stämningar som riktas mot revisorn har en eskalerande trend, samt att det 
egentligen är sällan förkommande. Däremot ser de en viss tilltagande trend i 
branschen i övrigt. Respondent B framför att antalet stämningar har en tendens att 
öka under ekonomiskt turbulenta tider, såsom finanskrisen. Respondenten sa i detta 
sammanhang att ”stämningar är oftast förknippat med de olika kriser som inträffar” samt ”vi 
förväntar väl oss att det kommer bli en del stämningar nu då efter denna kris som pågår”.  
 
Respondent C påpekar även han att detta inom branschen är lite ”hysch hysch” och 
menar då att man inte gärna talar om antalet stämningar öppet. Att revisorer stäms i 
större utsträckning tror respondenterna beror på en allt mer turbulent finansmarknad i 
samband med att det enlig lag endast är revisorn som måste ha ansvarsförsäkring. 
Respondent A menar att ”i och med att revisorn har försäkringen, då väljer man vid oklarheter 
att gå till den som har försäkringen för då finns en chans att få ut pengar”. 
 
Vad anser ni om att revisorn kan bli stämd på grund av det han uttalar sig om i 
revisionsberättelsen? 
 
Majoriteten av respondenterna tycker att det är rimligt att revisorer hålles ansvariga för 
deras uttalanden i revisionsberättelsen, då främst för att vidhålla revisionens 
trovärdighet gentemot intressenterna, såtillvida att det kan bevisas att revisorn har 
åsidosatt sina förpliktelser. I detta sammanhang sa respondent A ”nån sanktion måste det 
finnas mot revisorer som gör fel”, men respondenten tillägger att även styrelsen och 
verkställande direktör har ett ansvar för de upprättade handlingarna samt att det är bra 
att förslaget förtydligar detta. 
 
Respondent B relaterar detta till förväntningsgapet och spekulerar i att många 
revisionsklienter tror att revisorn går igenom precis allting som finns. Han menar att 
det i verkligenheten inte är så, och skulle revisorerna gå igenom allting då skulle det bli 
så dyrt att revisorerna inte skulle anlitas överhuvudtaget. 
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I vilken omfattning upplever du att kunden verkligen är införstådd med din 
uppgift som revisor, tror kunden att du som revisor har hela ansvaret? 
 
Respondent C och D uttrycker att många bolag har den uppfattningen att revisorer 
ansvarar för mycket mer än vad som tillåts av god revisionssed. Respondent D 
betonar dock att det är styrelseledamöter och verkställande direktör som har det 
yttersta ansvarar för underlaget som de presenterar samt att revisorns roll i 
sammanhanget är att granska denna. Respondenten menar att många bolag inte är 
medvetna om den här distinktionen.  
 
Respondent A anser att åtskilliga revisionsklienter inte vet vad revision innebär, och 
upplever det som svårt att förklara innebörden då revisionsklienterna blandar ihop 
olika roller. Redovisningskonsulter som gör arbete åt kunden blandas ihop med 
revisorn roll och den oberoende granskningen. Respondenten menar att denna 
bristande insikt ofta förkommer både bland mindre och större bolag och poängterar 
att revisionsklienter inte alltid är helt införstådda med varken sitt eget eller revisorns 
ansvar. Respondenten uttrycker i sammanhanget ”man går in, sätter sig i en styrelse, så vet 
man inte vilket stort ansvar man tar på sig” samt ”även på den nivån med ganska eller mycket stora 
bolag så har styrelseledamöter en väldigt vagt kännedom om det ansvar man har för redovisningen och 
räkenskaperna ”.  
 
Vad anser du om de nuvarande förhållanden som innebär att revisorer har ett 
obegränsat skadeståndsansvar? Vilka fördelar respektive nackdelar tycker du 
att det finns? 
 
Ingen av mina respondenter såg några direkta fördelar med dagens obegränsade 
ansvar, dock ser samtliga det som självklart att det finns ett definierat 
skadeståndsansvar. Respondent A påtalar sambandet mellan dagens obegränsade 
ansvar och ansvarsförsäkringens kostnader. Respondenten menar att de skyhöga 
försäkringspremierna är en följd av det obegränsade ansvaret.   
 
Respondent B framhäver att förslaget är ett välkommet inslag och menar att 
marknaden efterfrågar fler stora aktörer än endast de befintliga fyra stora 
revisionsbyråerna. Revisorn menar att de nuvarande förhållandena är i vägen för 
denna utveckling. Han understyrker dock att dagens regler innebär en ansenlig risk 
och menar att de riskerar sätta flera revisionsbyråer ur spel vid eventuella 
ansvarstvister då det inte finns någon övre gräns på skadeståndskraven.  
 
Respondent D ser som främsta nackdel att de nuvarande förhållandena öppnar upp 
för revisorn att bli den förste att hållas ansvarig vid oegentligheter, och även han 
förespråkar förändring.  
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Vilka fördelar respektive nackdelar tycker du det finns med förslaget som har 
presenterats?   
 
Den företrädesvis bästa följden av förslaget är enligt respondent A att styrelsens och 
verkställande direktörens ansvar förtydligas på ett sätt som inte tidigare förekommit. 
Han spekulerar även i att det möjligen kan leda till en sänkning av 
försäkringspremierna som enligt revisorn vore en välkommen företeelse.  Respondent 
D har samma motivering men tillägger att sänkta försäkringspremier bör komma 
revisionsklienterna till gagn i form av billigare revision samt att det föreslagna 
takbeloppet kan öppna upp för fler aktörer att inträda marknaden.  
 
Respondent B ser det eventuella införandet av takbeloppet som ett vettigt förfarande. 
Men påpekar dock att förslaget har en avigsida som enligt revisorn är det subsidiära 
ansvaret, och hade hellre sett att man inte inför denna del av förslaget. Han anser att 
det eventuella införandet av det subsidiära ansvaret i förlängningen kommer för 
bolagen innebära att de i en större utsträckning blir utsatta och således riskerar 
ekonomiskt sammanbrott. Respondenten menar att en ändring av endast takbeloppet 
inte överför det primära ansvaret till bolagets ledning. Samt att, med endast 
takbeloppet på plats avvärjs eventuella incitament till att hela revisionsbyråer störtas 
och motiverar detta med ”när man pratar om de riktigt stora multinationella bolagen, om det 
skulle bli någonting fel där så kan det vara otroliga belopp, som om de skulle stämma en 
revisionsbyrå, då kan den i princip bara försvinna och vi behöver ha dom som finns på marknaden 
idag”.  
 
Respondent C understryker att redan det föreslagna takbeloppet på 100 miljoner 
kronor är alldeles för stort för att det ska kunna vara till nytta och anses som relevant 
för de mindre revisionsbyråerna. Revisorn spekulerar dock i att skadans sfär för de 
ledande revisionsbyråerna antagligen är av väsentligt större omfattning och förespråkar 
till och med en höjning av takbeloppet.  Revisorn har likväl en positiv inställning till 
förslaget med motiveringen ”i grunden är det ett väldigt bra förslag, bättre sätt att hantera detta 
på än tidigare, det kan kanske påverka att revisorer inte kommer i samma skottglugg som tidigare”.  
 
Utredningen föreslår att revisorer får ett subsidiärt och proportionerligt ansvar i 
förhållande till styrelseledamot och verkställande direktör, vad är din 
uppfattning om detta? 
 
Majoriteten av respondenterna är positivt inställda till införandet av ett subsidiärt och 
proportionerligt ansvar vad gäller revisorn. Detta motiveras med att det trots allt är 
bolagets styrelse och verkställande direktör som ansvarar för upprättandet av de 
handlingar som sedan revisorn granskar med de begränsningar som ligger i att allt inte 
kan granskas i detalj samt att det är viktigt att detta förtydligas. Respondenterna A, C 
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och D poängterar likasinnade att det således är helt riktigt att det primära ansvaret bärs 
av styrelse och verkställande direktör som i sin tur sedan har möjligheten att vända sig 
till revisorn i de fall som han åsidosatt sina förpliktelser.  
 
Respondent B är även han till övervägande del positivt inställt till begränsningen av 
revisorers skadeståndsansvar. Respondenten spekulerar i frågan och menar att reglerna 
eventuellt borde få vara kvar som de är idag samt att det endast bör införas ett 
takbelopp för revisorns skadeståndsansvar. Respondenten menar att 
skadeståndskravens obegränsade natur innebär att många revisionsbyråer inte har de 
resurser som krävs för att ta sig igenom en skadeståndstvist. Respondenten 
understryker att det inte är ovanligt att ansvarsärenden blir en utdragen och kostsam 
process. I sådana fall skulle en förlust för revisionsbyrån innebära ekonomiskt 
sammanbrott. I sammanhanget utrycker respondenten att ”det kan vara fråga om 
överlevnad för ett bolag”.  
 
Anser du att dagens regler om obegränsat ansvar innehar ett 
förtroendeskapande värde? 
 
Samtliga respondenter menar att det värde som revisionen eventuellt innehar med 
existerande regler behöver nödvändigtvis inte innebära att det i sig skapar någon slags 
ökat förtroende för revisionen. Respondenterna anser heller inte att följderna av 
förslagets eventuella genomförande kommer innebära någon förtroendeförlust 
gentemot revisorn. Respondent B motiverar detta med att ansvaret ju trots allt skulle 
finnas kvar om än subsidiärt även efter förslagets eventuella införande. 
 
Respondent A menar däremot att förslagets eventuella genomförande kommer 
förtydliga styrelsens ansvar och innebära att styrelseledamöter och bolagsledningen 
kommer vara de först berörda parterna vid ansvarstvister. Med detta menar 
respondenten att förslagets eventuella genomförande skulle kunna innebära ett högre 
värde för revisionen.  
 
Tror du att förslagets eventuella införande kommer ha någon negativ inverkan 
på revisionens kvalité. 
 
Respondent A, B och D gav ett rakt nej som svar, de såg ingen som helst negativ 
inflytande på revisionens kvalité. Respondent C reflekterade dock lite mera kring 
svaret och angav att revisorn inte granskar med utgångspunkt på skadeståndsplikt. 
Revisorn granskar utifrån god revisionssed och andra styrande regelverk och således 
bör revisionsarbetet inte påverkas i någon nämnvärt utsträckning. 
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Kan förslagets eventuella införande leda till att revisionstjänsten förlorar sin 
värde och legitimitet vilket enkelt uttryckt skulle innebära att intressenterna 
tappar förtroendet för revisionen som utförs?  
 
Ingen av respondenterna ser någon större risk i att revisionen ska förlora sitt värde 
eller legitimitet om förslaget blir verklighet. Respondent B och C försvarar uttalandet 
med att, revisorns skadeståndsståndsplikt trots allt finns kvar även om förfarandet 
ändras samt att intressenter kommer vara medvetna om detta. Enligt respondent C 
skulle det enda scenariot vara om revisorer skulle börja utföra ”förslappat” revision och 
det skulle vara en sådan märkbar förändring, men detta ser han som föga troligt. 
Respondenten framför i frågan ”man vill ju tro att man inte från samhällets sida eller andra 
banker grundar ens arbete på att man gjort det för att man har haft ett högt skadeståndsansvar, utan 
att man har gjort ett arbete på grundval att man är en duktig yrkesman och följer god revisionssed, de 
reglerande normerna finns ju trots allt kvar”.  
 
Respondent D ser heller inte hur förslaget skulle kunna förringa revisionstjänstens 
värde och legitimitet. I frågan sa respondenten ”vi har ju lagar och paragrafer och praxis och 
interna regler, och dom luckras ju inte upp på grund av förslaget”.  
 
Respondent A ser heller inget som pekar på att revisionstjänstens värde och legitimitet 
förringas om förslaget blir verklighet. Respondenten reflekterar dock kring frågan och 
menar att förslagets genomförande istället kan få positiva effekter. Han ser detta 
utifrån styrelsens och verkställande direktörens perspektiv som i och med förslaget 
skulle bli primärt ansvariga. Respondenten menar att det då borde ligga i styrelsens 
intresse att få sina räkenskaper reviderade och granskade, och att detta skulle innebära 
att revisionen blir en kvalitetsmärkning på en ny nivå. Revisorn menar att förslagets 
genomförande skulle kunna leda till en förstärkning av revisionstjänstens värde och 
legitimitet. 
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5 ANALYS  

I detta kapitel redogörs för revisorernas uppfattningar och de eventuella konsekvenserna som förslaget 
kan medföra. Praktiskt innebär detta att studiens referensram kopplas samman med empirin som 
slutligen ska resultera i en slutsats. 

5.1 Vilken uppfattning har revisorerna om en eventuell begränsning av 
skadeståndsansvaret?   

 Enligt de nuvarande aktiebolagsrättsliga bestämmelserna om styrelsens och 
verkställande direktörens ansvar föreskrivs att dessa organ har ett gemensamt och 
solidariskt ansvar för den skada som de har orsakat. Efter uttalanden från bland annat 
FAR SRS visar det sig dock i praktiken att det är främst revisorn som hamnar i första 
linjen när skadeståndsanspråk riktas mot bolagsorganets ledamöter. Samtliga 
respondenter håller även de med om att det är främst revisorn som tar första smällen 
vid skadeståndstvister. Samt att den främsta orsaken till detta är enligt respondenterna 
den ansvarsförsäkring som revisorer måste teckna. Enligt aktiebolagslagen är det upp 
till styrelsen och verkställande direktör att upprätta årsredovisningen och andra 
handlingar som rör bolaget ekonomi medan revisorn ska granska dessa handlingar 
samt att i förkommande fall påpeka brister. Av aktiebolagslagen framkommer att 
revisorns skyldighet inträder endast i sådana fall där revisorn uppträtt försumligt i sin 
granskning av årsredovisningen samt brustit att anmärka på felaktigheter i en 
årsredovisning som ger missvisande bild och detta leder till skada. En av 
respondenterna betonar att i verkligheten blir revisorn skadeståndsskyldig utan att 
dennes skyldighet har prövats trots att styrelse och verkställande direktör har upprättat 
de handlingar som rör bolagets ekonomi. En annan respondent tror även att antalet 
stämningar till stor del bevaras dolda för att inte andra intressenter ska få idéer.   
 
Respondenternas uttalanden speglar således deras inställning om behovet av 
förändring och uppfattning om revisorernas utsatthet. Respondenterna ser dessutom i 
övrigt en eskalerande trend av stämningar mot revisorer. Att revisorer i förhållande till 
styrelse och verkställande direktör i större utsträckning drabbas av skadeståndanspråk 
tror respondenterna beror på en allt mer turbulent finansmarknad i samband med att 
det enligt lag endast är revisorn som måste teckna ansvarsförsäkring. Varav en av 
respondenterna tydligt betonar att stämningar mot revisorer oftast är 
sammankopplade med de olika kriser som inträffar och förväntar sig se en ökning av 
stämningar i finanskrisens spår. Enligt respondenterna råder på grund av 
ansvarsförsäkringen en allmän inställning att det alltid finns pengar att hämta hos 
revisorerna. De nuvarande reglerna utgör även de ett incitament för att revisorn ska 
vara den först berörda parten. Detta kan skildras i det perspektivet att revisorernas 
ansvar i förhållande till styrelseledamöter är ett yrkesansvar där revisorns måste följa 
god revisionssed och god revisorssed. Då ”god styrelsesed” inte finns innebär det att 
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den skadelidande har lättare att bevisa oaktsamhet vad gäller en revisor än 
styrelseledamot. Då det primära ansvaret ligger hos styrelsen och verkställande 
direktör även med nuvarande regler att sköta bokföringen och den interna kontrollen 
bör ett mer naturlig förfarande vara att de som har upprättat de felaktiga handlingarna 
samt garanterat dess kvalitet i första hand ska hållas ansvariga.  
 
 Som nämnt tidigare i studien är målet med revisionen att revisorn ska lämna en 
revisionsberättelse. Revisionsberättelsen är lagstadgad samt är det enda offentliga 
rapporten som lämnas av revisorn och är ett resultat av de slutsatser som revisorn har 
kommit fram till i sin granskning av bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning. Revisorns uppgift gällande 
revisionsberättelsen är att rapportera till årsstämman om huruvida årsredovisningen 
stämmer med föreskrifterna som följer av årsredovisningslagen. I detta har revisorn 
det övergripande ansvaret för sin egen revisionsberättelse kontra bolagets ledning och 
verkställande direktör som ansvarar för upprättandet av årsredovisningen. Revisorn är 
skyldig att i revisionsberättelsen uppmärksamma förhållanden som kan ha påverkat att 
årsredovisningen eller förvaltningen i övrigt frångått lagstagandet. Dessa förhållanden 
som revisorn påpekar för blir offentliga och kan leda till att det reviderade bolaget går 
i konkurs, vilket i sin tur föranleder att bolaget i fråga ställer revisorn som ansvarig för 
konkursen på grund av dennes uttalande i revisionsberättelsen.  Majoriteten av de 
tillfrågade respondenterna tycker att det är rimligt att revisorer hålles ansvariga för sina 
respektive uttalande i revisionsberättelsen men att det då ska göras under den 
förutsättningen att det kan bevisas att revisorn har åsidosatt sina förpliktelser. 
Respondenterna påpekar även att det är av betydelse att det finns sanktioner mot 
revisorer som gör fel och framförallt för att revisionens trovärdighet gentemot 
intressenterna ska vidhållas. Respondenterna tillägger dock att även styrelse och 
verkställande direktör har ett ansvar för de upprättade handlingarna och upplever det 
som positivt att förslaget förtydligar detta ansvar.  
 
Av revisionslagen (SFS 1999:1079) stadgas dessutom att revisorn ska granska bolagens 
årsredovisning och bokföring samt bolagsledningens förvaltning. Samt att denna 
granskaning ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.  En av 
respondenterna påpekar just detta och relaterar till förväntningsgapet och menar att 
många revisionsklienter har den uppfattningen att revisorn går igenom precis allting 
som finns. Respondenten menar dock att det är nästintill omöjligt att i detalj granska 
allt vid revision samt att detta heller inte föreskrivs av regelverket. Respondenten 
betonar även att en sådan granskning skulle på grund av dess omfattning bli väldigt 
kostsamt för revisionsklienten med den innebörden att denne inte skulle vilja anlita 
revisorer överhuvudtaget.   
 När revisionsklienter lever under den förutsättningen att revisorn granskar allt 
och således även ansvarar för allt ter sig utfallet att revisorer stäms, inte som konstigt. 
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Revisorn gör endast det som han i sitt yrke är förpliktigad, i detta avseende är det inte 
rimligt att revisorer stäms endast på grundval av att de uttalat sig om förhållande i det 
reviderade bolaget som anfört till konkurs.  
 
Samtliga respondenter uttrycker för övrigt även att många revisionsklienter inte är 
medvetna om distinktionen som finns mellan revisorns och bolagsledningens ansvar. 
Respondenterna menar att flertalet revisionsklienter inte vet vad revision innebär samt 
att de ofta rör ihop olika roller som redovisningskonsulter som utför arbete åt kunden 
och revisorns roll som utför den oberoende granskningen. En av respondenter menar 
även att denna insiktsbrist förekommer både bland stora och mindre bolag och 
poängterar att revisionsklienterna inte alltid är helt införstådda med varken sitt eget 
eller revisorns ansvar. Med detta sagt förefaller det som att revisionsklienter ofta har 
en förenklat syn på revisorns roll och som enligt FAR SRS bedöms vara att det så 
föreligger i nio av tio fall. FAR SRS påpekar även att detta missförstånd ligger till 
grund som ytterligare incitament till att revisorer stäms. Respondenterna upplever att 
förslagets genomförande bör i alla fall i denna avseende om inte annat bidra med 
förtydligande av ansvarstagandet.  
 
 Frågan om revisorers skadeståndsansvar har på senare tid diskuterats flitigt. Det 
började först i USA i och med Enronskandalen och togs därefter vid av EU. Följden 
av detta har varit att diskussionen även nått Sverige och förslaget om begränsning av 
revisorers skadeståndsansvar är ett resultat av detta. I bland annat tidskriften Balans 
har uppmärksammats att det både finns nackdelar och fördelar med ett eventuellt 
införande av förslaget.  Vid frågan om huruvida respondenterna såg några fördelar 
eller nackdelar med de nuvarande förhållanden som innebär att revisorer har ett 
obegränsat skadeståndsansvar, svara samtliga respondenter att de överhuvudtaget inte 
uppfattade som att de nuvarande reglerna erbjöd några fördelar.  Respondenter 
betonar dock enhälligt att de ser det som självklart att det finns ett definierat 
skadeståndsansvar för revisorer. Bestämmelserna angående revisorns 
skadeståndsansvar infördes redan år 1944 vid stagandet av dåvarande aktiebolagslag. 
Tanken med bestämmelserna som följer av aktiebolagslagen och årsredovisningslagen 
var från början och är även så idag att de ska ha en förebyggande effekt mot 
ekonomisk brottslighet men även att avskräcka uppsåtlig eller oaktsam verksamhet 
och detta ansvar omfattar revisor, styrelse och verkställande direktör. Dessa stadgan 
har dessutom stor betydelse vad gäller allmänhetens förtroende för aktiebolagsformen.  
 
Enligt nuvarande regler begränsas inte revisorns ansvar endast till det reviderade 
bolaget, utan dennes ansvar sträcker sig till den allmänhet som har förbindelser till det 
reviderade bolaget. Detta omfattande ansvar som revisorn innehar motiveras idag med 
att revisorns främsta uppgift är att se till att reglerna i aktiebolagslagen som syftar till 
att skydda bland annat aktieägare och tredje man inte överträds. Till detta hör även 
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bestämmelserna om årsredovisning som syftar till att skydda såväl det reviderade 
bolaget som allmänheten då felaktiga uppgifter i årsredovisningen kan föranleda 
tredjeman eller annan att exempelvis lämna krediter eller köpa aktier till ofördelaktigt 
pris. Detta vidsträckta ansvar som revisorn innehar kritiseras av respondenterna samt 
påpekas som en av de främsta nackdelarna med de nuvarande reglerna vilka öppnar 
upp för revisorn att bli den förste att hållas ansvarig vid oegentligheter.  
 
Förslaget som har lagts fram beträffande revisorers skadeståndsansvar är som tidigare 
nämnt bland annat motiverat av EU-kommissionens rekommendationer om 
begränsning av revisorers skadeståndsansvar. Dessa rekommendationer har sitt 
ursprung i den allt mer tilltagande turbulensen på finansmarknaden som har ökat 
risken för revisorer att ställas inför allt större skadeståndsanspråk och som även lett till 
höga försäkringskostnader som en följd av att revisionsbyråerna har allt svårare att 
försäkra sig. Andra aspekter som EU-kommissionen lagt fram som grund för 
begränsning av skadeståndsansvaret är att det finns en oro för att revisionsbyråerna på 
en internationell plan skulle påverkas negativt av skadeståndsbeloppens storlek som 
skulle innebära att någon av de fyra stora återstående revisionsbyråerna inte skulle 
kunna fortsätta sin verksamhet. En av respondenterna påpekar just att de skyhöga 
försäkringspremierna är en direkt följd av det obegränsade ansvaret. En annan 
respondent går i linje med EU-kommissionens oro och välkomnar förslaget samt 
betonar att marknaden efterfrågar fler aktörer än endast de befintliga fyra stora 
revisionsbyråerna. Respondenten menar dessutom att det obegränsade ansvaret står i 
vägen för att flera revisionsbyråer ska kunna ta plats bland dagens fyra stora och 
poängterar att dagens regler innebär en ansenlig risk som riskerar sätta flera 
revisionsbyråer ur spel vid framtida ansvarstvister då det inte finns någon övre gräns 
på skadeståndskraven.  
 Som jag tolkar det finns alltså en ansenlig risk för att någon av de fyra ledande 
revisionsbyråerna försvinner från marknaden, det är alltså en fråga om huruvida 
världsekonomin skulle klara en sådan förlust. 
 
 Vid frågan om huruvida respondenterna såg några fördelar eller nackdelar med 
förslaget som har presenterats utmärktes respondenternas uppfattningar något olika. 
Två av respondenterna framhöll att den företrädesvis bästa följden som förslagets 
eventuella genomförande skulle innebära att styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar förtydligas på ett sätt som inte tidigare förekommit. Av detta tolkar jag det som 
att de nuvarande reglerna i hög grad bidrar till det missförstånd som innebär att 
revisorn blir den förste att hållas skadeståndsskyldig. Respondenterna tillägger även att 
förslaget förväntas leda till sänkta försäkringspremier vilket bör komma 
revisionsklienterna till gagn i form av billigare revision samt att det föreslagna 
takbeloppet bör öppna upp för fler revisionsbyråer att inträda den ledande 
marknaden. Att fler revisionsbyråer inträder marknaden tolkar jag som något positivt 
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som skulle innebära förutom sänkta revisionskostnaderna för revisionsklienterna utan 
skulle även öka konkurrensen på de stora uppdragen.  En annan respondent påpekar 
enligt honom förslagets nackdel som enligt denne är det subsidiära ansvaret, 
respondenten menar att denne hellre hade sett att denna del av förslaget inte 
genomförs. Respondenten utvecklar sitt resonemang och menar att det subsidiära 
ansvaret i förläggningen kommer för de reviderade bolagen innebära att de i större 
utsträckning blir utsatta och således riskerar ekonomiskt sammanbrott. Detta uttalande 
tolkar jag som att den är lagt av omsorg för de reviderade bolagen, där respondenten 
menar att införandet av takbeloppet och det subsidiära ansvaret inte bör genomföras 
utan att först säkerställa att de reviderade bolagen någorlunda kan säkra sin tillvaro 
med exempelvis ansvarsförsäkringar. Men revisorn betonar att förslaget om 
takbeloppet är helt på sin plats och menar att detta kommer förebygga risken för att 
hela revisionsbyråer går omkull.  
 
En av respondenterna som representerar en mindre revisionsbyrå i Karlstad påpekar 
dock att det föreslagna takbeloppet om 100 miljoner kronor är för högt lagt för att det 
ska komma till nytta och anses som relevant för de mindre revisionsbyråerna. 
Respondenten talar i frågan även ur den aspekten att skadans sfär för de ledande 
revisionsbyråerna antagligen är av större omfattning och förespråkar däremot till och 
med en eventuell höjning av takbeloppet. Till följd av respondentens uteblivna oro för 
att en ytterligare höjning av takbeloppet än mindre skulle vara till nytta för dennes 
verksamhet tolkar jag som att de mindre revisionsbyråerna antagligen trots allt är 
undantagsvis inblandade i skadeståndstvister och mer sällan av den högre sorten och 
att således föreslås en höjning av takbeloppet i syfte att återgälda den skada som 
revisorn orsakat uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
 
 Sammantaget kan sägas att den större majoriteten av respondenterna innehar en 
positiv uppfattning till förslaget. Respondenterna har bland annat motiverat sin 
positiva inställning med grund i det att styrelse och verkställande direktör är de som 
trots allt har det övergripande ansvaret för upprättandet av de handlingar som sedan 
ligger till grund för revisorns granskning samt att det är av betydelse att denna 
ansvarsfördelning förtydligas. Stöd för detta finns även med nuvarande regler och 
stadgas av bland annat aktiebolagslagen samt att det dessutom är styrelsens och 
verkställande direktörens ansvar att dessa handlingar ger en rättvisande bild av bolaget. 
Av detta tolkar jag det som att förslagets införande definitivt skulle innebära 
förtydligande av ansvaret då ansvaret för upprättandet av redovisningshandlingar inte 
kan överföras till revisorn, men som ändå sker frekvent. Min tolkning är att revisorn 
av olika nämnda skäl kan och ska inte granska allt, även med förslagets genomförande 
finns den säkerheten att revisorn då trots allt kan hållas ansvarig vid uppsåtliga och 
oaktsamma skador som denne orsakat, vid sådana fall gäller heller inte takbeloppet 
som en begräsning av ansvaret.  
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 För att på en annan plan försöka ta reda på om förslagets eventuella införande 
på något sätt kunde medföra negativa konsekvenser frågade jag respondenterna om de 
ansåg att de nuvarande reglerna innehar något egenvärde.  
Som svar på denna fråga fick jag att det värde som revisionen eventuellt innehar med 
nuvarande regler behöver nödvändigtvis inte innebära att det i sig skapar ett högre 
värde än det egenvärde som revisionen skulle ha efter förslagets eventuella 
genomförande. Av detta tolkar jag det som att respondenterna visserligen ser ett värde 
i de nuvarande regler som innebär ett obegränsat skadeståndsansvar men att detta 
värde är direkt överförbart till revisionen även efter den eventuella implementeringen 
av förslaget. Respondenterna påpekar just det att de inte har den uppfattningen att 
förslagets eventuella genomförande kommer innebära någon förtroendeförlust för 
revisorn. En av respondenterna betonar däremot att förslagets eventuella 
genomförande kommer förtydliga styrelsens ansvar och kommer innebära att 
styrelseledamöter kommer vara de först berörda parterna vid ansvarstvister. Detta 
tolkar jag som att förslaget eventuella genomförande möjligen skulle kunna innebära 
ett högre värde för revisionen då det blir viktigt för styrelsen att framhålla sina 
handlingar som pålitliga. 

5.2 Vilka konsekvenser kan de föreslagna ändringarna medföra. 

När förslaget presenterades uppstod en debatt som syftade till att förtydliga 
frågeställningarna som inträdde i och med förslaget. Bland annat Svenskt Näringsliv 
ställer sig kritisk till förslaget och resonerade för olika tänkbara konsekvenser. 
 
 Kritiken som har vänts mot förslaget är omfattande och handlar bland annat om 
att den till allt för stor del påverkats av EU-kommissionens rekommendationer vilket 
jag tolkar som att det anses som att det inte på ett tillräckligt betryggande sätt speglar 
svenska fårhållande, eftersom den inte bygger på dessa förhållanden utan snarare 
internationella förhållanden. Det framhålls även att det som är avgörande för en 
revisors fortsatta verksamhet är dennes förmåga att vidhålla förtroendet för sin 
verksamhet vid liv. Det påstås alltså att förslagets konsekvenser kommer innebära att 
förtroendet för revisorn kommer reduceras avsevärt samt att denna förtroendekris 
skulle vara långt mer allvarligt än ett högt skadeståndsbelopp.  En ytterligare individ 
från Svenskt Näringsliv menar att den skadelidandes möjligheter att få ut skadestånd 
minskas avsevärt i sådana fall där styrelseledamöter och verkställande direktör inte 
kommer ha tillräckliga försäkringar eller tillgångar för att ersätta den skadelidande. Det 
påstås även att en minskning av revisorns ansvar kommer leda till att revisorns 
bekräftande av de externa rapporterna inte kommer ha lika stor betydelse för 
intressenterna. Därtill med bakgrund i kunskapen om revisionsplikten väntade 
avskaffande påstås att detta i kombination med förslaget kommer innebära att bolagen 
i framtiden inte kommer ha någon anledning att behålla revisorn.  
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Andra som har ställt sig kritiskt beträffande förslaget är Adam Diamant som är jur. dr 
och är verksam vid Revisornämnden. Diamant befarar att följderna av ett begränsat 
revisorsansvar kommer försvaga revisionens värde och legitimitet. Med detta menar 
han att revisionens trovärdighet bland intressenterna kommer decimeras. Diamant 
motiverar sitt uttalande med att då revisionens främsta funktion är att öka tilltron de 
externa rapporterna är en av förutsättningarna för att revisionen ska vidhålla denna 
funktion att revisorn har ett direktansvar gentemot de som har ett uttalat intresse av 
att kunna förlita sig på revisionen.  
 
Claes Rainer är advokat hos DLA Nordic2

Samtliga respondenter svarade att de inte såg någon större risk i att revisionen ska 
förlora sitt förtroende gentemot omvärlden.  Respondenter går i linje med Rainers 
uttalande och motiverar även de att revisorn skadeståndsplikt trots allt finns kvar även 
om förfarandet ändras, men de tillägger att omvärlden kommer vara medveten om 
detta. Det sistnämnda uttalandet uppfattar jag som att då respondenterna upprepat 
påtalade förslagets ansvarsförtydligande som att de menar att de ser förslagets 
genomförande som ett incitament för intressenterna att sätta sig ned och läsa förslaget 
vilket i sin tur skulle göra dem medvetna om ansvarsfördelningen. En annan 
respondent såg heller inte hur dessa konsekvenser skulle kunna uppstå och menade att 
denne som revisor förväntar sig att omvärlden grundar revisorns arbete på de 
grundval att revisorn utför sitt arbete som en yrkesman som följer de goda sederna 

 och är en av de få som ser positivt till 
förslaget. Rainer menar att nu när världen upplever finanskrisen så är frågan om 
revisorns skadeståndsansvar högaktuell. Han menar att förtroendet för revisorn i 
rollen som en ansvarstagande granskare knappast kan försvagas genom att 
skadeståndsansvaret blir subsidiärt. Han betonar att skadeståndsansvaret kommer 
finnas kvar även efter den eventuella implementeringen av förslaget men att den 
skadelidande då istället först ska vända sig till styrelse och verkställande direktör och 
sen till revisorn. Rainer understryker att huvudansvaret för riktigheten i 
årsredovisningen även med nuvarande regler belastar styrelsen och verkställande 
direktör. Och menar att det då är naturligt att skadeståndsansvaret följer dessa 
principer vilket innebär att det i första hand är styrelsen och verkställande direktör 
som är ansvariga och först därefter revisorn. Rainer drar den slutsatsen att revisorns 
skadeståndsansvar i dagsläget är alltför omfattande samt att de föreslagna ändringarna 
bör vara välkomman för landets revisorer (Rainer 2008).   
 
För att få en insikt i hur mina respondenter ställer sig till denna omfattande kritik, 
tillfrågade jag respondenterna om de ansåg att det förelåg någon risk med förslagets 
eventuella genomförande som skulle innebära att intressenterna bland annat tappar 
förtroendet till den revision som då skulle komma att utföras.  
 

                                                 
2 DLA Nordic är en advokatfirma som erbjuder specialistkompetens inom alla delar av affärsjuridiken. 
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och inte på grundval att revisorn har ett högt skadeståndsansvar. Respondentens 
uttalande understryks av en annan respondent som menar att de styrande regelverken 
trots allt kommer att finnas kvar.  
 
 Vid frågan om huruvida förslagets eventuella genomförande skulle kunna ha 
någon negativ inverkan på revisionens kvalité svarade samtliga respondenter att de inte 
förväntade sig att något sådant skulle ske. En av respondenterna motiverade sitt svar 
med att revisorn inte granskar med utgångspunkt på skadeståndsplikt, utan att den 
granskningen sker utifrån god revisionssed och andra styrande regelverk och således 
bör revisionsarbetet inte påverkas i någon nämnvärt utsträckning. Att respondenternas 
uttalanden inte stämmer överens med bland annat Svenskt Näringslivs kritiska 
inställning till förslaget tolkar jag som att det beror på den iakttagelsen att ett 
obegränsat skadeståndsansvar inte kan bedömas vara ett kvalitetshöjande drivkraft.    
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6 SLUTSATS  

I detta kapitel presenterar jag de slutsatser som jag har dragit utifrån analysen. Kapitlet inleds med 
forskningsfrågans slutsatser och avslutas med egna reflektioner. 

6.1 Forskningsfrågans slutsatser 

De nuvarande aktiebolagsrättsliga stadgorna föreskriver tydligt revisorns, styrelsens 
och verkställande direktörens ansvar, vilket innebär att samtliga nämnda har ett 
omfattande ansvar bland annat vad gäller det reviderade bolagets offentliga handlingar. 
För att uttrycka det enkelt kan följande sägas föreligga, styrelse och verkställande 
direktör ansvarar för upprättandet av dessa offentliga handlingar som rör bolagets 
ekonomi, medans revisorn roll är att granska handlingarna för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra om dess riktighet. I praktiken verkar det som att denna 
ansvarsfördelning mer eller mindre förglöms vid ansvarstvister då det i allra flesta fall 
endast är revisorn som hålles ansvarig vid oegentligheter. Det poängteras även av 
respondenterna att det ter sig som att revisorer blir skadeståndsskyldiga utan att det 
lagts väsentligt tanke på om de gjort sig skyldiga till någonting eller inte. Den främsta 
orsaken till detta betonas vara den ansvarsförsäkring som revisorer som ensam part 
enligt lag är skyldiga att teckna. I sammanhanget kan den slutsatsen dras att den 
skadelidande således betraktar revisorns ansvarsförsäkring som en försäkring om 
ersättning vid eventuella skador.  
 
 Det generella intrycket som jag har fått av respondenterna är att det i högsta 
grad anses som rimligt att revisorer, vare sig med eller utan förslagets genomförande 
uppbär ett definierat skadeståndsansvar. Men att detta ansvar då endast ska åberopas 
under den förutsättningen att revisorn har åsidosatt sina förpliktelser och på så sätt 
orsakat skada, samt att det är viktigt att för omvärlden visa att rättsstridiga fel innebär 
sanktion för att på så sätt vidhålla revisionens trovärdighet. Ett annat intryck som 
genom studien uppdagats är att flertalet intressenter inte helt förstår vad revision 
innebär samt att de frekvent blandar ihop olika roller som redovisningskonsulter och 
revisorers. Att revisorer ofta hålles ansvariga för deras uttalanden i revisionsberättelsen 
är heller inte sällan förekommande. Samt att revisorer således både bör utföra mer 
jobb och ansvarar för mer än vad som är stadgat.  När denna uppfattning finns som 
”allmänbildning” bland intressenterna förefallerar då heller inte utfallet som konstigt 
att revisorn hålles ansvarig vid oegentligheter. I detta sammanhang kan den slutsatsen 
dras att revisorn endast utför det arbete som han i sitt yrke är förpliktigad och ska inte 
stämmas endast på grundval av sitt uttalande i revisionsberättelsen. Det har även visat 
sig att intressenternas missförstånd är ytterligare ett incitament för att revisorer stäms. 
Detta i sig är enligt respondenterna tillräcklig grund för att se förslaget som ett 
vinnande koncept, om inte annat bör förslagets genomförande i varje fall bidra med 
ett förtydligande av ansvarsfördelningen.   
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 Genom studien uppdagas även att revisorns ansvar inte begränsas till det 
reviderade bolaget, utan sträcker sig till den allmänhet som har förbindelser till 
bolaget. Detta vidsträckta ansvar påpekas som en av de främsta nackdelarna med de 
nuvarande reglerna.  Bland respondenterna råder även en oro om att nuvarande regler 
riskerar sätta flera ledande revisionsbyråer ur spel samt att det sätter käppar i hjulet för 
att fler revisionsbyråer tar plats bland dagens ledande fyra revisionsbyråer.  Intrycket 
som respondenten ger är att det finns revisionsbyråer som gärna tar plats bland de fyra 
stora men att de nuvarande reglerna inte tillåter detta samt att världsekonomin inte har 
råd att någon av de fyra stora revisionsbyråerna försvinner från marknaden.  
 
 De fördelar som förslagets eventuella genomförande skulle frambringa är enligt 
respondenterna förtydligande av ansvarsfördelningen som i nuläget inte förekommer 
samt sänkta försäkringspremier för revisionsbyråerna som i sin tur skulle gynna 
revisionsklienterna i form av billigare revisionskostnader samt att det bör öppna upp 
för fler revisionsbyråer att konkurera bland de stora uppdragen. En av respondenterna 
talar dock för att endast takbeloppet bör införas och inte det subsidiära ansvaret. 
Respondenten menar att detta förfarande både skulle uppnå revisionsbranschens 
önskningar om att begränsat skadeståndsansvar samt att de reviderade bolagen inte 
skulle finna sig i en utsatt situation, då förslaget inte presenterat några instrument för 
säkrandet av deras fortsatta verksamhet.   
 
 En annan respondent som representerar en mindre revisionsbyrå understyrker 
att denne uppfattar som att förslaget i och med det högt lagda takbeloppet inte 
kommer vara till nytta och kan därför anses som orelevant för de mindre 
revisionsbyråerna. Respondenten talar för en höjning av takbeloppet då denne menar 
att skadans sfär för de ledande byråerna antagligen är av större omfattning. 
Respondenten påtalar denna höjning i syfte att tillbörligt återgälda den skadelidande. 
Till följd av respondentens uteblivna oro för att en ytterligare höjning av takbeloppet 
än mindre skulle vara till nytta för dennes verksamhet kan endast tolkas som att de 
mindre revisionsbyråerna antagligen trots allt är undantagsvis inblandade i 
skadeståndstvister och mer sällan av den högre sorten. 
 
 Utmärkande för respondenterna är att de samtaget innehar en positiv 
uppfattning gentemot förslagets eventuella genomförande, och ser detta inte som en 
undanflykt från ansvar utan som en nödvändigt ansvarsförtydligande. Genom studien 
uppdagas att revisorns ansvar kvarstår om än till ett subsidiärt perspektiv, i praktiken 
kommer det alltså fortfarande vara möjligt att hålla revisorer ansvariga får uppsåtliga 
och oaktsamma skador som dessa orsakar, i sådana fall gäller heller inte takbeloppet 
som en begränsning av ansvaret. Respondenterna ser visserligen ett värde i de 
nuvarande regler som innebär ett obegränsat skadeståndsansvar men säger att detta 
värde är direkt överförbart till revisionen även efter den eventuella implementeringen 
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av förslaget. Det har även visat sig att respondenterna inte har den uppfattningen att 
förslagets eventuella genomförande kommer innebära någon förtroendeförlust för 
revisorn eller för den delen revisionen som utförs.  
 
 Respondenterna har tillsynes ingen förståelse för den omfattande kritik som 
riktats mot förslagets eventuella genomförande och de ser inte någon större risk i att 
revisionen ska förlora sitt förtroende gentemot omvärlden.  Detta motiveras med att 
revisorns skadeståndsplikt trots allt finns kvar även om förfarandet ändras. 
Respondenterna har en förtroendefull syn på omvärlden och förväntar sig att 
intressenterna grundar revisorns arbete på de grundval att revisorn utför sitt arbete 
som en yrkesman som följer de goda sederna och inte på grundval att revisorn har ett 
högt skadeståndsansvar. Om huruvida förslagets eventuella genomförande skulle 
kunna inbära negativa implikationer på revisionens kvalité var det utmärkande svaret 
bland respondenterna att de inte förväntade sig att något sådant skulle ske. Att 
respondenternas uttalanden inte stämmer överens med bland annat Svenskt 
Näringslivs kritiska inställning till förslaget kan endast tolkas som att ett obegränsat 
skadeståndsansvar inte kan bedömas vara ett kvalitetshöjande drivkraft.    

6.2 Egna reflektioner  

 Min grundläggande uppfattning är att dagens regler kring revisorns 
skadeståndsansvar definitivt behöver ses över men nödvändigtvis inte ändras enligt 
det som har föreslagits. När revisionsplikten infördes i Sverige var tanken förutom att 
minimera eventuella incitament för ekonomiskt brottslighet att revisorn även skulle 
tillföra sakkunnig kompetens till bolagen. Revisorn har även sedan 1944 års 
aktiebolagslag haft ett skadeståndsansvar gentemot tredjeman (Precht 2008). 
Finansmarknaden har sedan införandet av revisorns skadeståndsansvar sett 
omfattande förändringar och revisorns skadeståndsansvar står nu i ett annat 
perspektiv.  Med anledning av att revisionsbranschen i dagsläget möter nya 
utmaningar som inte tidigare existerat har det kommit till min kännedom att dessa 
regler behöver ses över och aktualiseras. 
 
 Jag är av den uppfattningen att det alltid bör finnas någon form av sanktion mot 
revisorer som av oaktsamhet eller medvetet avviker från sina förpliktelser, detta främst 
för att vidhålla förtroendet gentemot revisorer samt att revisorn ska kunna svara mot 
tredjeman vid eventuella skadeståndstvister. Med de kunskaper som jag har erhållit om 
ämnet genom studiens genomförande är min uppfattning den att kritiken som har 
vänds mot förslaget är alldeles för omfattande och till vissa delar obefogad. Förslaget i 
sig försöker endast förtydliga den ansvarsfördelning som egentligen finns även med 
nuvarande regler som dock i praktiken tillsynes inte fungerar. I detta sammanhang 
upplever jag det som viktigt att understryka att förslaget inte på något sätt innebär att 
de goda sederna eller annan styrande regelverk kommer förändras. Revisorn 



~ 53 ~ 

verksamhets kommer således även efter ett eventuellt genomförande alltjämt präglas 
av bland annat praxis och de goda sederna.  
 
 Ett införande av ett begränsat skadeståndsansvar anser jag i hög grad är 
motiverat i nuvarande situation. Framförallt beroende på att de nuvarande reglerna 
sätter både revisorer och revisionsbyråer i en position som de inte alltid gör sig 
förtjänt av, vilket innebär omfattande risker. Jag tror heller inte att genomförandet av 
förslaget kommer innebära någon förlust för revisionens kvalité främst beroende på 
de intryck som jag genom mina intervjuer erhållit från respondenterna. Nämligen det 
att samtliga revisorer värdesätter sin verksamhet samt uppbär sedlighet i sitt dagliga 
arbete. 
 
 Det obegränsade skadeståndsansvaret inte ska betraktas som ett incitament för 
bättre revision. Därför anser jag att förslaget bör implementeras, vilket jag ser som ett 
framsteg. Jag tycker heller inte att det ska ges vika för kritiken som bland annat 
handlat om att bolagen kommer erhålla primärt ansvar som då istället utsätter bolagen 
för omfattande risker då de står med knappa medel och utan ansvarsförsäkringar. Jag 
menar att utveckling inte ska förbises på grund av medlidande till de reviderade 
bolagen men att det är viktigt att ta till sig kritiken. Eventuellt bör föreslås att det i 
framtiden införs obligatoriska ansvarsförsäkringar även för styrelse och verkställande 
direktör.  
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8 BILAGOR 

8.1 Bilaga 1 intervjuunderlag 

 Upplever ni att det först och främst är revisorn som hamnar i första linjen när 
skadeståndsanspråk yrkas på grund av brister i den finansiella rapporten/vid 
oegentligheter? 

 
 Upplever ni en tendens till ökning av stämningar mot revisorer. Vad tror ni att 

det beror på? 
 
 Vad anser ni om att revisorn kan bli stämd på grund av det han uttalar sig om i 

revisionsberättelsen? 
 

 I vilken omfattning upplever du att kunden verkligen är införstådd med din 
uppgift som revisor, tror kunden att du som revisor har hela ansvaret? 
 

 Vad anser du om de nuvarande förhållanden som innebär att revisorer har ett 
obegränsat skadeståndsansvar? Vilka fördelar respektive nackdelar tycker du 
att det finns? 
 

 Vilka fördelar respektive nackdelar tycker du det finns med förslaget som har 
presenterats?   
 

 Utredningen föreslår att revisorer får ett subsidiärt och proportionerligt ansvar 
i förhållande till styrelseledamot och verkställande direktör, vad är din 
uppfattning om detta? 
 

 Anser du att dagens regler om obegränsat ansvar innehar ett 
förtroendeskapande värde? 
 

 Tror du att förslagets eventuella införande kommer ha någon negativ inverkan 
på revisionens kvalité. 
 

 Kan förslagets eventuella införande leda till att revisionstjänsten förlorar sin 
värde och legitimitet vilket enkelt uttryckt skulle innebära att intressenterna 
tappar förtroendet för revisionen som utförs?  
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