
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 
 

 

 
 

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT 
 
 
 
 
 

Anna Paakkonen 
 

 
Revisorers skadeståndsansvar 

 
En studie av vad som krävs för att revisorn ska bli 

skadeståndsskyldig 
 
 
 

Auditors liability 
 

A study of what is required for the auditor to be liable for damages 
 
 

Rättsvetenskap C 
Examensarbete 15 hp 

 
 

 
Datum/Termin: VT-11 
Handledare: Björn Jennbacken 



!"#$#%&
 

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till min handledare Björn Jennbacken, vars hjälp varit 
högst nödvändig för uppsatsens existens. Uppsatsen har skrivits vid Karlstad Universitet 
under vårterminen 2011. 
 
 
 
Karlstad juni 2011  
 
Anna Paakkonen     
 
…………………………..  



'())(*+(,,*-*.&
 
Denna uppsats behandlar bedömningen av revisorers skadeståndsansvar. Lagstiftningen 
kräver att revisorn ska ha agerat oaktsamt samt att en skada uppkommit för att ett 
skadeståndsansvar ska bli aktuellt. Undersöker man lagstiftningen ger den dock inget tydligt 
svar på vilken grad av oaktsamhet och vilken skada som krävs för att skadestånd ska utgå. 
Därför har denna uppsats byggts upp av frågeställningar som rör vilken grad av oaktsamhet 
och vilken skada som krävs för att revisorn ska bli skadeståndsskyldig. Dessutom undersöks 
vilka situationer som kan leda till att ett skadeståndsanspråk riktas mot revisorn, samt vem 
den skadelidande är då revisorn agerat oaktsamt. Utgångspunkten för uppsatsen är ett 
rättsdogmatiskt perspektiv, eftersom den i huvudsak byggs upp av lagstiftning och rättspraxis.  
 
Syftet med revision är att göra en korrekt granskning av ett bolags räkenskaper och styrelse 
och VD:s förvaltning. Detta är också revisorns huvudsakliga uppgifter enligt lagstiftningen. 
För att uppnå syftet krävs att revisorn iakttar god revisionssed och god revisorssed. Dessa 
begrepp finns inte definierade i lagstiftningen, utan begreppen handlar om att följa de 
föreskrifter och rekommendationer som normgivande organ i branschen utgett. Genom att 
bryta mot lagstiftningen eller genom att inte följa de seder som finns, kan revisorn bli 
skadeståndsansvarig. Detta sker ofta i situationer där rådgivning utanför revisorns 
kunskapsområde blir aktuellt.  
 
Tendensen de senaste åren har visat på ökade skadeståndsanspråk riktade mot revisorer såväl 
som ökade skadeståndsbelopp att utbetala. Detta kan bland annat förklaras av att revisorn ofta 
ådöms ansvar i situationer där felet egentligen varit någon annans och då oftast 
företagsledningens. För att både antalet skadeståndsanspråk och de höga skadeståndsbeloppen 
ska minska, har ett förslag framkommit som innebär ett minskat skadeståndsansvar för 
revisorer (SOU 2008:79). Förslaget syftar till att ändra lagstiftningen så att företagsledningen 
får ett större ansvar för fel som uppkommer. Ändringen är ännu ej genomförd, men den kan 
tänkas innebära att revisorerna får färre skadeståndsanspråk riktade mot sig, då de inte längre 
stäms för fel som egentligen är någon annans.  
 
För att sammanfatta vad som framkommit i denna uppsats bedöms graden av oaktsamhet 
utifrån omständigheterna i varje fall. Det är domstolen som gör bedömningen för vad som är 
ett oaktsamt beteende. Bland annat kan medvållande till skada från någon annan än revisorn 
innebära att graden av oaktsamhet ändras. Den största förståelsen för begreppen skada och 
oaktsamhet fås genom att undersöka tidigare rättsfall. Vad gäller den skada som uppkommit 
är det fråga om en ekonomisk skada, där de skadelidande antingen är det bolag revisorn 
granskat eller en annan skadelidande, till exempel en aktieägare eller en bank. Då denna 
uppsats byggts upp av rättsfall och teorier har även en viss bild fåtts av vilka situationer som 
kan leda till skadeståndsanspråk, samt vem som oftast är den skadelidande parten som 
stämmer revisorn. Från revisorns sida beror oaktsamheten ofta på bristande granskning. Den 
skadelidande har i de flesta fall visat sig vara det granskade bolaget, dock är banker också en 
vanligt förekommande motpart till revisorn i ett mål.  
 
Genomgången av rättsreglerna och rättsfallen har visat att det är vanskligt att på ett enkelt sätt 
definiera vad som krävs för att en revisor ska ses som oaktsam, då mycket beror på 
omständigheterna i övrigt. Denna uppsats ger dock en viss insikt om hur bedömningen sker 
huruvida oaktsamhet och skada föreligger då en revisor fått ett skadeståndsanspråk riktat mot 
sig.
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Detta kapitel är tänkt som en introduktion till det valda uppsatsämnet. Först ges bakgrund till 
det funna problemet, detta för att väcka läsarens intresse. Sedan följer de frågeställningar jag 
valt att utgå från, uppsatsens syfte, en metoddel samt de avgränsningar som gjorts. Slutligen 
presenteras en lista över den fortsatta dispositionen, vilket ger läsaren en bild över 
uppsatsens fortsatta innehåll. 
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Under de senaste tjugo åren har antalet stämningar mot bolagsrevisorer ökat avsevärt. 
Dessutom har skadeståndsbeloppen blivit allt högre. Företaget som revisorn granskar är ett 
exempel på en berörd part som ger revisorerna ansvar för de ekonomiska skador som 
uppkommit, oberoende av vem som egentligen orsakat skadorna. Detta kan antas bero på 
revisorns ansvarsförsäkring. I och med att bolagsorganens uppgifter ofta flyter samman, är det 
svårt att skilja mellan vems ansvar det är då en skada uppkommer. Revisorn är då den som 
oftast ges ansvaret, eftersom denne har en ansvarsförsäkring. Övriga bolagsorgan saknar 
ansvarsförsäkring, vilket gör att de har svårare att ersätta en skada ekonomiskt. I och med 
detta skjuter bolagsledningen i vissa fall över ansvaret på revisorn utan att denne egentligen 
har något ansvar. Om detta är möjligt kan syftet med revisionen ifrågasättas. Ska revision ses 
som en möjlighet för bolagets ledning att undkomma skadeståndsansvar1? 
 
För att minimera risken med att revisorer tvingas stå för styrelseledamöters samt VD:s 
misstag, tillkom en offentlig utredning som ledde till att ett betänkande utkom år 2008. Denna 
utredning ska resultera i att revisorernas skadeståndsansvar begränsas. Utredningen har fått 
namnet SOU 2008:79 – Revisorers skadeståndsansvar. Då en revisor tillsammans med en VD 
eller styrelseledamot orsakat samma skada, ska ersättningsanspråk först riktas mot de 
sistnämnda bolagsorganen2. Av utredningen framgår att:  
 
”Frågan om revisorns skadeståndsansvar kan endast prövas på talan av styrelseledamot eller 
verkställande direktör som är svarande i ett sådant skadeståndsmål eller som genom dom har 

ålagts att ersätta skadan.” 3 
!

Förslaget till minskat skadeståndsansvar skyddar revisorn och ger denne både ett subsidiärt 
och proportionellt ansvar gentemot styrelseledamöter och VD. Det subsidiära ansvaret leder 
till att revisorerna löper en lägre risk att drabbas av skadeståndsskyldighet4. På detta sätt 
spelar det ingen roll hur oklar uppgiftsfördelningen är mellan bolagsorganen. Revisorn kan 
inte bli skadeståndsansvarig för övriga bolagsorgans misstag. Mer information om förslaget 
finns under 2.8 nedan. 
 
Utredningen föreslår också att skadeståndsansvaret begränsas beloppsmässigt. Varje 
revisorsuppdrag får endast uppgå till ett belopp motsvarande tvåtusenfemhundra 

                                                
1 Aspholm, I. Rättsekonomisk analys av revisors skadeståndsansvar i Norden. Helsingfors, 2002. s. 13 ff. 
2 SOU 2008:79 s. 11 
3 Citat hämtat från SOU 2008:79 s. 11 
4 Regeringskansliet 2010. http://www.regeringen.se/sb/d/10025/a/111106 
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prisbasbelopp (ungefär 100 miljoner kronor). Då revisorn orsakat en skada uppsåtligen eller 
genom ett brott gäller dock inte beloppsbegränsningen5.  
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För att kunna döma en revisor till att betala skadestånd krävs i dagsläget att en skada skett 
uppsåtligen eller genom brott, vilket anges i 29 kap. 2 § ABL6. De centrala frågor som 
uppkommer härmed är då vilken typ av skada som krävs för att en revisor ska ses som 
skadeståndsskyldig, samt vad som är att se som ett oaktsamt, det vill säga culpöst, beteende 
hos revisorn. Den bedömning som sker huruvida oaktsamhet och uppsåt föranlett en skada ska 
ske ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv7. Mer om detta finns beskrivet under 2.5.2 nedan. 
 
Det är inte alltid enkelt att utröna vilken typ av skada samt vilken grad av oaktsamhet som 
krävs för att revisorn ska ses som skadeståndsskyldig, vilket gör revisorns skadeståndsansvar 
till ett intressant undersökningsområde. Det är domstolens uppgift att avgöra om oaktsamhet 
föreligger då en skada uppkommer. Bedömningen ska vara objektiv och vilka parterna i målet 
är spelar således ingen roll8. Dessutom krävs ett orsakssamband mellan den oaktsamhet som 
revisorn haft samt den skada som oaktsamheten vållat. I och med att det inte står uttryckt i 
lagen vilken typ av skada som krävs, är det upp till domstolen att bedöma huruvida skada 
uppkommit i det enskilda fallet, samt om skadan berott på revisorns oaktsamhet9. 
 
Undersöks begreppet oaktsamhet ur ett historiskt perspektiv, förelåg detta från början då 
någon inte agerat likt en god familjefar, det vill säga i enighet med bonus pater familias. Detta 
har förändrats med tiden och idag sker culpabedömningen istället med hjälp av en så kallad 
normavvägningsmetod. Metoden går ut på att hitta en accepterad norm för hur en revisor ska 
agera för att inte vara oaktsam. Denna norm jämförs sedan med hur en revisor har handlat i ett 
enskilt fall10. Hur culpabedömningen ska ske framgår inte av någon lagtext och inte heller i 
förarbetena. I stället får den intresserade söka sig till rättspraxis för att se hur domstolen 
bedömt i olika fall. Detta leder till att bedömningen av när en revisor varit oaktsam är relativt 
oklar och svårdefinierad. Domstolen måste ta hänsyn till händelserna i det enskilda fallet, 
vilket gör att problem i lagtolkningen kan uppkomma. Detta problem kommer att utgöra 
grunden för denna uppsats11. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 SOU 2008:79 s. 11 
6 Aktiebolagslagen (2005:551) 
7 SOU 2008:79 s. 71 
8 Gullefors, B. Ansvar och skadestånd. Reglerna om ansvar för rådgivare, mäklare och andra konsulter. 
Uddevalla, 1999 s.70 
9 Gullefors, B. Ansvar och skadestånd. Reglerna om ansvar för rådgivare, mäklare och andra konsulter. 
Uddevalla, 1999. s. 82 
10 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 149 ff 
11 Dahlman, C. Konkurrerande culpakriterier. Lund, 2000. s. 10 
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De grundläggande frågeställningar som kommer att undersökas i denna uppsats är: 

 
• Vilken skada och vilken grad av oaktsamhet krävs för att en revisor ska ses som 

skadeståndsskyldig? 
• Vem är den skadelidande då revisorn agerat oaktsamt, samt  
• Vilka situationer kan i praktiken leda till att ett skadeståndsanspråk riktas mot 

revisorn? 
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Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken skada samt vilken grad av oaktsamhet som 
krävs för att en revisor ska ses som skadeståndsskyldig. Syftet är också att utreda vem den 
skadelidande kan vara, samt vilka situationer som i praktiken kan leda till att ett 
skadeståndsanspråk riktas mot revisorn. 
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Metoddelen i en uppsats lägger grunden för om den är vetenskaplig. Detta då metoden 
beskriver hur författaren har gått till väga för att nå fram till slutsatsen via materialet och 
utifrån den problemfråga som uppsatsen behandlar. Det är viktigt att välja en metod som 
passar det valda ämnet. Då metoden är en central del av en vetenskaplig skrift så kräver 
metoddelen oftast ett eget kapitel12. 
 
I och med att detta är en rättsvetenskaplig uppsats där jag söker finna gällande rätt, så var en 
rättsdogmatisk metod ett naturligt val. Rättsdogmatiken handlar om att tolka och 
systematisera gällande rätt, de lege lata. Detta har gjorts genom en användning av 
lagstiftning, praxis samt annat juridiskt material utefter dess juridiska dignitet13.  
 
Rättsdogmatik är ett komplext och relativt svårdefinierat ord och det är därför viktigt att helt 
förstå innebörden av ordet då det används i en uppsats. Sandgren14 menar, i och med ordets 
komplexa natur, att det bästa för en uppsatsförfattare är att avstå från att använda ordet. Jag 
har ändå valt att använda rättsdogmatiken, men med försiktighet och en noggrann 
undersökning av ordets betydelse. 
 
Om uppsatsen endast innefattade rättsdogmatiken skulle den kunna blir alltför enkel i sin 
natur. Rättsdogmatiken uppfattas nämligen som en informationskälla vars auktoritet är relativt 
låg15. Klami16 menar att rättsdogmatiken bör utvecklas och inte enbart beskriva rättssystemet. 

                                                
12 Sandgren, C. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation. Stockholm, 
2007. s. 35 
13 Nationalencyklopedin 2011a.  http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/r%C3%A4ttsdogmatik 
14 Sandgren, C. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation. Stockholm, 
2007. s. 53 
15 Klami, H, T. Föreläsningar över juridikens metodlära. Uppsala, 1989. s. 101 
16 Klami, H, T. Föreläsningar över juridikens metodlära. Uppsala. 1989 s. 47 ff. 
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Detta är en alltför grundläggande uppgift ur ett vetenskapligt synsätt. Att rättsdogmatiken är 
normgivande borde istället också innebära utövande av normativ kritik, vilket skapar en 
djupare förståelse för lagregler och andra rättskällor. Då rättsdogmatiken endast beskriver 
gällande rätt, har jag också valt att komplettera den rättsdogmatiska metoden med den 
objektiva lagtolkningsmetoden. Denna tolkning utgår från ordalydelsens grammatiska 
innebörd. Det innebär att jag har studerat lagtexten utifrån ordval, vilket kan sägas vara en 
bokstavstolkning. Detta har gjorts eftersom lagtextens utformning utgjort grunden i min 
teoridel17. Den objektiva lagstiftningsmetoden framkommer i uppsatsen genom att jag i första 
hand tolkat gällande rätt utifrån lagstiftningen. Lagförarbeten har inte kommit att spela så stor 
roll i uppsatsen, varför en subjektiv lagtolkningsmetod inte varit aktuell. En subjektiv 
lagtolkningsmetod innebär således en granskning av vilket motiv lagstiftaren hade med lagen, 
vilket gör att författaren söker sig till lagförarbeten för en tolkning av rättsregler18. 
 
Som ytterligare stöd har jag använt mig av en teleologisk lagtolkning, vilket har gjorts för att 
nå en ökad förståelse för rättskällorna. Den teleologiska lagtolkningen handlar om att finna 
ändamålet med regeln19. I och med att uppsatsens frågeställningar utgår från hur 
lagstiftningen är skriven var det också på sin plats att undersöka lagstiftarens ändamål. 
Ändamålet, det vill säga vad lagstiftaren vill uppnå med regeln, är centralt för en djupare 
förståelse för innebörden av begreppen culpa samt skada20.  
 
För att en uppsats ska nå ett intressantare resultat krävs mer än enbart teori. Författaren väljer 
då ofta att låta en empiridel finnas med i avhandlingen. Denna empiridel kan till exempel 
innehålla intervjuer, enkäter, statisktik eller myndighetspraxis21. Då frågeställningarna i denna 
uppsats syftat till att ge svar på konkreta frågor som syns i lagtexten, har jag inte utfört några 
intervjuer. Det intressanta i denna uppsats har istället varit att jämföra den skrivna 
lagstiftningen med ett antal rättsfall som berör revisorns skadeståndsansvar. Rättsfallen har 
använts med syftet att de ska hjälpa till att svara på uppsatsens grundläggande 
frågeställningar. Min ”empiridel” består således av ämnesrelaterade rättsfall, vilka har lyft 
uppsatsen ytterligare. 
 
Uppsatsen har skrivits utifrån noggrant källval. Källorna har kritiskt granskats innan de 
använts. Förutom lagstiftning och rättsfall har även lagförarbeten, föreskrifter och andra 
aktuella rekommendationer nyttjats. En undersökning av den ämnesbaserade doktrin har 
också gjorts för att skapa ytterligare förståelse för ämnet. 
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Denna uppsats kommer inte att undersöka revisionsbyråernas ansvar då en revisor blir 
skadeståndsskyldig. En djupare undersökning av revisorernas ansvarsförsäkring kommer inte 
heller att göras. Innehållet i förslaget SOU 2008:79 kommer inte att undersökas mer än vad 
denna uppsats kräver. Det innebär att de delar av förslaget som är intressant är de som berör 
minskade skadeståndsbelopp samt revisorers begränsade skadeståndsansvar i förhållande till 

                                                
17 Lehrberg, B. Praktisk juridisk metod. Uppsala, 2001. s. 105 
18 Lehrberg, B. Praktisk juridisk metod. Uppsala, 2001. s. 105 
19 Nationalencyklopedin 2011b. http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/teleologisk-lagtolkning  
20 Lehrberg, B. Praktisk juridisk metod. Uppsala, 2001. s. 105 
21 Sandgren, C. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation. Stockholm, 
2007. s. 40 
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företagsledningen. Jag har också valt att inte behandla EU-rätten, även om SOU 2008:79 
bygger på EU-lagstiftningen.   
 
De revisorer jag valt att undersöka är kvalificerade revisorer. Jag kommer alltså inte att 
granska revisorer i olika kategorier av föreningar utan det är bolagsrevisorer som är 
intressanta i denna uppsats. Uppsatsen tar inte heller upp revisorns anmälningsplikt vid 
brottsmisstanke.  
 
I kapitel tre nedan sker en rättsfallsgenomgång. Alla de rättsfall som tagits upp där är domar 
från Högsta Domstolen. Jag är väl medveten om att de rättsfall som tagits upp endast är ett 
fåtal och behöver således inte spegla verkligheten fullt ut. Däremot är det domar av stor vikt 
för andra mål, eftersom NJA-praxis ofta används som vägledning i liknande fall. 
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Kapitel 2 
Revisorernas 

skadeståndsansvar 

I detta kapitel beskrivs den teori som 
krävs för en djupare förståelse för 
analysen av rättsfallen.  

Kapitel 3 
Rättsfalls-

genomgång 

Kapitel tre är det kapitel som 
analyserar ämnesrelaterade rättsfall. 
Samtliga rättsfall som undersöks har 
tagits upp i Högsta Domstolen. 

Kapitel 4 
Analys 

I analysen vävs teorin i kapitel två 
samman med rättsfallen i det tredje 
kapitlet. Detta görs för att nå en ökad 
förståelse för skillnaderna mellan den 
teoretiska och den praktiska innebörden 
av revisorernas skadeståndsansvar. 

Kapitel 5 
Slutlig 

diskussion 

I detta kapitel ges en sammanfattning av 
analysen. Här framkommer även mina 
egna åsikter kring ämnet. Kapitlet 
avslutas med en kort del där förslag på 
vidare undersökningsområden inom 
ämnet revisorns skadeståndsansvar ges. 
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I detta kapitel ges en nödvändig teoretisk bakgrund, som tillsammans med 
rättsfallsgenomgången i kapitel tre utgör underlaget till uppsatsens analys och slutliga 
diskussion. 
 
 
>87&H0E-4-$*0*4&4=+,0 
 
Syftet med revision är att ett företags årsredovisning och bokföring samt styrelse och VD:s 
förvaltning ska granskas utifrån. Dessutom måste detta utföras i enlighet med god 
revisionssed, vilket beskrivs mer ingående under 2.1.1 nedan. Syftet med revisionen framgår 
på olika ställen i lagstiftningen, bland annat i 5 § Revisionslagen samt i 9 kap. 3 § ABL22. &
 
Revision utförs för att ge tillförlitlighet till den ekonomiska information som lämnar företaget. 
Revisionen är således inte endast till för företaget, utan även dess aktieägare, anställda inom 
bolaget, bolagets borgenärer samt samhället i övrigt. Ett tydligt exempel på betydelsen av att 
korrekt företagsinformation lämnar företaget är i ett aktiebolag där aktieägarna inte svarar för 
bolagets skulder. Informationen som företaget lämnar har betydelse för många olika 
intressenter, vilket ökar ansvaret på korrekt redovisning. En korrekt redovisning inom bolagen 
leder också till att näringslivet fungerar mer effektivt23. 
 
Då revisionen har som syfte att skapa en trovärdighet för bolaget och alla dess intressenter, är 
det viktigt att revisorskåren har ett stort förtroende. En undersökning som nyligen gjorts av 
Skop på uppdrag av FAR, visar att det finns ett stort förtroende för revisorerna. I 
undersökningen framkommer det bland annat att nittio procent av företagsledarna har ett stort 
förtroende för sin egen revisor, samt att åttio procent av företagsledarna har ett stort 
förtroende för revisionsbranschen som sådan24.  
 

& >8787&I$%&#0E-4-$*440% 
 
För att syftet med revision ska kunna uppnås, krävs att revisorn iakttar god revisionssed. God 
revisionssed uppnås då allmänt kända och accepterade regler och rekommendationer rörande 
revision följs25. Vad god revisionssed innebär uttrycks inte på ett tydligt sätt i lagtexten, vilket 
är ett medvetet val hos lagstiftaren. Det har tidigare funnits en mer omfattande beskrivning i 
ABL av vad som krävs av en revisor för att denne inte ska bryta mot god revisionssed, men 
denna del har plockats bort. Detta har gjorts dels eftersom förhållanden inom företaget kan 
skilja sig mycket åt, vilket gör begreppet svårdefinierat, dels eftersom praxis kan komma att 
ändra lagstiftningen relativt ofta. Om innebörden av god revisionssed uttryckligen skulle 
skrivas i lagtexten, skulle revisorns granskningsarbete begränsas. Istället för att söka en 
förklaring av begreppet i lagstiftningen får rekommendationer och föreskrifter från olika 
myndigheter och normgivande organ undersökas närmare26. Dessa föreskrifter fungerar som 
                                                
22 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 34 
23 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 34 
24 FAR 2011a. http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,416328&_dad=portal&_schema=PORTAL 
25 FAR 2011b. s. 1 
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIONSSED/GOD%20REVISI
ONSSED%20RS%20P%201-6.PDF 
26 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 36 
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en vägledning för revisorerna för vad som är att betrakta som god revisionssed. Det ska inte 
ses som några bindande tolkningar där organen själva bestämmer begreppets innebörd. Den 
slutliga bedömningen för vad som är god revisionssed i det enskilda fallet ligger dock hos 
domstolarna27.  
 
Enligt FAR innebär god revisionssed att följa de föreskrifter som utgivits av organisationen. 
Dessa ska ses som ett komplement till lagstiftningen och övriga rekommendationer och är 
endast en vägledning för revisorer28. Dessutom menar FAR att god revisionssed kan sägas 
vara ”god sed bland erfarna revisorer med stor integritet och professionellt omdöme”29.  
 

& >878>&I$%&#0E-4$#440% 
 
Förutom att en revisor måste iaktta god revisionssed, krävs också att denne beaktar god 
revisorssed, detta enligt 19 § Revisorslagen. Kravet på att revisorn följer god revisorssed 
gäller inte bara då denne är anlitad som revisor, utan även som rådgivare och andra uppdrag. 
Liksom begreppet god revisionssed beskrivs inte innebörden av god revisorssed i 
lagstiftningen. Det krävs att rekommendationer och andra föreskrifter undersöks för att få en 
bra bild över begreppets betydelse30.  
 
Av förarbeten framgår god revisorssed i Prop. 2000/01:146 – oberoende, ägande och tillsyn i 
revisionsverksamhet. Där nämns att god revisorssed främst syftar på etiska normer som 
framkommit genom lagstiftning eller praxis31. God revisorssed handlar om hur revisorn ska 
bete sig yrkesmässigt, bland annat att denne ska vara opartisk gentemot sina klienter32. God 
revisorssed utvecklas genom uttalanden av normgivande organ, men det är inte förrän i 
domstolarnas avgöranden eller tillsynsmyndigheternas praxis som god revisorssed slutligen 
bestäms33.  
 
Det anses ibland att begreppet god revisorssed innefattar god revisionssed, vilket gör det svårt 
att skilja mellan dessa två. Skillnaden mellan begreppen god revisionssed samt god 
revisorssed kan dock sägas vara att den förstnämnda är att se som yrkespraxis, medan den 
sistnämnda beskriver etiska normer för yrkesutövningen34. 
 
 
 
 
 
 

                                                
27 FAR 2011b. s. 1 
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIONSSED/GOD%20REVISI
ONSSED%20RS%20P%201-6.PDF  
28 FAR 2011b. s. 2 
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIONSSED/GOD%20REVISI
ONSSED%20RS%20P%201-6.PDF  
29 Citat hämtat från FAR 2011c 
http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340408&_dad=portal&_schema=PORTAL 
30 FAR 2011d http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340407&_dad=portal&_schema=PORTAL 
31 Prop 2000/01:146 s. 87 ff. 
32 Prop 2000/01:146 s. 44 
33 Prop 2000/01:146 s. 64 
34 Prop 2000/01:146 s. 88 
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Vilka uppgifter en revisor har omnämns i såväl ABL som revisionslagen. En revisors 
huvudsakliga uppgift är enligt 5 § 1 st. Revisionslagen att granska företagets årsredovisning 
och bokföring, samt styrelse och VD:s förvaltning. Detta ska göras i enlighet med god 
revisionssed35. Granskningen ska mynna i att revisorn lämnar en revisionsberättelse till 
företaget efter avslutat räkenskapsår36. Gentemot ett aktiebolag har revisorn också skyldighet 
att följa de anvisningar som bolagsstämman ger, såvida dessa inte bryter mot lagstiftning, 
bolagsordning eller god revisionssed37.  
 
Syftet med att revisorn granskar bolagets årsredovisning samt dess bokföring, är att 
årsredovisningens innehåll ska ge en rättvisande bild över företagets verksamhet. Dessutom 
ska företaget ha uppfyllt dess rapporteringsskyldighet gällande årsredovisningen enligt lag, 
samt ha utformat redovisningen i enlighet med god redovisningssed38. Granskningen av 
styrelse och VD:s förvaltning har istället som syfte att utreda huruvida ersättningsskyldighet 
föreligger på grund av att VD eller styrelse varit försumlig. Dessutom syftar granskningen till 
att undersöka att VD och styrelse inte brutit mot gällande lagstiftning eller företagets 
bolagsordning39. 
 
Två centrala begrepp som revisorn bör beakta då denne utför sin granskning är väsentlighet 
och risk. Då en revisor arbetar ska denne inrikta sig på de områden där risken för att 
väsentliga fel uppkommer är som störst. Fel är att betrakta som väsentliga då de är så 
omfattande att de, om en intressent eller bedömare hade vetat om felet, hade påverkat dennes 
ställningstagande. Om revisorn upptäcker ett fel som påverkar dennes ställningstagande till 
företagets redovisning, så är det således att se som väsentligt. Oftast brukar ett väsentligt fel 
bestämmas med hjälp av en beloppsgräns satt av revisorn. Uppkomsten av väsentliga fel kan 
till exempel vara förfalskningar av verifikationer, underlåten bokföringsplikt, felkonteringar 
eller oavsiktligt felaktig tillämpning av redovisningsprinciper. Om innebörden av begreppet 
risk undersöks så är det revisionsrisken, det vill säga risken att en revisor uttalar sig felaktigt i 
sin revisionsberättelse, som granskas. Revisionsrisken påverkas av tre olika risktyper: 
inneboende risk, som visar på risken för att ett väsentligt fel uppstår i redovisningen, 
kontrollrisk, som är den risk som uppstår då företagets interna kontrollsystem inte upptäcker 
väsentliga fel, samt upptäcktsrisk, som är risken för att revisorn inte upptäcker väsentliga fel 
genom sina åtaganden40. 
 
För att en revisor ska kunna utföra sina uppgifter krävs att denne är opartisk, självständig samt 
objektiv41. Dessa begrepp är också förutsättningar för att revisionen ska hålla en hög 
kvalitet42. Revisorn ska vara opartisk och självständig, vilket innebär att denne ska stå fri och 
självständig gentemot det granskade bolaget, men även mot företagets intressenter. Revisorn 
ska endast ta hänsyn till de omständigheter som har betydelse för granskningen och således 
inte ha några sidointressen43. För att upprätthålla och stödja revisorns självständighet och 
opartiskhet, har lagstiftaren infört regler i revisionsförordningen om bland annat jäv, 
                                                
35 Revisionslagen (1999:1079)   
36 Revisionslagen (1999:1079)  6 § 1st 
37 Aktiebolagslagen (2005:551)  9 kap. 4 § 
38 FAR Förlag. Regler om revisorer och revision. Stockholm, 2002. s. 277 
39 FAR Förlag. Regler om revisorer och revision. Stockholm, 2002. s. 292 
40 FAR Förlag Regler om revisorer och revision. Stockholm , 2002. s. 269 ff. 
41 Revisorslagen (2001:883) 20 § 
42 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 91 
43 Prop. 2000/01:146 s. 56 ff. 
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tystnadsplikt och förbud att bruka information för egen eller annans fördel eller annans 
nackdel44.  Med objektivitet menas att revisorn inte ska utföra några tjänster eller ha någon 
relation till klienten som kan rubba revisorns förtroende. Situationer där revisorn inte är 
objektiv kan till exempel vara ett ekonomiskt egenintresse i klientens verksamhet eller 
släktskap med uppdragsgivaren eller dess ledning45. För att kunna garantera att revisorn är 
objektiv i sin granskning, har lagstiftaren invävt vissa omständigheter i ABL och 
revisorslagen som visar på hinder för att vara revisor46. 
 
Ytterligare en förutsättning för att revisionen ska hålla en hög kvalitet är att revisorn är 
oberoende. Vad gäller den diskussion som förts gällande revisorns oberoende, fokuserar den 
huvudsakligen på huruvida det är lämpligt att revisorn även utför rådgivning i det granskade 
bolaget47. Då revisorn fungerar som rådgivare i ett bolag samtidigt som denne granskar 
företaget, anses detta vara ett stort hot mot revisorns oberoende. I lagstiftningsärenden har det 
framkommit att oberoendehotet ökar konstant i proportion med storleken på konsultarvodet i 
förhållande till det totala arvodet revisionsbyrån erhåller från bolaget48. Svenska 
Revisorsamfundets ordförande Per Olof Andersson49 menar att det är omöjligt att uppnå ett 
fullständigt oberoende som revisor. Därför krävs en balans som garanterar att revisorn är 
oberoende, men samtidigt ska företaget ha möjlighet att använda revisorns kompetens i en 
större utsträckning än vad granskningsarbetet omfattar.  

 

>8>87&'-%$;GG.-+,0#!
 
Revisorn kan också utföra uppgifter vid sidan om sin granskande roll. En märkbar tendens 
under de senaste 20 åren är att revisionsbyråerna har utvecklat sina tjänster till att innefatta 
ytterligare områden. Rådgivningen har länge funnits med som tjänsteutbud vid sidan av 
revisionen, men numer har den traditionella rådgivningen inom redovisnings- och 
skatteområdena utökats till att omfatta delar som till exempel finansiell analys, 
företagsutveckling, investeringar och företagsvärdering. Det bredare tjänsteutbudet beror på 
en mer mogen bransch samt att revisionsuppdragets lönsamhet minskat på grund av ökad 
konkurrens50. Utvecklingen av tjänsteutbudet hos revisionsbyråerna har varit kunddrivet och 
lett till ett ökat krav på revisorerna vad gäller kunskap inom områden som till exempel 
Corporate Finance och juridik51.    
 
Konsekvenserna av ett utvecklat tjänsteutbud kan uppkomma då revisorn utför både revision 
och rådgivning inom ett bolag. Detta kan leda till att revisorn inte är oberoende, samtidigt som 
kvaliteten på företagets redovisning kan försämras. Risken är att revisorn blir ekonomiskt 
beroende av klienten ju fler uppdrag denne utför åt bolaget. I och med detta kan revisorn hela 
tiden agera utifrån klientens bästa vid konflikter, allt för att vara bolaget till lags och på så sätt 

                                                
44 Prop. 1994/95:152 s. 52 
45 Prop. 2000/01:146 s. 58 
46 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 79 
47 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 79 ff. 
48 Svanström, T. Revision och rådgivning – efterfrågan, kvalitet och oberoende. Umeå, 2008. Bilaga 2 
49 Andersson, P-O. Revision i små företag/debatt: Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens - Behåll 
revisionsplikten. Balans nr 4 2005 s. 33-34 
50 Svanström, T. Revision och rådgivning – efterfrågan, kvalitet och oberoende. Umeå, 2008. s. 59 ff. 
51 Näslund, M. Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen – en vägledning. Stockholm, 2002. s. 
7-8 
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också få ut sin del av pengarna. Detta beteende leder till att objektiviteten inte kan 
upprätthållas mellan revisorn och klienten52.   
 
Det finns också de som menar att kvaliteten på ett företags redovisning ökar då revisorn 
samtidigt är rådgivare. Genom att revisorn också utför rådgivning, lär denne sig hur företagets 
verksamhet fungerar och får på så sätt en ökad möjlighet att finna de risker där fel i 
redovisningen kan uppkomma53.  
 
 

>8@&H0E-4-$*4:0#?,,0340* 
 
Revisionen i ett bolag avslutas med att revisorn lämnar en revisionsberättelse till 
bolagsstämman. Senast tre veckor innan ordinarie bolagsstämma i ett aktiebolag hålls, ska 
revisorn lämna revisionsberättelsen till bolagets styrelse54.  
 
För att en revisionsberättelse ska ses som fulländad, krävs att den bland annat innehåller 
följande delar: 
 

• Uppgift om bolagets firma och organisationsnummer, aktuell räkenskapsperiod samt 
de normsystem som bolaget och även revisorn har använt 

• Underskrift av revisorn samt datum för avslutad revision 
• Uttalande om årsredovisningen är upprättad enligt gällande lagstiftning, då främst 

ÅRL 
• Uppgift om bolagsstämman borde fastställa balans- och resultaträkning 
• Uttalande om huruvida bolagets styrelse och VD bör beviljas ansvarsfrihet 
• Anmärkningar av revisorn angående brister i redovisningen 

 
Revisionsberättelsen kan också innehålla upplysningar som revisorn anser kan vara 
intressanta ur aktieägarnas synvinkel55.  
 

>8@87&H0*&#04G06,-E0&$#0*&#0E-4-$*4:0#?,,0340 
 
Beroende på om revisionsberättelsen innehåller några anmärkningar eller inte, har denna olika 
utseende. Då revisionsberättelsen inte omfattas av någon anmärkning eller särskild 
upplysning, ska denna utformas enligt en standardiserad mall56. En revisionsberättelse som 
utformats enligt standardmallen är att se som en ren revisionsberättelse. Denna rena 
revisionsberättelse innebär att revisorn intygar att bolagets redovisning är korrekt samt att 
förvaltningen skett i enlighet med lagstiftningen och bolagsordningen. Om någon anser att 
revisorn felaktigt lämnat en ren revisionsberättelse, till exempel då bolagets redovisning 
upprättats på ett felaktigt sätt, kan revisorn krävas på skadestånd57.  
 

                                                
52 Svanström, T. Revision och rådgivning – efterfrågan, kvalitet och oberoende. Umeå, 2008. s. 78 ff. 
53 Svanström, T. Revision och rådgivning – efterfrågan, kvalitet och oberoende. Umeå, 2008. s. 80 
54 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 133 
55 Aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap. 29-35§§ 
56 FAR Förlag. Regler om revisorer och revision. Stockholm, 2002. s. 297 
57 Gullefors, B. Ansvar och skadestånd. Reglerna om ansvar för rådgivare, mäklare och andra konsulter. 
Uddevalla, 1999. s. 60 
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Då en revisionsberättelse inte kan utformas enligt den standardiserade mallen, krävs att 
revisorn noggrant funderar kring hur revisionsberättelsen istället ska utformas. De situationer 
där ett standardformat inte är möjligt är i fall där bolaget inte följt ABL, ÅRL eller annan 
gällande lagstiftning, brutit mot bolagsordningen eller där företaget inte följt god 
redovisningssed. Det är också möjligt att avvikelsen från en standardiserad revisionsberättelse 
kan ha berott på att revisorn tvingats göra avsteg från god revisionssed. Om revisorn 
upptäcker fel i företagets redovisning, ska denne snarast delge bolagets ledning dessa 
felaktigheter. Sker en rättelse av felet, behöver revisorn inte ta med bristen i 
revisionsberättelsen, utan en ren revisionsberättelse kan göras. Detta gäller dock inte 
väsentliga fel där grova överträdelser av ABL, ÅRL eller bolagsordningen gjorts. Inte heller 
där fel kvarstår trots att företaget ”rättat” revisorns påpekande kan en ren revisionsberättelse 
lämnas. Revisorn lämnar då en oren revisionsberättelse, med tydligt markerade delar där en 
avvikelse från standardutformningen gjorts58.  
 
Avvikelser från standardutformningen kan också bero på begränsningar i revisionens 
omfattning, vilket kan leda till att god revisionssed inte blir gällande fullt ut. Även här 
markeras tydligt de delar av revisionsberättelsen som avviker från standardutformningen, 
oftast med hjälp av kursiv stil59. Exempel på hur rena och orena revisionsberättelser kan se ut 
finns i Bilaga 1 och 2.    
 
 

>8A&D*4E(#4+"#%03*-*.0* 
 
Det är inte ovanligt att konflikter uppstår mellan revisorn och det granskade bolaget gällande 
vem som har ansvar för ett fel som uppkommit. Osäkerheten om vem som bär ansvaret i dessa 
situationer märks inte bara hos det granskade bolagets intressenter, utan även inom styrelsen. 
Ofta har skiljaktigheter om vem som burit ansvaret lett till att revisorn blivit 
ersättningsskyldig, trots att felet egentligen inte är dennes. Detta beror på att revisorn har en 
ansvarsförsäkring, vilket gör att det ekonomiska bakslaget inte blir lika omfattande för 
revisorer som det skulle bli för bolagets styrelse eller VD. Detta har lett till att den praxis som 
utformats inom området skiljer sig från lagstiftarens ändamål. För att undkomma problemet 
med att revisorn straffas för fel som denne inte gjort, krävs en tydlig revisorsroll, samt en 
utpräglad uppdelning mellan revisorns och bolagsledningens ansvar60. En risk med att 
revisorn står för styrelsens och VD:ns misstag är att omvärlden kan få uppfattningen att 
revisorn tjänstgör som dörrvakt mot förskingringar och andra brott inom bolaget61.  
 
Om revisorn i ett bolag även fungerar som rådgivare, är det rimligt att denne upprättar ett 
avtal med uppdragsgivaren, där revisorn begränsar sitt skadeståndsansvar. Detta är också 
vanligt förekommande hos revisorer, men det är viktigt att påpeka vikten av denna avtalstyp 
för att revisorn inte ska behöva betala för företagsledningens misstag. Ett revisorsuppdrag 
som gett en inkomst på ungefär 100 000 kronor kan leda till ett skadeståndskrav riktat mot 
revisorn på flera miljoner kronor62. De höga skadeståndskraven har dels att göra med 
                                                
58 FAR Förlag. Regler om revisorer och revision. Stockholm, 2002. s. 297 ff. 
59 FAR Förlag. Regler om revisorer och revision. Stockholm, 2002. s. 303 
60 Brännström & Dotevall. Debatt: Revisorn kan inte och ska inte ta ansvar för alla och envar. Balans nr 12 
2008 s. 6-7 
61 FAR INFO. EG-kommissionen presenterar nu fyra olika möjligheter att begränsa revisorns 
skadeståndsansvar. Far Info nr 2 2007 
62 Ramberg, C. Debatt: Är revisorn som rådgivare kundens vän eller fiende? Balans nr 11 
 2009 s. 6-7 
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oroligheter på kapitalmarknaden, som har föranlett att försäkringspremierna höjts. Detta har i 
sin tur lett till att det blivit dyrare för revisionsbyråer att köpa ansvarsförsäkringar63. 
 
För att minska risken för att revisorn ansvarar för styrelsens eller VD:ns fel, samt för att 
minska skadeståndsanspråken beloppsmässigt, har en utredning tillsatts av Regeringen64. Mer 
om detta beskrivs i 2.8 nedan. 
 
För att visa på hur ansvarsfördelningen i bolag ser ut ges nedan en redogörelse över 
ansvarsfördelningen för revisorn respektive bolagets styrelse och VD. 
 

>8A87&&H0E-4$#*4&#04G06,-E0&4,=#0340*4&$51&<JK*4&(*4E(# 
 
Som ovan beskrivits i del 2.2 så har revisorn till uppgift att granska ett bolags årsredovisning 
samt styrelsens och VD:ns förvaltning. Det är revisorns uppgift att se till att VD och styrelse 
fullgjort sina förpliktelser. Vid sin granskning av bolagets redovisning krävs att revisorn 
bedömer hur stor risken är för att oegentligheter förekommer i bokföringen. Dessa fel ska 
väsentligen påverka bolagets resultat för att revisorn ska agera. Dessutom krävs att revisorn 
tar ett ställningstagande om huruvida styrelsen och VD:n bör beviljas ansvarsfrihet. Även om 
revisorn har skyldighet att bedöma om årsredovisningen innehåller några väsentliga fel, så har 
denne inte ett självständigt syfte att upptäcka dessa oegentligheter inom bolaget. Styrelsen och 
VD:n har också ansvar i denna fråga. Revisorn ska informera bolagets ledning om fel som 
denne upptäckt, men det är sedan upp till företagsledningen att åtgärda dessa. Undantag från 
detta är då styrelseledamot eller VD begått något brott. Detta tvingar revisorn att agera själv65.  
 
Om revisorn är en fysisk person, är det denne som bär hela ansvaret om skadestånd blir 
aktuellt. Skulle bolaget istället ha anlitat en revisionsbyrå, är ansvaret solidariskt mellan 
revisionsbyrån och den huvudsaklige revisorn66. 
 
Styrelsen och bolagets VD ansvarar för bolagets organisation samt dess förvaltning. VD:n har 
till uppgift att sköta den löpande förvaltningen, vilket denne utför med hjälp av givna direktiv 
från styrelsen. Styrelsen ska skriftligen ange hur arbetsfördelningen ser ut mellan de olika 
bolagsorgan som finns. Det är styrelsens ansvar att upptäcka oegentligheter och oavsiktliga fel 
i verksamheten. Styrelse och VD ska för varje räkenskapsår skriva under bolagets 
årsredovisning. Årsredovisningen ska vara upprättad enligt lagstiftning och god 
redovisningssed och det är styrelsens och VD:n som ansvarar för att detta följs67.  
 
För att tydligt beskriva skillnaden i ansvar mellan revisor och styrelse samt VD, kan RS 200 
undersökas. Detta är en revisorsstandard utgiven av FAR. I dess tolfte bestämmelse anges att: 

 
”medan det är revisorns svar att utforma och göra ett uttalande om årsredovisningen i 

revisionsberättelsen, så är det företagets ledning som ansvarar för upprättandet och 
utförandet av årsredovisningen. Revisionen av årsredovisningen befriar på intet sätt 

företagets ledning från dess ansvar”68.  
                                                
63 FAR INFO. Sänkt skadeståndsansvar och nya oberoenderegler föreslås. Far Info nr 10 2008 
64 SOU 2008:79 s. 11 
65 FAR Förlag. Regler om revisorer och revision. Stockholm, 2002. s. 265 
66 Näslund, M. Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen – en vägledning. Stockholm, 2002. s. 
11 
67 FAR Förlag. Regler om revisorer och revision. Stockholm, 2002. s. 265 
68 Citat hämtat från Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 105 
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I och med detta har företagsledningen det största ansvaret vad gäller årsredovisningen och 
dess upprättande. Företagsledningens ansvarsgrad påverkas inte av att en revisor granskar 
årsredovisningen i efterhand69.  
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I 29 kap. ABL nämns när revisor, styrelse och VD är skadeståndsskyldig. Den inledande 
paragrafen i kapitlet nämner att: 

 
”En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt 
uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget skall ersätta skadan. Detsamma 

gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna lag, 
tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.”70  

 
Ur texten ovan framgår att styrelseledamöter och VD har ett ansvar dels mot bolaget och dels 
mot aktieägare och andra skadelidande. Det är två situationer som leder till 
skadeståndsskyldighet i dessa fall. En styrelseledamot eller VD ansvarar gentemot bolaget i 
situationer som rör fullgörandet av deras uppdrag. Det krävs i denna situation att styrelse eller 
VD skadar bolaget med uppsåt eller av oaktsamhet då de fullgör sina uppgifter. Uppsåt och 
oaktsamhet är två centrala begrepp vad gäller skadeståndsansvar, varför en djupare förklaring 
kommer i kapitel 2.5.2 nedan71. I och med att styrelse och VD har olika ansvar och uppgifter i 
bolaget, ser bedömningen huruvida oaktsamhet föreligger olika ut när det kommer till 
domstol72. 
 
Den andra situationen som nämns i citatet ovan och leder till att styrelse och VD blir 
skadeståndsansvarig är då de bryter mot lagstiftningen eller bolagsordningen. Ansvaret är då 
inte riktat mot bolaget, utan istället aktieägare och andra skadelidande73. Den centrala 
lagstiftningen som styrelse och VD kan bryta mot är reglerna i ABL. Lagen ger tydliga 
beskrivningar av styrelsens respektive VD:ns uppgifter i ett bolag. Bryter de mot dessa plikter 
kan skada uppkomma och skadeståndsanspråk kan riktas mot den skadevållande74.  
 
Regler om revisorns skadeståndsansvar återfinns i 29 kap. 2 § ABL. Nedan följer ett utdrag ur 
den paragrafen: 
 
”En revisor, lekmannarevisor eller särskild granskare är ersättningsskyldig enligt de grunder 

som anges i 1 §. Han eller hon ska även ersätta skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
vållas av hans eller hennes medhjälpare”75.  

 
Revisorns skadeståndsansvar liknar i stort företagsledningens ansvar. Revisorn ska fullgöra 
sitt uppdrag gentemot bolaget utan att skada uppkommer. Dessutom har revisorn ansvar 
gentemot alla skadelidande i situationer där lagstiftning och bolagsordning överträds. 

                                                
69 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 105 
70 Citat hämtat från Aktiebolagslagen (2005:551) 29 kap. 1 § 1 st.  
71 Aktiebolagslagen (2005:551) 29 kap. 1 § 1 st. 
72 Dotevall, R. Bolagsledningens skadeståndsansvar. Göteborg, 2001. s. 44 
73 Aktiebolagslagen (2005:551) 29 kap. 1 § 1 st. 
74 Dotevall, R. Bolagsledningens skadeståndsansvar. Göteborg, 2001. s. 45 
75 Citat hämtat från Aktiebolagslagen (2005:551) 29 kap. 2 § 1 st. 
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Revisorn ansvarar också för skador som dennes kollegor orsakat, vilket visar på det stora 
skadeståndsansvar en revisor har76.  
 
 
 2.5.1 Internt och externt skadeståndsansvar för revisor och företagsledning 
 
För att sammanfatta informationen ovan är revisor och företagsledning skadeståndsansvariga i 
två huvudsakliga situationer, där den skadelidande antingen är bolaget eller aktieägare och 
andra skadelidande. Ett ansvar gentemot bolaget kallas för internt skadeståndsansvar. De 
grundläggande rekvisiten för att detta ansvar ska inträffa är:  
  

• Uppdragets fullgörande. Det gäller att revisorn eller företagsledningen antingen 
utfört en handling eller underlåtit att utföra en handling. Det krävs också att revisorn 
eller ledningen är i tjänst då uppdraget fullgörs för att ett skadeståndsansvar ska bli 
aktuellt. Revisorn eller företagsledningen kan således inte bli skadeståndsskyldig 
gentemot bolaget i egenskap av privatperson77. 

 
• Culpa. Culpa innebär att skador som uppkommit genom oaktsamhet eller av uppsåt 

ska ersättas. Culparegeln är ett skadeståndsrättsligt begrepp och beskrivs närmre i 
2.5.2 nedan78.    

 
• Adekvat kausalitet. För att skadeståndsansvar ska bli aktuellt, krävs också ett 

orsakssamband mellan skadan som uppkommer och handlingen eller underlåtenheten. 
Det krävs även att sambanden ska vara relevanta, det vill säga adekvata, för att ett 
skadeståndsansvar ska uppkomma79. 

 
• Skada. Den skada som uppkommer gentemot bolaget ska vara ekonomisk. Bolaget 

ska förlora en del av den förmögenhet som finns i företaget. Ofta är skadan ökade 
kostnader eller värdeminskning på tillgångar. Skadan måste vara fullbordad för att 
skadeståndsskyldighet ska inträda80. Mer om begreppet skada i 2.5.3 nedan. 

 
De fyra rekvisiten ovan är de som också blir aktuella i det externa skadeståndsansvaret, det 
vill säga det ansvar som revisor, styrelse och VD har gentemot aktieägare och andra 
skadelidande. Skillnaden är att det ska ha skett en överträdelse av lagstiftning eller 
bolagsordningen då skadan uppkommit vad gäller det externa skadeståndsansvaret81.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
76 Aktiebolagslagen (2005:551) 29 kap. 1-2 §§ 1 st. 
77 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 148 
78 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 148 ff. 
79 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 155 
80 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 156 
81 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 158 
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I ABL anges att en revisor är skadeståndsskyldig när: ”han eller hon fullgör sitt uppdrag 
uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget…”82  För att en revisor ska bli 
skadeståndsskyldig krävs därför att skadan orsakades av en handling eller en underlåtenhet 
som utförts culpöst. Ordet culpabedömning innebär en granskning av vilken grad av 
oaktsamhet som krävs för att skadeståndsskyldighet ska infalla83. Det är domstolen som ska 
bedöma huruvida den som orsakade skadan var oaktsam, det vill säga culpös. För att 
domstolen ska kunna bedöma om beteendet varit culpöst, krävs att hela händelsen 
undersöks84. Domstolen använder bolagsordningen och lagstiftningen som grund då 
culpabedömningen görs, i och med att dessa skrifter beskriver styrelsens respektive VD:ns 
ansvar och uppdrag85. Dessutom används rättspraxis i stor mängd, eftersom innebörden av ett 
culpöst beteende saknas i lagstiftningen då alla fall ser olika ut. Vägledning fås då genom 
tidigare avgöranden86. 
 
Domstolen utgår från två huvudsakliga metoder för att utreda om oaktsamhet förekommit då 
revisorn vållat en skada. I den första metoden, den normrelaterade metoden, undersöker 
domstolen om handlingen som orsakat skadan uppstått på grund av att bindande normer 
överträtts. Då domstolen inte kan använda sig av den normrelaterade metoden, tillämpar de 
istället riskavvägningsmetoden. Domstolen utgår då från fyra faktorer då händelseförloppet 
utreds. De granskar risken för skada, sannolik storlek på skadan, möjligheterna att undvika 
skadan samt den handlandes förutsättningar att inse risken för skada87. Bedömningen sker på 
ett objektivt sätt oberoende av vilka parterna är. Görs culpabedömningen objektivt innebär 
detta ett krav på att skada uppkommit, att ett orsakssamband finns mellan handlande och 
skada, samt att orsakssambandet ska vara adekvat88. Den mest grundläggande frågan 
domstolen arbetar utifrån är om skadevållaren kunde agera annorlunda för att undvika skadan. 
Ju större skaderisk och ju större den sannolika skadan kunde förväntas bli, desto troligare är 
det att den skadevållande ansetts agera culpöst89. Domstolen måste se till det enskilda fallet då 
culpabedömningen ska göras, i och med att lagstiftning saknas på området90. 
 
När domstolen ska avgöra huruvida revisorn agerat culpöst, är det viktigt att undersöka vilka 
revisorns uppgifter var i bolaget och om dessa inte fullgjorts. Det är den skadelidande som 
åläggs bevisbördan, vilket innebär att den person som anser sig ha lidit skada på grund av 
revisorn agerat oaktsamt också måste bevisa att så är fallet. Det är dock en fördel om revisorn 
också kan bevisa sin oskuld genom att medbringa nödvändig fakta till domstolen91. 
 
Culparegeln förekommer i lagstiftningen i skadeståndslagen, varför det också är den 
skadeståndsrättsliga betydelsen av ordet oaktsamhet som utgör grunden till vad som är 

                                                
82 Citat hämtat från Aktiebolagslagen (2005:551) 29 kap. 1-2 §§ 1 st. 
83 Aspholm, I. Rättsekonomisk analys av revisors skadeståndsansvar i Norden. Helsingfors, 2002. s. 20 
84 Gullefors, B. Ansvar och skadestånd. Reglerna om ansvar för rådgivare, mäklare och andra konsulter. 
Uddevalla, 1999. s. 70 
85 Dotevall, R. Bolagsledningens skadeståndsansvar. Göteborg, 2001. s. 47 
86 Hellner, J. & Radetzki, M. Skadeståndsrätten, en introduktion. Stockholm, 2007. s. 21 
87 Aspholm, I. Rättsekonomisk analys av revisors skadeståndsansvar i Norden. Helsingfors, 2002. s. 28 
88 Dotevall, R. Bolagsledningens skadeståndsansvar. Göteborg, 2001. s. 44 
89 Gullefors, B. Ansvar och skadestånd. Reglerna om ansvar för rådgivare, mäklare och andra konsulter. 
Uddevalla, 1999. s. 70 
90 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 149 
91 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 149 
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culpöst92. Den skadevållande personen har ett culpaansvar enligt lag, vilket beror på att 
skadeståndet ska ses som ett rättvist straff i förhållande till den skada som uppkommit. Detta 
kan ses som en reparation av sitt agerande. Dessutom ska den skadevållande också påverkas 
genom att undvika samma misstag i framtiden, vilket kallas för prevention. Det är dock inte 
meningen att revisorer ska vara rädda för att skadestånd ska riktas mot dem så fort bolaget 
söker rådgivning. För att begränsa riskerna att skadeståndsanspråk ska riktas mot revisorer, 
krävs bland annat ett tydligt orsakssamband mellan skadan och revisorns agerande93.  
 
Oavsett vem den skadevållande är krävs att adekvat kausalitet förekommer för att 
skadeståndsskyldighet ska inträda. Undersökt revisorns skadeståndsansvar bestäms 
orsakssambandet genom att revisorns agerande också är det som orsakat skadan. Skador som 
uppkommit utan att revisorn agerat eller varit inblandad, leder inte till skadestånd i och med 
att kausaliteten saknas94. Ett tydligt exempel på ett mål där oaktsamhet förelegat men 
orsakssamband mellan revisorns handlande och skadan som uppkommit saknats är det så 
kallade Prosolvia-fallet. Fallet avgjordes förra året (år 2010), tolv år efter att Prosolvia gått i 
konkurs. Skadeståndskravet som riktats mot revisorerna låg på 1,4 miljarder kronor. Målet är 
det tvistemål som tagit längst tid att avgöra vid Göteborgs Tingsrätt och Tingsrättens dom i 
målet uppgår till hela 1348 sidor. Trots att Tingsrätten tydligt kunnat bevisa att revisorn varit 
oaktsam då denne brutit mot god revisionssed, kunde Tingsrätten inte döma revisorn för den 
skada Prosolvia lidit vid konkursen. Det gick inte att bevisa att revisorns beteende orsakat 
konkursen95. FAR:s generalsekreterare Dan Brännström96 menar att fallet visar på 
otydligheterna i lagstiftningen angående ansvarsfördelningen mellan företagsledningen och 
revisorn. Han vill se en ändring och ett förtydligande i ABL eftersom fall som Prosolvia 
påverkar allmänhetens tilltro till näringslivet. Tingsrätten ger i sin bedömning ett uttalande om 
att revisorns beteende varit en av flera orsaker till revisionen, varför det endast inte är revisorn 
som orsakat skadan. Därför ska denne ej heller ådömas skadeståndsansvar97. 
 
Förutom att adekvat kausalitet måste förekomma för att skadeståndsskyldighet ska inträffa 
enligt culparegeln, nämns ofta ett annat krav inom juridiken, det vill säga kravet på ett 
skyddsintresse. Skyddsintresset gäller främst i fall där skadorna är av ekonomiskt slag. Här 
krävs att det intresse som ska skyddas måste ha en anknytning till det culpösa agerandet. 
Skadestånd bör därför inte inträda då förmögenhetsskadan inte omfattar skyddsintresset98.  
 
Oaktsamhet kan inträffa då revisorn agerat i strid mot lagstiftning, bolagsordning eller god 
revisionssed. Då god revisionssed inte följs, föreligger som huvudregel oaktsamhet. Detta kan 
innebära svårigheter för revisorn, då innebörden av god revisionssed inte beskrivs i 
lagstiftning. Situationer där revisorn underlåtit att handla innebär inget skadeståndsansvar 
enligt huvudregeln, men då underlåtenheten utförts oaktsamt uppkommer 
skadeståndsansvaret99. 
 

                                                
92 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 148 
93 Gullefors, B. Ansvar och skadestånd. Reglerna om ansvar för rådgivare, mäklare och andra konsulter. 
Uddevalla, 1999. s. 54 
94 Aspholm, I. Rättsekonomisk analys av revisors skadeståndsansvar i Norden. Helsingfors, 2002. s. 21 ff. 
95 FAR 2010. http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,385398&_dad=portal&_schema=PORTAL 
96 FAR 2010 . http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,385398&_dad=portal&_schema=PORTAL 
97 Kindbom, M. 2010. https://www5-infotorg-se.bibproxy.kau.se  
98 Aspholm, I. Rättsekonomisk analys av revisors skadeståndsansvar i Norden. Helsingfors, 2002. s. 23 ff. 
99 Aspholm, I. Rättsekonomisk analys av revisors skadeståndsansvar i Norden. Helsingfors, 2002. s. 25 ff. 
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Skadeståndsansvaret i 29 kap. ABL bygger på att den skadevållande ska ersätta den skada 
som uppkommit100. Det krävs inte bara oaktsamhet för att skadeståndsansvar ska uppkomma, 
utan också att en ekonomisk skada föreligger som är påvisbar. Den förlust som bolaget får på 
grund av att en revisor agerat oaktsamt ska vara mätbar. Ofta handlar det om ökade kostnader 
inom bolaget, värdeminskning på egendom eller intäkter som företaget förlorar. Skadan måste 
ha fullbordats för att skadeståndsanspråk ska kunna riktas mot revisorn. Hur stor den 
ekonomiska skadan är kan räknas ut genom en jämförelse mellan förmögenheten i bolaget 
samt hur stor denna förmögenhet skulle vara utan att skadan inträffat101.  
 
Undersöks istället skador där den skadelidande inte är bolaget, utan aktieägare eller andra 
personer, är det den direkta skadan som blir aktuell. Det ska också handla om en ekonomisk 
skada som ska kunna bevisas. Med direkt skada menas en skada som uppkommer och som 
direkt påverkar aktieägaren eller andra skadelidande personer, detta till skillnad från indirekt 
skada där bolaget först drabbas och därigenom indirekt tredje man102.  
 
Som ovan nämnts så ersätts inte en indirekt skada för aktieägare eller andra personer. Dock 
har det ansetts att indirekt skada som drabbat aktieägare borde ersättas i de fall där 
likhetsprincipen överträtts, det vill säga där aktieägare behandlats olika. Det har också ansetts 
att bolagets borgenärer borde kunna ersättas vid en indirekt skada, i de fall där bolaget blivit 
insolvent103. 
 
För att en skada överhuvudtaget ska bli aktuell, krävs att revisorn handlat eller underlåtit att 
handla på ett oaktsamt sätt då denne fullgjort sitt uppdrag. Denne ska ha fullgjort sitt uppdrag 
trots medvetenhet om risken för skada. Den skadelidande kan antingen vara bolaget (internt 
skadeståndsansvar) eller aktieägare och andra personer (externt skadeståndsansvar). Revisorn 
har dock ett mer vidsträckt ansvar för skada gentemot bolaget än mot aktieägare eller andra 
personer104. Detta beror på att i situationer där aktieägare och andra personer är skadelidande 
krävs förutom försumlighet, skada samt adekvat kausalitet även överträdelse av gällande 
lagstiftning eller bolagsordningen105. 
 
Undersöks lagstiftningen ger inte ABL något svar på vilken typ av skada det är frågan om för 
att revisorn ska bli ersättningsskyldig. Eftersom culpabedömningen görs enligt ett 
skadeståndsrättsligt perspektiv106, är det också intressant att undersöka skadeståndslagens 
definition av vilken typ av skada som ska ersättas. Ovan har det framkommit att det krävs en 
ekonomisk skada för att revisorn ska ses som skadeståndsskyldig i sitt arbete. I 2 kap. 2 § 
Skadeståndslagen sägs att en ren förmögenhetsskada ska ersättas av den vållande om det är 
frågan om brott107. Det krävs alltså mer än bara oaktsamhet för att den rena 
förmögenhetsskadan ska ersättas. För att ett skadestånd ska utgå för en ren 
förmögenhetsskada, krävs en straffbar handling. Det är endast i undantagsfall andra 

                                                
100 Aktiebolagslagen (2005:551) 29 kap. 1 § 1 st. 
101 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 156 
102 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 164  
103 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 164 
104 Prop. 1975:103 s. 540 
105 Näslund, M. Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen – en vägledning. Stockholm, 2002. s. 
9 ff. 
106 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 148 
107 Skadeståndslagen (1972:207) 2 kap. 2 § 
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handlingar leder till skadestånd. Revisorer och även vissa andra yrkesgrupper har alltid en 
ansvarsförsäkring, som ska täcka upp för de skador dessa vållar i sitt arbete108.  
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Trots att revisorn är noggrann i sitt granskningsarbete, kan det ibland gå fel. Ofta beror detta 
på faktorer som bristande tid, överskridande av kompetens och kunskap, brister i 
uppdragsbeskrivningen eller dålig kommunikation mellan bolaget och revisorn. Det finns 
också ett antal situationer där riskerna för att revisorn ska bli skadeståndsskyldig är stora, 
varför revisorn ska vara försiktig innan denne åtar sig dessa uppgifter. Nedan följer en 
beskrivning över några av de vanligaste riskområdena109.  
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I de situationer där revisorn blivit skadeståndsskyldig på grund av oaktsamhet, handlar det till 
stor del om företagsöverlåtelser. Dessutom har skadeståndsbeloppen varit betydande. 
Företagsöverlåtelserna är ofta av sådant slag att ett företag köpt ett annat företag till ett för 
högt pris och där bolaget som köps också har stora problem. För en revisor gäller det i dessa 
situationer att granska redovisning knuten till köpet ytterst noggrant, speciellt den redovisning 
som knyter an till köpeskillingen. Görs felaktiga uttalanden av revisorn i dessa situationer, 
kan det få stora konsekvenser i form av höga skadeståndsanspråk110. 
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Ett due dilligence-uppdrag handlar om att samla information om ett investeringsobjekt eller 
en uppköpskandidat vid ett eventuellt företagsförvärv. Problemet med dessa uppdrag är att de 
ofta leder till tilläggsuppdrag, vilka saknar en tydlig uppdragsbeskrivning. Utan 
uppdragsbeskrivning är det svårt att definiera en revisors ansvar och uppgift i ett bolag. 
Genom en tydlig uppdragsbeskrivning med klara avgränsningar undgås problemet med 
skadeståndsanspråk riktade mot revisorer i due dilligence-uppdrag111.  
 

>8F8@&'6(,,0+#2.$# 
 
Skatteområdet är komplicerat, varför revisorer ofta tar hjälp av skattekonsulter i skattefrågor. 
Tyvärr är det många revisorer som struntar i att söka hjälp av experter, eftersom de tror att de 
klara av mer än de egentligen har kunskap om. Revisorn överskattar således sin egen kunskap 
utan att tänka på de risker som finns då felaktig rådgivning blir aktuellt.  
 

                                                
108 Hellner, J. & Radetzki, M. Skadeståndsrätten, en introduktion. Stockholm, 2007. s. 17 
109 Näslund, M. Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen – en vägledning. Stockholm, 2002. s. 
25 
110 Näslund, M. Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen – en vägledning. Stockholm, 2002. 
s.25 ff. 
111 Näslund, M. Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen – en vägledning. Stockholm, 2002. 
s.26 
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De skadeståndskrav som är riktade mot revisorerna och som rör skattefrågor är i huvudsak av 
två slag. Båda grundar sig på en felaktig rådgivning. Det första felet som brukar uppkomma 
beror på revisorns inkompetens. Även om revisorn saknar kunskap om skatt, händer det att 
denne ger det granskade företaget råd i skattefrågor, vilket i sin tur resulterar i felaktiga råd. 
För att minska de skadeståndsanspråk som uppkommer på grund av detta, gäller det att 
revisorer förstår sina egna begränsningar. Revisorerna måste lära sig att skattekonsulter som 
huvudregel ska, och inte bör eller får, inblandas då skattefrågor uppkommer112. 
 
Det andra felet som uppkommer och som rör beskattning är att en tydlig struktur saknas i 
rapporteringen. För revisorns del är det viktigt att denne dokumenterar att de råd som lämnats 
har gjorts med förbehåll. Inga garantier ska ges och inte heller råd som kan tolkas som 
garantier. Dessutom ska revisorn tydligt dokumentera hur rollfördelningen ser ut och hur stort 
ansvar revisorn har för rådgivningen. Det underlättar också om den huvudsaklige revisorn 
ständigt har direktkontakt med klienten, allt för att den information som framkommer ska vara 
densamma hos revisorn som hos det granskade bolaget. Utan förbehåll riskerar revisorn att få 
skadeståndsanspråk riktade mot sig, inte bara från aktuella händelser utan även äldre råd. 
Detta beror på att skattelagstiftningen får tolkas med retroaktiv verkan, vilket innebär att 
framtida rättsliga prövningar kan påverka redan lämnad rådgivning113. 
 
Frågan om rådgivning i områden där kompetens saknas gäller också i juridiska frågor. Istället 
för att en revisor ska ta sig vatten över huvudet och riskera skadeståndsansvar, ska denne 
anlita en jurist vid behov. För att kunden ska kunna lita på att granskningen sker med den 
kompetens som krävs, gäller det att revisorn också använder sig av specialister inom olika 
områden114.  
 

>8F8A&9#$.*$40# 
 
Revisorer blir ofta tillsagda att de ska upprätta så kallade resultatprognoser. Detta blir aktuellt 
till exempel vid diskussioner med kreditgivare. Om resultatprognosen är felaktig och parterna 
handlar efter denna, kan konsekvenserna bli stora. I detta fall är det inte bara bolaget som kan 
ta skada, utan även investerare och andra intressenter. Därför är det viktigt att revisorn lägger 
ner mycket arbete med att ta fram en prognos som speglar företaget på ett så exakt sätt som 
möjligt. Det krävs att prognosen innehåller en känslighetsanalys samt att prognosens 
beståndsdelar tydligt framgår för att resultatprognosen ska vara trovärdig. Om revisorn ställer 
upp siffror i resultatprognosen som inte kritiskt har granskats i förväg, riskerar revisorn att bli 
skadeståndsskyldig gentemot bolaget115. 
 
 
 
 

                                                
112 Näslund, M. Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen – en vägledning. Stockholm, 2002. 
s.27 ff. 
113 Näslund, M. Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen – en vägledning. Stockholm, 2002. s. 
28 ff. 
114 Näslund, M. Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen – en vägledning. Stockholm, 2002. s. 
30 ff. 
115 Näslund, M. Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen – en vägledning. Stockholm, 2002. s. 
27 
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I situationer som rör revisionsärenden är konkurser ett vanligt område där skadeståndsanspråk 
ofta riktas mot revisorn. I dessa ärenden är det ofta tredje man som stämmer revisorn. Ett 
exempel på en sådan händelse är då en bank stämmer revisorn efter att denne lämnat en ren 
revisionsberättelse för det företag som banken lånat pengar till, innan företaget gått i konkurs. 
Inom denna situation har skadeståndsbeloppen varit mycket höga, allt mellan en till tio 
miljoner kronor per fall. Dessa fall har också kommit att öka, mycket på grund av 
kreditgivarnas ökade kunskap i samband med deras allt sämre förmånsrätt116. 
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Många av de skadeståndsanspråk som riktats mot revisorer skulle inte finnas om revisorerna 
förde anteckningar på allt som sagts mellan revisor och klient. Anteckningarna behöver inte 
vara omfattande, utan det viktiga är att uppfattningar och uppgifter som diskuterats 
framkommer på ett tydligt sätt. I domstol förekommer det att klienten nämner uttalanden till 
revisorns nackdel som revisorn inte känner igen. För att undvika detta är det därför viktigt att 
föra anteckningar och gärna också skicka dessa till klienten för att få bekräftelse på att det 
som står där stämmer117.  
 
En grundläggande förutsättning för att revisorn ska undkomma skadeståndsansvar är att 
tydligt redogöra för hur omfattande dennes uppdrag är. Genom att upprätta en 
uppdragsbeskrivning visar revisorn granskningens omfattning, klientens förväntningar på 
revisorn och minskar på så sätt risken för skadeståndsanspråk. Det är av största vikt att 
revisorn håller sig till sin uppdragsbeskrivning och inte tar sig an uppgifter som inte omnämns 
i denna beskrivning, för då ökar genast risken för skadeståndsansvar. Uppdragsavtalet är ett 
bevis i domstolen och kan påvisa eventuella missförstånd, men det kan också vara till 
revisorns nackdel om denne agerat utanför vad som sagts i avtalet118. 
 
Det är inte ovanligt att revisorer saknar kunskap om vilka rekommendationer som gäller för 
revision. Rekommendationerna är den källa som tydligast visar på hur revisorer bör agera 
samt hur revisionen bör utformas. Så fort en rättsprocess uppkommer där revisorn påståtts ha 
agerat oaktsamt, jämförs oaktsamheten med vad rekommendationerna säger om revisorns 
handlande. Detta innebär att revisorn måste förstå innehållet i rekommendationerna och agera 
efter vad som sägs i dessa för att undvika att bryta mot rekommendationernas innehåll och på 
så sätt undgå skadestånd119. 
 
Oavsett vilka situationer som leder till att revisorer blir skadeståndsskyldiga, krävs alltid av 
revisorn att denne funderar på om nödvändig kompetens finns för att utföra en granskning. 
Dessutom måste riskerna med uppdraget undersökas. Detta utförs innan revisorn åtar sig ett 
uppdrag. Då uppdraget accepterats krävs fortsatt kontroll över eventuella risker från revisorns 

                                                
116 Precht, E. Fler stämmer revisorn – skadebeloppen ökar. Balans nr 1 2007 s. 20-22 
117 Näslund, M. Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen – en vägledning. Stockholm, 2002. 
s.32 ff. 
118 Näslund, M. Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen – en vägledning. Stockholm, 2002. 
s.32 
119 Näslund, M. Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen – en vägledning. Stockholm, 2002. 
s.34 ff. 
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sida120. För att undvika att hamna i någon risksituation, krävs att revisorn beaktar fem 
punkter: 
 

• Uppdraget ska dokumenteras med hjälp av en uppdragsbeskrivning 
• Revisorn ska genomföra uppdraget i enlighet med vad som är överenskommet 
• Uppdraget ska avslutas och avrapporteras på ett riktigt sätt 
• Revisorsuppdraget kräver en uppföljning 
• Om ersättningskrav uppkommer, ska revisorn hantera dessa på rätt sätt 

 
Följer revisorn punkterna ovan har denne noggrant förberett sig på eventuella risker som kan 
uppkomma under revisionen och minskar på så sätt risken för att bli skadeståndsskyldig121. 
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Då revisorn fått ett skadeståndsanspråk riktat mot sig, måste denne se till att kontakta sitt 
försäkringsbolag. En revisor bör aldrig ta på sig ansvaret för större skador som uppkommit i 
ett bolag, utan det är försäkringsbolaget som ska utreda hur stort revisorns ansvar är för 
skadan som uppkommit. I de fall där en revisor tar på sig ansvaret för skadan innan 
försäkringsbolaget sagt sitt, kan revisorn riskera att få betala klienten med revisionsbyråns 
pengar. Detta uppstår i situationer där försäkringsbolaget inte anser att revisorn är skyldig till 
skadan men då revisorn redan tagit på sig ansvaret för den122.  
 
Det är också viktigt att en revisor noga tar reda på allt som har med skadan att göra då ett 
skadeståndsanspråk uppkommer. En diskussion med klienten där denne får beskriva skadans 
omfattning och uppkomst hjälper revisorn att förstå motparten123.  
 
När revisorn vänt sig till försäkringsbolaget startar en utredning. Det vanligaste är att revisorn 
och motparten kommer överens i skadeståndsfrågan under den tid då utredningen pågår. Det 
är först om en överenskommelse inte kan nås som fallet går vidare till domstol. 
Försäkringsbolaget hjälper oftast revisorn med den juridiska kompetens som ärendet kräver 
under tiden fallet tas upp i domstol124.  
 

>8R87&<0)&6(*&#-6,(&46(%04,2*%4(*4G#26&)$,&#0E-4$#*S 
 
En revisor har som ovan nämnts ett internt och ett externt skadeståndsansvar, vilket innebär 
en skadeståndsskyldighet både mot bolaget samt mot dess aktieägare och andra personer. Då 
bolaget anser sig skadelidande är det bolagets styrelse som väcker talan om skadestånd mot 
revisorn. Beslutet om skadeståndsanspråk riktat mot revisorn ska fattas på bolagsstämman. 
Majoriteten på stämman måste ha biträtt skadeståndstalan, alternativt räcker det att en 

                                                
120 Näslund, M. Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen – en vägledning. Stockholm, 2002 s. 
39 
121 Näslund, M. Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen – en vägledning. Stockholm, 2002 
s.16 ff. 
122 Gullefors, B. Ansvar och skadestånd. Reglerna om ansvar för rådgivare, mäklare och andra konsulter. 
Uddevalla, 1999. s. 174 
123 Gullefors, B. Ansvar och skadestånd. Reglerna om ansvar för rådgivare, mäklare och andra konsulter. 
Uddevalla, 1999. s. 172 
124 Danielsson, C. Förebyggande arbete minskar skadeståndskraven. Balans nr 10 2010 s. 23 
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minoritet med en ägarandel på minst en tiondel av aktierna i bolaget biträder förslaget. Om 
det är majoriteten som biträder förslaget är det styrelsen som väcker talan mot revisorn. Då 
minoriteten biträtt förslaget är det istället denna som kan föra talan. Då bolaget väcker talan 
om skadestånd får den endast väckas fem år sedan utgången av räkenskapsåret som aktuell 
revisionsberättelse avser. Detta gäller inte vid talan om brott125. 
 
Vad gäller det externa skadeståndsansvaret gäller en preskriptionstid på tio år. I detta fall ska 
inte frågan om att väcka skadeståndstalan tas upp på bolagsstämma. Den som i detta fall kan 
rikta skadeståndsanspråk mot revisorn är varje enskild skadelidande person, till exempel en 
aktieägare eller en bank. I situationer där externt skadestånd blir aktuellt, förekommer det 
ibland att den skadelidande är medvållande till den skada som uppkommit. Om domstolen 
kommer fram till att den skadelidande varit medskyldig, kan skadeståndet som är riktat mot 
revisorn komma att jämkas, se nedan126. 
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Om revisorn ses som skadeståndsskyldig, kan skadeståndet jämkas enligt ABL. Skadeståndet 
jämkas då ”efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art, skadans storlek och 
omständigheterna i övrigt”127. Förarbeten till skadeståndslagstiftningen anger att för att en 
jämkning av skadeståndet ska vara möjligt, krävs en undersökning av den skadedrabbades 
förtroendeställning i bolaget. Hur stort skadeståndskravet är beror på vilket belopp 
revisorsarvodet uppgår till. Ofta är arvodena så stora att höga skadeståndskostnader blir 
aktuella128. Ytterligare faktorer som påverkar om jämkning är möjlig är skadevållarens och 
den skadelidandes ekonomiska förmåga129. Detta gäller i situationer där skadeståndet ses som 
oskäligt betungande på grund av att skadevållaren saknar ekonomiska medel att betala hela 
skadeståndsbeloppet. Detta gäller dock inte i fall där revisorn har en ansvarsförsäkring som 
täcker skadeståndet. I och med att de flesta revisorer idag har en ansvarsförsäkring, så sätts 
inte skadeståndsbeloppet ner på grund av att det skulle upplevas oskäligt betungande för 
skadevållaren130. 
 
Dessutom är graden av oaktsamhet en betydande faktor. Om revisorn orsakat skadan 
uppsåtligen eller av oaktsamhet är det svårare att jämka skadeståndet jämfört med om 
revisorns beteende varit av ringa betydelse. Är den skadelidande en enskild person, till 
exempel en aktieägare, är det svårt att jämka skadeståndet, beroende på skyddsintresset av en 
svagare part131.  
 
 
 
 

                                                
125 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 158 
126 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 165 ff. 
127 Aktiebolagslagen (2005:551) 29 kap. 5 § 
128 Prop. 1972:5 s. 564 
129 Moberg, K. Bolagsrevision – oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm, 2006. s. 157 
130 Gullefors, B. Ansvar och skadestånd. Reglerna om ansvar för rådgivare, mäklare och andra konsulter. 
Uddevalla, 1999. s. 177 
131 Gullefors, B. Ansvar och skadestånd. Reglerna om ansvar för rådgivare, mäklare och andra konsulter. 
Uddevalla, 1999. s. 178 ff. 
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För att undvika att revisorn ska stämmas för situationer där ansvaret egentligen är någon 
annans, har en utredning tillsatts av Regeringen. Denna utredning har föreslagit ett begränsat 
skadeståndsansvar för revisorer, samt ett ökat ansvar för styrelse och VD i fall där revisor 
samt styrelse och VD agerat oaktsamt. I det fall där företagsledningen har varit medvållande 
till en skada som uppkommit ska skadeståndsanspråk först riktas mot ledningen. Den 
skadelidande ska alltså väcka talan mot företagsledningen i första hand, vilket innebär att 
revisorn ges ett subsidiärt och proportionellt skadeståndsansvar. För att en revisor ska bli 
skadeståndsskyldig krävs att en styrelsemedlem eller VD som är svarande i skadeståndsmålet 
väcker talan mot revisorn, eller att revisorn dömts att ersätta skadan132.  
 
En person som upptäckt att skadeståndsanspråk i praktiken i princip alltid riktas mot revisorn 
i första hand är utredaren Bo Svensson. Han menar att detta beror på att revisorn måste ha en 
ansvarsförsäkring, vilket gör det lättare att rikta skadeståndsanspråket mot denne. Bo 
Svensson anser också att det är orättvist att revisorn ska stå för skador som egentligen är 
företagsledningens ansvar. Det är främst den som har upprättat handlingarna som ansvarar då 
fel uppkommer, det vill säga styrelse och VD. Detta innebär att det är också hos dessa 
personer som skadeståndsanspråk först ska riktas mot133. 
 
Utredningen föreslår också att revisorns skadeståndsansvar begränsas beloppsmässigt. Det 
belopp som skadeståndsansvaret per uppdrag får uppgå till är 2500 prisbasbelopp, omräknat 
till ungefär 100 miljoner kronor. Då revisorn vållat en skada uppsåtligen eller genom ett brott 
gäller dock inte beloppsgränsen134. 
 
Upprättandet av utredningen bygger på EU-kommissionens rekommendation att begränsa 
revisorns skadeståndsansvar. Bakgrunden till att ändra reglerna för revisorns skadestånd är att 
kapitalmarknaden kännetecknats av en ökad turbulens under de senaste åren, vilket har lett till 
att skadeståndskraven varit mycket höga beloppsmässigt samt att revisionsbyråerna fått de 
svårare att köpa ansvarsförsäkringar135.  
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Undersöks de remissvar som framförts på SOU 2008:79 så framställs blandade åsikter. Av de 
drygt trettio remissvar som inkommit, var de flesta positiva både till att skadeståndsbeloppet 
begränsas samt att revisorn får ett subsidiärt och proportionellt ansvar gentemot 
styrelseledamöter och VD136. Nedan följer en kort beskrivning av de remissvar som inkommit 
från några av de större myndigheterna, där alla inte är lika positiva till förslaget. 
 
Bolagsverket anser det nödvändigt med en beloppsmässig begränsning av 
skadeståndsansvaret. De ställer sig dock frågande till huruvida den som vållar skadan också 
blir den som kommer att få ersätta skadan, eftersom en revisor blir ersättningsskyldig endast 
då VD eller styrelse riktar skadeståndsanspråk mot revisorn enligt betänkandet. Detta gäller 

                                                
132 SOU 2008:79 s. 11 
133 Precht, E. Redovisning: Skadeståndsansvar begränsas och byråjäv luckras upp.  Balans nr 10 2008 s. 18-20 
134 SOU 2008:79 s. 11 
135 SOU 2008:79 s. 11 
136 Balans. Noteringar: Många positiva till slopat byråjäv och begränsat skadeståndsansvar. Balans nr 2 2009 s. 
10 
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skador där revisorn är medvållande till en skada och där styrelseledamöter eller VD är 
svarande i skadeståndsfallet137.  
 
Revisorsnämnden, RN, upplever liksom Bolagsverket inga problem med en beloppsgräns vad 
gäller skadeståndsansvaret för revisorer. Dock ifrågasätter RN hur lämpligt det är att begränsa 
den skadelidandes möjligheter att väcka talan direkt mot revisorerna. Då det endast är 
företagsledningen som får väcka talan mot en revisor enligt betänkandet, leder det till en 
intressekonflikt mellan revisorn och den skadelidande. RN ifrågasätter om betänkandet följer 
EU-kommissionens rekommendation som det sägs bygga på. Detta eftersom 
rekommendationen nämner att det begränsade ansvaret för revisorer inte bör hindra den 
skadelidande att få en tänkbar kompensation för skadan som uppkommit138.  
 
FAR tillstyrker förslaget och menar att ett begränsat skadeståndsansvar är högst välkommet. 
De senaste årens tendenser med ökade skadeståndsanspråk riktade mot revisorer har lett till 
allt dyrare ansvarsförsäkringar. Det har också blivit allt svårare för mindre revisionsbyråer att 
konkurrera på marknaden. De mindre byråerna har helt enkelt inte råd att betala ut dyra 
ansvarsförsäkringar till sina revisorer, vilket visar att de nuvarande skadeståndsreglerna 
hämmar utvecklingen på revisionsmarknaden. FAR menar vidare att reglerna bör införas 
snarast möjligt, främst på grund av att finanskrisen som varit kan fresta de största svenska 
revisionsbyråerna till den utländska marknaden. Regler som är positiva för revisorer skulle 
istället locka byråerna att stanna kvar i Sverige139. 
 
Svenskt Näringsliv avstyrker helt förslaget om ett begränsat skadeståndsansvar för revisorer. 
Detta beror på att myndigheten inte anser att rekommendationen från EU-kommissionen 
kräver någon lagändring. Dessutom upplever Svenskt Näringsliv att väl underbyggda 
motiveringar saknas som ska styrka en ändring av lagstiftningen. Utredningen har enligt 
Svenskt Näringsliv inte lyckats ta fram ett tillräckligt omfattande underlag som visar på 
behovet av lagändring140. 
 
Förutom de remissvar som inkommit, förekommer även personliga åsikter kring betänkandet 
bland kunniga revisions- och redovisningsexperter. Burén141, revisorskunnig inom Svenskt 
Näringsliv, menar att betänkandet ger revisorn en svagare ställning som ansvarstagande part 
vad gäller det granskade bolagets rapportering. Detta kan leda till att förtroendet för 
revisorkåren minskar, samtidigt som företagsledningen kan drabbas av ökad osäkerhet 
gällande ansvarsfrågorna 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
137 Bolagsverket 2008 s. 1. 
http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/verksamhet/remisser/material/revisorers_skadestandsansvar.pdf 
138 Revisorsnämnden 2009 s. 1 ff. 
http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/yttranden_skrivelser_m_m/slutbetankande_av_utr
edningen_om_revisorer_och_revision.pdf 
139 FAR 2008 s. 1 ff. http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:S4iO9VyAMSMJ:www.farsrs.se/pls/portal  
140 Svenskt Näringsliv 2009 s. 1 ff. http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00016/Remissvar_2008-
267_16546a.pdf 
141 Burén, C-G. Debatt: Fel frågor ställs om vem som bär ansvaret. Balans nr 10 2008 s. 6-7 
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Oavsett hur noggrant förklaringar av begrepp som vårdslöshet och oaktsamhet gjorts i 
doktrin, förekommer ingen direkt definition av begreppen, utan det krävs en undersökning av 
rättspraxis för att härleda var gränsen går mellan vad som är aktsamt respektive oaktsamt142. 
I detta kapitel sker en undersökning av rättsfall som är av betydelse då revisorns oaktsamhet 
granskas, samt vilken skada som krävs för att brott ska bli aktuellt. Rättsfallen beskriver olika 
situationer, där händelserna är olika i varje fall. 
 

@87&[TD&7YUU&4&@U@&\!#04,(P+(330,\ 
 
Domstol: Högsta Domstolen 
Nummer: NJA 1988 s 383 (NJA 1988:69) 
Målnummer: B 717/86 
Avgörandedatum: 1988-06-16 
 
 
NJA 1988 s 383 handlar om ett par som driver bolaget Fresta. Dessa makar har brustit i 
redovisningen och undanhållit stora summor i bokföringen. De har dessutom underlåtit att 
betala in sina skatter och avgifter i den mån de skulle, varför paret åtalats dels för skattebrott 
och dels för bokföringsbrott och grovt bokföringsbrott.  
 
I fallet ingår också en revisor, som trots bristerna i bokföringen lämnat en ren 
revisionsberättelse, vilket bidragit till att revisorn hjälpt de båda makarna att upprätta felaktiga 
ingående värden i bolagets bokslut.  Revisorns beteende har lett till att denne åtalats för 
medhjälp till bokföringsbrott. Nedan följer en beskrivning över huruvida de tre instanserna 
Tingsrätt, Hovrätt samt Högsta Domstolen ansåg att revisorn varit culpös i sitt agerande. 
Dessutom undersöks den skada som uppkommit på grund av revisorn. 
 
Tingsrätten, TR, bedömde att revisorn inte hade något ansvar för bolagets felaktiga 
redovisning, på grund av att denne saknade vetskap om de skadevållande makarnas 
undanhållande av information. Domslutet stärktes till revisorns fördel, eftersom det dessutom 
framgått att revisorn och revisionsbyrån lagt ner mycket tid på att granska bolagets bokslut. 
Detta gjorde att TR ogillade åtalet mot revisorn, då denne inte ansågs haft någon vetskap om 
felaktigheterna och således inte agerat culpöst. 
 
I Hovrätten, HovR, kom ny information fram i vittnesmålen, vilket gjorde att HovR:s dom 
skilde sig från TR:s. Det kom fram att revisorns medarbetare funnit problem och brister i 
bolagets redovisning och påtalat dessa till revisorn. Trots att denne fått information om detta, 
gjordes inga vidare åtgärder från dennes sida. Då revisorn inte hörde fler påpekanden om 
problem från sina medarbetares sida, skrev denne under revisionsberättelsen. Detta beteende, 
det vill säga då revisorn inte undersökte problemen närmare, menade HovR var att anse som 
culpöst. Revisorns beteende innebar att bolagets bokslut byggde på felaktiga uppgifter. HovR 
bedömde vidare att det klart framgick att bolagets bokföring hade uppenbara brister som 
revisorn måste ha känt till. Revisorns beteende var därför oaktsamt, dels då denne skrivit 
under en ren revisionsberättelse trots att bokföringen innehöll uppenbara risker, samt att 
denne agerat culpöst i och med underlåtenheten i att granska bolaget närmare. 
                                                
142 Dahlman, C. Konkurrerande culpakriterier. Lund, 2000. s. 10 
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Fallet gick vidare till Högsta Domstolen, HD. Nedan följer ett utdrag ur HD:s domslut. Rune 
T är revisorn. 

 
”Utredningen i målet ger inte belägg för att Rune T, när han avgav ifrågavarande 

revisionsberättelser, kände till de felaktigheter i bokföringen som haft sin grund i att man från 
Frestabolagets sida uppsåtligen undanhållit vissa intäkts- och utgiftsverifikationer. Han var 

däremot väl medveten om att såväl huvudbokföringen som boksluten för båda de aktuella 
räkenskapsåren förorsakat hans medarbetare betydande svårigheter och osedvanligt 

omfattande arbetsinsatser. Trots detta har han enligt egna uppgifter inte företagit eller 
föranstaltat om någon ytterligare granskning av det bakomliggande bokföringsmaterialet 

eller på annat sätt övertygat sig om att medarbetarna - vilka inte haft att delta i revisionen - 
verkligen lyckats bemästra svårigheterna. Rune T har därigenom åsidosatt sina skyldigheter 

som revisor. En närmare kontroll från Rune T:s sida skulle ha visat att boksluten var 
felaktiga.”143 

 
Utifrån citatet ovan bedömde HD att revisorn varit skadeståndsskyldig då dennes beteende 
varit oaktsamt. Det var dock inte handlandet att lämna en ren revisionsberättelse som var vad 
som fällde avgörandet, som HovR menat. Revisorn visste inte att de skadevållande i Frestas 
ledning hade för avsikt att undangömma viss information från bokföringen, varför revisorn 
inte kan ses ha handlat culpöst i det fallet. Istället var det revisorns sätt att inte genomsöka 
bolagets bokföring trots att dennes kollegor påpekat problemen som funnits i den som var 
culpöst. Oaktsamhet innebar i detta fall att revisorn inte fullgjort sitt ansvar genom att 
underlåta att undersöka Frestas bokföring noggrant trots varningar om bristande redovisning. 
Hade revisorn undersökt bokföringen mer genomgående, hade denne genast upptäckt 
bristerna och på så sätt också sluppit att dömas för brott. 
 
Den skada som revisorns beteende orsakade i fallet var att bolaget fick felaktiga ingående 
uppgifter i sin redovisning nästkommande år, i och med att en ren revisionsberättelse lämnats 
trots felaktig bokföring. Bolagets redovisning var därför inte trovärdig, vilket får 
konsekvenser både för bolaget samt dess intressenter. Skadan är ekonomisk till sin natur. 
 
I detta fall bestämdes graden av oaktsamhet utifrån att revisorn inte fullgjort sina uppgifter då 
denne underlåtit att granska ett bolags redovisning i den mån som krävs. Grunden för 
culpabedömningen i detta mål utgörs av ett åsidosättande av de revisorsskyldigheter som 
finns uppställda i både lagstiftning, regler och rekommendationer. Detta har gjorts genom 
bristande granskning från revisorns sida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
143 Citat hämtat från NJA 1988 s 383 
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Domstol: Högsta Domstolen 
Nummer: NJA 2006 s 136 (NJA 2006:20) 
Målnummer: T4088-03 
Avgörandedatum: 2006-03-27 
 
 
Detta rättsfall utreder huruvida det är möjligt att en revisor som agerat oaktsamt kan jämka 
skadeståndskravet då en medvållande till skadan finns inom det granskade bolaget. Det 
intressanta i detta rättsfall är för denna uppsats hur de olika domstolarna definierat begreppet 
oaktsamhet, samt vilken skada som uppkommit på grund av revisorns handlande. 
 
Revisorn i bolaget Marknadsplan har stämts på grund av att denne brustit i granskningen av 
redovisningen i bolaget samt lämnat en revisionsberättelse utan anmärkningar om att för lite 
sociala avgifter betalats ut från bolaget. Dessutom har revisorn inte upptäckt att bolagets VD 
brustit i sin förvaltning. Det culpösa beteendet har inneburit att bolagets VD kunnat betala ut 
för höga arvoden till sig själv. Den skadelidande parten i målet är bolaget, som kräver en 
ersättning för den ekonomiska skada som uppkommit. Nedan visas TR:s, HovR:s samt HD:s 
utlåtanden om huruvida revisorn agerat oaktsamt i sin granskning. 
 
TR framhöll att revisorn borde granskat VD:ns förvaltning i bolaget närmare än vad som 
gjorts, eftersom granskning av VD:s förvaltning är en av revisorns huvuduppgifter. I och med 
att revisorn underlåtit att kontrollera hur stort arvode VD:n fått, bedömer TR att revisorn 
därför agerat oaktsamt. Den skada som uppkommit är att bolaget omedvetet betalat ut för 
höga arvoden till sin VD. Vad gäller den bristande betalningen av sociala avgifter anser TR 
att revisorn brustit i sin granskning även här. Revisorns beteende har varit oaktsamt då denne 
inte upptäckt bristerna i utbetalningarna, varför skadeståndsansvar föreligger även här. För att 
ytterligare visa på att culpa föreligger har TR bedömt att kausalitet föreligger mellan revisorns 
handlande och det skadebelopp revisorn krävs på. TR bedömde att revisorn var 
skadeståndsskyldig och att denne skulle betala bolaget närmare en halv miljon kronor. 
 
Revisorn var inte nöjd med TR:s dom utan gick vidare till HovR. HovR ändrade dock inte 
domslutet mer än beloppsmässigt. Den oaktsamhet som förekom var också den som TR 
fastslagit. 
 
I HD ändrades inte domen. Revisorn försökte jämka skadeståndet, då denne menar att om en 
revisor agerat försumligt i sin granskning av bolagets räkenskaper och förvaltningen, har 
styrelsen och VD:n medverkat till den skada som uppkommit genom att det är de som 
upprättar årsredovisningen. HD ansåg inte att så var fallet utan domen blir den som HovR 
gav. 
 
Detta rättsfall visar på en ekonomisk skada som uppkommit och som drabbat bolaget. 
Revisorn har varit oaktsam i sin bedömning och har således inte agerat i enlighet med en 
revisors uppgifter. Grunden för oaktsamhet ligger i detta fall i en bristande bedömning både 
vad gäller de sociala avgifterna men också det faktum att revisorn inte undersökt styrelsens 
och VD:ns förvaltning tillräckligt noggrant.  
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Domstol: Högsta Domstolen 
Nummer: NJA 1992 s 502 (NJA 1992:73) 
Målnummer: T179/90 
Avgörandedatum: 1992-08-12 
 
 
I detta rättsfall har revisorerna i ett tidningsbolag undvikit att informera bolagets ledning om 
skattefrågor som var av betydelse vid den företagsöverlåtelse som bolaget gjort. Detta har lett 
till att bolaget sålts till ett kraftigt underpris, varför styrelsen i bolaget riktat 
skadeståndsansvar mot den revisionsbyrå där revisorerna verkade. Företaget som såldes var 
ett kommanditbolag och det drabbade tidningsbolaget var dess dotterbolag. Revisionsbyrån 
brukar anställas av bolaget, bland annat för ekonomisk rådgivning. 
 
Skadan som blivit aktuell i detta fall är av ekonomisk art. Kärandena menar att revisorerna 
orsakat skadan, som består av ett minskat värde av deras andelar i kommanditbolaget vid 
överlåtelsen. Revisorerna å sin sida menar att de inte agerat oaktsamt och att deras beteende 
inte orsakat skadan, det vill säga det saknas enligt revisorerna ett adekvat orsakssamband 
mellan deras handlande och den skada som uppkommit.  
 
Undersöks den oaktsamhet som bolagsledningen menar att revisorerna haft, beror den på att 
revisorerna avfärdade alla förslag som bolagsledningen hade för att undvika försäljning. 
Samtidigt tog revisorerna ingen hjälp av mer sakkunniga personer utan gav rådet: ”Bara sälj 
företaget och var glada om ni får något för det”144. Den huvudsakliga frågan i detta rättsfall 
är således om revisorerna agerat oaktsamt dels genom felaktig rådgivning, men också om 
revisorernas underlåtenhet att ge fullständiga råd är att betrakta som ett oaktsamt beteende. I 
och med revisorns beteende såldes företaget till ett kraftigt underpris. Värt att nämna är också 
att köparna sedan löste krisen i bolaget genom ett förslag som revisorerna innan försäljningen 
avvisat.  
 
TR ogillade käromålen på grund av att de inte ansåg att revisorerna orsakat krissituationen 
och inte heller agerat oaktsamt när de inte hittade något sätt att lösa krisen på. 
 
I HovR berättade en av revisorerna att denne inte fått tillsägelse att inhämta information från 
någon skatteexpert, trots att det förslag som bolaget lade fram som lösning för att undvika 
försäljning var av skatterättslig karaktär. Ett problem som HovR uppfattar är att det inte 
upprättats något avtal mellan revisionsbyrån och bolaget i fråga, varför 
uppdragsbeskrivningen varit svår att fastställa. Revisionsbyrån menar att de ofta hjälpt sina 
klienter med rådgivning, men att dessa tjänster inte gett något extra arvode. Därför menar 
HovR att revisorerna inte kan ansetts ha haft någon skyldighet att lämna något mer än 
allmänna råd, varför dessa råd inte är att se som orsaker till skadan. HovR fastställer därför 
TR:s dom. 
 
Målet går vidare till HD där revisorerna menar att någon oaktsamhet inte föreligger, dels 
eftersom rådet de gav inte var fullständigt utan endast av allmän karaktär, samt dels eftersom 
revisorerna inte var med under förhandlingarna med köparen och har därför inte kunnat lämna 
ett fullständigt råd vad gäller försäljningen. Revisorerna menar vidare att underlåtenheten att 

                                                
144Citat hämtat från NJA 1992 s 502  
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inte informera bolaget om försäljningen fullt ut, inte var så omfattande att det var 
skadeståndsgrundande. HD tillägger att en försiktighet bör iakttas innan en rådgivare 
betraktas som försumlig då denne inte gett lösningar på problem i frågor som rör 
komplicerade och svårbedömda områden.   
 
I och med att revisorerna inte deltog i förhandlingarna vid försäljningen menar HD att de inte 
kan belastas på grund av bristfällig rådgivning. Rådet att sälja som revisorerna gav i ett 
tidigare skede ska ses som ett allmänt råd, vilket inte föranleder skadeståndsansvar. HD 
fastställer därmed HovR:s dom och oaktsamhet föreligger inte från revisorernas sida. 
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Domstol: Högsta Domstolen 
Nummer: NJA 1996 s 224 (NJA 1996:35) 
Målnummer: T1752/94 
Avgörandedatum: 1996-03-29 
 
 
I detta rättsfall är det en bank som riktar ett skadeståndsansvar mot en revisor. Orsaken till 
detta är att revisorn medverkat till en missvisande värdering av bolagets tillgångar, vilket i sin 
tur påverkat kreditgivningen. Skadeståndskravet är summan av det belopp som bolaget lånat 
av banken.  
 
Banken ansåg sig lurade på lånet i och med att den balansräkning bolaget visade för banken 
var felaktig. Bolaget hade värderat patent- och utvecklingskostnader till ett högre belopp än 
vad de egentligen var värda. Denna post hade stor betydelse för att banken till slut lånade 
pengar till bolaget, då banken upplevde det som att bolaget satsat mycket pengar på 
produktutveckling som i framtiden skulle generera de satsade pengarna. Dessutom hade 
bolaget presenterat en budget för banken, där framtida intäkter av produktutvecklingen 
redovisades. Posten patent- och utvecklingskostnader bestod dock inte av pengar satsade på 
utveckling, utan av belopp som bolagets VD tillägnat sig. Banken menar att revisorns 
beteende varit vilseledande, eftersom de lånade bolaget pengar utifrån posten patent- och 
utvecklingskostnader, en post som revisorn borde upptäckt var felvärderad i sin granskning. 
 
Banken menade att revisorn agerat oaktsamt då denne inte agerat för att förhindra felen i 
balansräkningen. Dessutom ansåg banken att revisorn varit medskyldig till skadan då denne 
upprättade balansräkningen. Revisorns beteende har enligt banken lett till att de inte kan få 
tillbaks de pengar som utlånades till bolaget, eftersom bolaget saknar ekonomiska resurser. 
Banken menade vidare att revisorn är skadeståndsskyldig då denne brutit mot ABL:s regler 
om att en revisor ska granska styrelse och VD:s förvaltning. Oavsett om revisorn upprättat 
balansräkningen eller inte, är denne enligt banken ändå skadeståndsskyldig då revisorn inte 
granskat uppgifterna ordentligt. Banken menar också att revisorn kan göras 
skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen. De hade stor tillit till revisorn och bankens 
bedömning angående lånet byggde mycket på denna tillit till revisorn.  
 
Revisorn ansåg att banken inte lidit skada då konkurs ännu inte varit aktuell hos bolaget. 
Dessutom hade revisorn inte skrivit några revisionsberättelser, varför denne heller inte ska ges 
ansvaret för den löpande förvaltningen i bolaget. Orsakssamband saknas mellan revisorns 
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handlande och bankens beslut att ge bolaget ett lån. Revisorn var inte ens med vid 
låneförhandlingarna. Dessutom menade revisorn att banken har en undersökningsplikt och då 
fallet enligt revisorn är att se som en vårdslös kreditgivning ska något skadestånd från 
revisorns sida inte utgå.  
 
TR bedömde att revisorn inte agerat enligt god revisorssed i sin kontakt med banken. Dennes 
beteende har varit oaktsamt i och med dennes sätt att vilseleda banken. Banken saknar dock 
bevis att revisorns beteende lett till att banken beviljat ett lån, vilket innebär att TR menar att 
adekvat kausalitet saknas. I och med att banken inte kan bevisa revisorns skadevållande, 
lämnar TR bankens talan utan bifall. 
 
Målet gick vidare till HovR. Där anförde banken återigen att revisorn agerat vårdslöst och inte 
fullgjort sitt uppdrag enligt ABL vilket i sig är skadeståndsgrundande. Banken menar att 
revisorn är skadeståndsskyldig enligt 29 kap. 2 § ABL, det vill säga revisorer ska ersätta den 
skada som de har vållat gentemot annan vid överträdelse av lagstiftning. Det är att se som ett 
oaktsamt beteende att underlåta att granska bolagets räkenskaper samt styrelse och VD:s 
förvaltning i den mån som är nödvändig, då detta är en av revisorns huvudsakliga uppgifter.  
 
Revisorn menade att han inte ska dömas att betala skadestånd då denne saknat uppsåt att 
skada banken. Revisorn menar att denne inte agerat oaktsamt samt att orsakssamband saknas 
mellan dennes agerande och den skada banken säger sig ha lidit. Revisorn anser också att 
denne inte påverkat bankens beslut till att bevilja lån. Revisorn menar också att bankens skada 
inte berott på lånet de gett, utan att bolaget som banken lånade pengar till hamnade på 
obestånd efter lånet. Revisorn menar fortfarande att banken är medvållande till skadan då de 
agerat vårdslöst i sin kreditgivning.  
 
Det framkom i HovR att revisorn hade kännedom om de felaktiga uppgifterna i 
balansräkningen, då denne varit med och upprättat bokföringen. HovR nämner dock att för att 
revisorn ska kunna krävas på skadestånd krävs att ett orsakssamband finns mellan dennes 
handlande och bankens beviljande av lån samt det faktum att banken inte kan få tillbaks sina 
pengar. Detta påstående bygger på ett gammalt rättsfall som HovR använt sig av för att utreda 
om skada föreligger i detta fall (se NJA 1979 s 157). För att skadestånd ska kunna utgå i det 
specifika fallet krävs därför att revisorns handlande har varit bakgrunden till att bolaget 
hamnat på obestånd. HovR kan dock inte finna detta orsakssamband mellan revisorns 
handlande och bankens oförmåga att få betalt, varför betalning ej ska utgå. Vad gäller 
bankens påstående om att skadestånd bör utgå enligt skadeståndslagen, kan kärandens talan 
inte gillas. Detta beror på att banken inte kunnat bevisa att revisorn begått något brott, som 
skadeståndslagen kräver för att skadestånd ska utgå. HovR fastställer TR:s dom med följande 
ord (Bengt J. är revisorn och Clinics och Försäljningsbolaget är bolaget som revideras): 
 
”HovR:n finner inte att de förfaranden som Banken lagt Bengt J till last som revisor i Clinics 
och Försäljningsbolaget är av sådan beskaffenhet att det finns skäl att utvidga hans ansvar 

för rent brottsliga förfaranden till att omfatta också skada som ej har sin grund i något brott. 
Inte heller på denna grund kan därför någon skadeståndsskyldighet åläggas Bengt J mot 

Banken.”145  
 
Målet avgörs i HD, där den huvudsakliga frågan blir att fastställa huruvida revisorn bär 
ansvaret för att tillgångarna i bolaget värderas för högt. HD bedömer att revisorn agerat 

                                                
145 Citat hämtat från NJA 1996 s 224 
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oaktsamt då denne inte följt god revisionssed i och med att bolagets balansräkning ger en 
felaktig bild av tillgångarnas värde. HD anser även att revisorn brutit mot reglerna i ABL, då 
denne brustit i granskningen av styrelse och VD:s förvaltning. I och med att bankens 
beviljande av lånet berodde på de värden tillgångarna i bolaget togs upp till i balansräkningen, 
samt den avkastning projektutvecklingen förväntades ge enligt företagets framtagna budget, 
ansåg HD att orsakssamband förelåg mellan revisorns handlande och bankens beviljande av 
krediter.  
 
HD finner ingen anledning till att döma banken till medskyldighet. De finner också att det 
rättsfall som HovR byggde upp sitt domslut på inte gällde i detta fall då omständigheterna såg 
annorlunda ut. I NJA 1979 s 157 var det fråga om en indirekt skada mot bolagets borgenärer, 
varför ersättning inte utgick. I det aktuella fallet skadas dock banken direkt genom revisorns 
handlande. HD ändrar därmed HovR dom och dömer revisorn till skadestånd. Den skada som 
anses ha förelegat är den ekonomiska skada banken lidit då återbetalning av lån inte varit 
möjlig. Oaktsamheten i detta fall har bedömts med bakgrund av huruvida orsakssamband 
förelegat mellan handlande och skada.  
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Domstol: Högsta Domstolen 
Nummer: NJA 1998 s 734 (NJA 1998:111) 
Målnummer: T813-93 
Avgörandedatum: 1998-12-01 
 
 
Detta rättsfall är inte helt olikt det rättsfall från 1996 som beskrivs ovan. Det är även här fråga 
om en bank som stämmer en revisor. Revisorn har enligt banken handlat vårdslöst och brustit 
i sin granskning och värderat bolagets lager felaktigt. Posten varulager såg enligt 
årsredovisningen mycket större ut än vad som egentligen var fallet, varför banken lämnat en 
ansenlig summa krediter till bolaget. Dessa pengar kan banken inte få tillbaks på grund av att 
bolaget gått i konkurs. Revisorn å sin sida menar att denne inte brustit i sin granskning och att 
banken dessutom varit medvållande till skadan då de brustit i sin granskning.  
 
Banken menade att revisorn brutit mot reglerna i 29 kap. 2 § ABL och krävde revisorn på den 
summa som revisorns ansvarsförsäkring uppgick till. Detta belopp var endast en liten del av 
den ekonomiska skada som banken lidit, varför skadeståndsanspråket är att se som mycket 
lågt satt. 
 
Då banken inte kunde bevisa att skada tillfogats den, ogillades kärandens talan såväl i TR som 
HovR. HD däremot ansåg att skada förelåg, varför HovR återigen fick pröva fallet. I HovR 
framkom från bankens sida att revisorn agerat oaktsamt då denne brustit i sina uppgifter. Dels 
hade revisorn underlåtit att granska bolagets årsredovisning i den mån god revisionssed 
bjuder, dels lämnade revisorn en ren revisionsberättelse utan anmärkningar och med intygelse 
om att årsredovisningen upprättats i enlighet med lag.  
 
Revisorn menade att denne handlat i enlighet med god revisionssed och yrkade återigen på att 
banken varit medvållande till den skada som uppkommit. Denne ber Bankinspektionen om ett 
utlåtande huruvida banken brustit mot god banksed då kreditprövningen inte gjorts i den 
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omfattning som krävdes. Bankinspektionen hade dock svårt att ta ställning till huruvida 
banken bröt mot god banksed.  
 
HovR kom fram till att revisorn agerat oaktsamt då denne inte granskat årsredovisningen och 
då främst lagerposterna tillräckligt noggrant. De menar att revisorn saknat underlag för att 
kunna godkänna varulagret utan att först kontrollera posten noggrant. Genom att revisorn 
finner ett tillräckligt underlag för bedömning av de olika posterna i balans- och 
resultaträkningen, följer denne god revisionssed. Görs inte granskningen med tillräckligt 
underlag, anser HovR därför att revisorn brutit mot god revisionssed. Nästa fråga HovR 
undersökte var om revisorns handlande var orsaken till skadan som uppkommit hos banken, 
det vill säga om det förelåg adekvat kausalitet. I denna fråga menade HovR att revisorns 
beteende det vill säga att intyga att årsredovisningen upprättats i enlighet med lagstiftning och 
god revisionssed, var en bidragande orsak till att banken slutligen gav bolaget ett lån. Banken 
borde dock undersökt varulagret närmare, eftersom det aldrig finns några garantier för att en 
ren revisionsberättelse helt saknar brister. Genom att banken själv undersökt varulagret, skulle 
de se att det inte var den säkerhet som årsredovisningen visade på. 
 
HovR dom blir slutligen att revisorn inte kan ådömas skadeståndsskyldighet, eftersom banken 
brustit i sin kreditprövning i stor grad. Fallet går vidare till HD, som bedömer att revisorn 
agerat oaktsamt i sin granskning av årsredovisningen. Bedömningen av oaktsamhet görs i 
enlighet med HovR:s uttalande. Huruvida banken varit medvållande tillägger HD följande: 
 

”Generellt sett bör var och en ha rätt att utgå från att uppgifter i ett aktiebolags 
balansräkning är riktiga om det uppges att den har upprättats enligt tillämplig lag om 

årsredovisning och har godkänts av en revisor”146. 
 

I texten ovan framgår att banken borde kunna lita på att en ren revisionsberättelse också är 
sann och bör således då inte ådömas ansvar enligt huvudregeln. Banken har dock i detta fall 
underlåtit att vidare granska varulagret och ställa frågor om det trots att företaget verkar i en 
högst osäker bransch med stora prissvängningar, varför HD gör bedömningen att banken 
brustit i kreditprövningen.  
 
HD bedömer också att revisorn varit medvållande till skadan då denne vilselett banken att tro 
att årsredovisningen var sann i och med att revisorn lämnade en ren revisionsberättelse.  
 
Den slutliga domen från HD blir att bankens talan ges bifall. Detta beror på att den 
oaktsamhet som revisorn handlat med, är mycket mer omfattande än bankens bristande 
kreditprövning. I och med att banken dessutom kräver revisorn på en väldigt liten del av hela 
den ekonomiska skada banken lidit, kan revisorn ej heller jämka ner skadeståndet.  
 
Detta rättsfall visar på att en revisor kan ses som oaktsam i sitt handlande då denne underlåter 
att granska årsredovisningens innehåll på ett tillräckligt noggrant sätt. Genom att underlåta att 
göra detta, åsidosätts god revisionssed, varför oaktsamhet också föreligger. Vad gäller den 
skada som uppkommit är det återigen en ekonomisk skada som lidits. 

&
 
 

                                                
146 Citat hämtat från NJA 1998 s 734 
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Denna del kommer att väva samman teorin i kapitel två med rättsfallen som presenterades i 
det tredje kapitlet. Analysen är indelad i fyra huvuddelar. De tre första delarna undersöker de 
frågeställningar som denna uppsats bygger på. Den fjärde delen analyserar hur framtiden 
eventuellt kommer att se ut för revisorer, i och med det nya förslaget om ett begränsat 
skadeståndsansvar. 
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Undersöks den skada som krävs för att skadestånd om möjligt ska utgå, menas den 
ekonomiska skada som den skadelidande utsätts för. Detta står inte uttryckligt i ABL, men 
skadeståndslagen nämner att förmögenhetsskada ska ersättas av den skadevållande. I 
skadeståndslagen krävs det dock ett brott, det vill säga uppsåt, från den skadevållande för att 
det ska klassas som en förmögenhetsskada. I rättsfallen ovan har det antingen varit bolaget 
som revisorn granskat eller en kreditgivare som stämt revisorn, med anledning av att dessa 
förlorat pengar på grund av revisorns beteende. Huruvida skada förelegat är relativt lätt att 
bevisa, dock är det orsakssambandet mellan handlingen och skadan som är svårt att påvisa. I 
vissa fall beror en skada inte endast på en utlösande faktor, varför heller inget skadestånd ska 
utgå.  
 
 

A878> I#(%0*&(E&$(6,4()10, 
 
För att utreda huruvida oaktsamhet föreligger i en viss situation, räcker det inte enbart att 
studera lagtexten. Den bästa förståelsen för begreppet oaktsamhet fås genom bearbetning av 
ett antal rättsfall. Eftersom varje fall är unikt, är också definitionen av oaktsamhet svår att 
fastställa. Allt beror på omständigheterna i övrigt. Oaktsamheten i rättsfallen ovan beror dock 
uteslutande på att revisorn brustit i granskningen på ett eller annat sätt. Om en revisor inte 
granskar årsredovisningen och förvaltningen i ett bolag tillräckligt noggrant är detta att se som 
ett oaktsamt beteende från revisorns sida och det är då också skadeståndsgrundande. Revisorn 
har då åsidosatt sina uppgifter enligt lagstiftningen, men också enligt god revisionssed.  
 
Trots att god revisionssed inte omfattas av lagstiftningen utan endast finns formulerat i 
rekommendationer, har innebörden av begreppet en stor betydelse då olika fall ska tas upp i 
domstol. När rättspraxis som berör revisorns skadeståndsansvar undersöks, nämns ofta att 
revisorn brutit mot god revisionssed. Det kan då tyckas märkligt att begreppet inte innefattas i 
lagstiftningen. Begreppet är dock, i likhet med oaktsamhet, så omfattande och påverkbart av 
omständigheterna i övrigt att ingen bra förklaring nås utan att en djupare undersökning av 
förarbeten, rekommendationer och rättspraxis görs. Om god revisionssed ska beskrivas 
handlar det om att revisorn ska följa de rekommendationer och föreskrifter som finns då 
denne utför sina uppgifter. Bristande bedömning eller uppgifter som inte fullföljs är exempel 
på åsidosättande av den goda revisionsseden. 
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Av rättsfallen som studerats i denna uppsats, framgår av HD:s dom att oaktsamhet föreligger i 
fyra av de fem rättsfallen. Det rättsfall där oaktsamhet inte anses föreligga visar på en 
situation där revisorn ofta riskerar att skadeståndsanspråk riktas mot denne, det vill säga 
rådgivning utanför sitt uppdrag och sitt kunskapsområde147. Rättsfallet visar att gränsen för 
oaktsamhet vid rådgivning är svårdefinierad, speciellt då en tydlig uppdragsbeskrivning 
saknas. Då en revisor ger sin klient ett råd kan skadestånd komma att bli aktuellt, varför det är 
viktigt att revisorn tar hjälp av experter vid rådgivning. Det huvudsakliga budskapet i detta 
rättsfall som revisorer kan dra lärdom av är vikten av en tydlig uppdragsbeskrivning. Om det 
tydligt kan bevisas vilken roll revisorn har i bolaget, kan uppdragsbeskrivningen rädda 
revisorn vid ett eventuellt skadeståndsanspråk. Däremot kan den också vara negativ för 
revisorn om denne agerat utanför sin uppdragsbeskrivning. En revisor ska dock undvika att gå 
utanför sina huvudsakliga granskningsuppgifter eftersom det oftast är i dessa situationer som 
revisorn ofta riskerar skadeståndsansvar.  
 
Skadeståndslagens culparegel utgör vilken grad av oaktsamhet som krävs för att skadestånd 
ska uppkomma. Domstolen utgår från den skadeståndsrättsliga culpabedömningen då mål 
avgörs. Culparegeln i skadeståndslagen handlar om att den som av oaktsamhet eller vållande 
orsakat någon annan en skada också ska ersätta skadan. Den skadevållande personen har getts 
ett culpaansvar enligt lag, vilket beror på att skadeståndet ska ses som en reparation av den 
skada som uppkommit samtidigt som den skadelidande ska avskräckas från att göra samma 
misstag i framtiden.  
 
Vilken grad av oaktsamhet som krävs för att revisorns beteende är att se som culpöst, beror 
mycket på omständigheterna i övrigt. Om en tydlig medvållande till skadan finns som i 
Fresta-fallet ovan148, måste domstolen väga in dennes beteende för att avgöra huruvida 
revisorn varit oaktsam. I det första rättsfallet framkommer att bolagets ledning varit grovt 
oaktsam och skadat bolaget, varför revisorns grad av oaktsamhet inte kunde bedömas utifrån 
situationen att denne lämnat en ren revisionsberättelse trots stora brister i bokföringen. Hade 
medvållande inte funnits i fallet och revisorn lämnat en ren revisionsberättelse trots bristerna i 
bokföringen, hade revisorn varit mer oaktsam än vad HD bedömde. Det kan därför te sig som 
att graden av oaktsamhet bedöms efter situationerna i övrigt, till exempel huruvida 
medvållande till skadan finns.  
 
Om medvållande till skadan finns, dömer domstolarna revisorn mildare då det är svårt att 
bevisa att det enbart varit revisorns beteende som orsakat skadan. Graden av oaktsamhet som 
krävs hos en revisor för att skadestånd ska utgå, kan därför antas behöva vara större då 
medvållande finns. Det finns dock undantag till detta. Allt beror på hur stor orsak parterna har 
varit till den uppkomna skadan. I bankfallet med varulager ovan 149 framkommer det att 
banken varit medvållande till skadan, då de brustit i sin kreditprövning. HD dömde dock att 
revisorn varit huvudvållande till skadan då dennes beteende haft en mycket högre grad av 
oaktsamhet än bankens beteende. Detta fall skiljer sig därför emot fall ett, där 
företagsledningen ansågs haft så stor del i den skada som uppkommit, att revisorns 
oaktsamhetsgrad sjönk något. Fall fem visar tvärtom på en revisor som varit den 
huvudskyldige, varför graden av oaktsamhet också blir högre. 
 

                                                
147 Se NJA 1992 s 502 under 3.3 ovan. 
148 Se NJA 1988 s 383 under 3.1 ovan 
149 Se NJA 1998 s 734 under 3.5 ovan 
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I fallet med tidningsbolaget ovan150 dömdes inte revisorn till att betala något skadestånd. Det 
var här fråga om rådgivning. Ur fallet kan utläsas att HD menar att försiktighet bör iakttas 
innan en rådgivare betraktas som försumlig då denne inte gett lösningar på problem i frågor 
som rör komplicerade och svårbedömda områden. Utifrån HD:s dom verkar det därför som att 
graden av oaktsamhet måste vara relativt hög i frågor där revisorn underlåtit att ge förslag till 
lösningar på problem inom ett bolag. Dessutom är det svårt att avgöra hur långt revisorns 
uppdrag sträcker sig inom ett bolag, eftersom uppdragsbeskrivningar ofta saknas. Domstolen 
kan då rimligtvis inte ådöma revisorn något ansvar då denne agerat enligt en låg grad av 
oaktsamhet.  
 
För att en revisor överhuvudtaget ska kunna dömas till skadestånd för oaktsamt beteende, 
krävs att adekvat kausalitet föreligger mellan revisorns handling och skadan som uppkommit. 
Utöver vad som framkommit i denna uppsats verkar det som att en domstol relativt enkelt 
finner huruvida oaktsamhet föreligger eller inte i det aktuella fallet, trots att begreppet är 
svårdefinierbart. Det är dock betydligt svårare att bevisa att ett orsakssamband föreligger 
mellan oaktsamheten och skadan. Prosolvia-fallet är ett tydligt exempel på hur svårt det är att 
bevisa att revisorn orsakat den uppkomna skadan genom sitt oaktsamma beteende. Domen tog 
tolv år att avgöra, vilket visar på svårheten med att avgöra huruvida oaktsamhet samt adekvat 
kausalitet förekommer. Det är dessutom svårt att som part i målet lägga fram bevisning som 
stödjer att ett adekvat orsakssamband faktiskt förekommer. 
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Lagstiftningen ger tydliga regler om vem den skadelidande är då revisorn riskerar att få ett 
skadeståndsanspråk riktat mot sig. Eftersom revisorn har ett ansvar gentemot bolaget som 
granskas, kan bolaget stämma revisorn. Detta visar på det interna skadeståndsansvar revisorer 
har, det vill säga revisorn ansvarar gentemot bolaget då denne brustit i sin revision. I de 
rättsfall som ovan beskrivits visar de flesta på denna typ av stämning. Det kan också antas att 
det är bolaget som oftast riktar skadeståndsanspråk mot revisorn, eftersom det är bolaget som 
direkt skadas om revisorn agerar oaktsamt. Revisorn granskar bolagets räkenskaper och har en 
inblick i företaget som andra saknar. Om revisorn agerar oaktsamt bryts förtroendet mellan 
revisorn och bolagets ledning och det kan därför lätt uppstå situationer som föranleder 
skadeståndsanspråk. Det verkar förefalla att bolaget stämmer revisorn oftare än enskilda 
skadelidande, kanske då enskilda inte orkar eller har den ekonomiska förutsättningen som 
krävs för att gå igenom den process som en stämning innebär.  
 
Om det inte är bolaget som stämmer revisorn, är det en aktieägare eller någon annan 
skadelidande. Detta framgår av doktrin i del 2.7.1 ovan. Det är här fråga om det externa 
skadeståndsansvaret en revisor har. Av rättsfallen ovan framkommer det att banker är vanliga 
skadelidande. Det kan antas bero på att banker ofta lånar bolag krediter, som de olyckligtvis 
inte alltid kan få tillbaks. Ofta är det relativt höga summor som utlånas, varför den 
ekonomiska skada som uppkommer hos banken blir relativt stor. Banken har också möjlighet 
att gå in i tvister utan att vara rädda att förlora pengar. Det är svårare för en enskild person att 
rikta skadestånd mot en revisor, då denne kanske saknar medel att betala eventuella 
rättegångskostnader.  
 
 

                                                
150 Se NJA 1992 s 502 under 3.3 ovan 
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Som revisor är det viktigt att arbeta fram en uppdragsbeskrivning innan denne genomför sin 
granskning. Görs inte detta är det svårt att bedöma huruvida revisorn agerat i enlighet med sitt 
uppdrag eller inte vid en domstol. En revisor som inte följer sitt huvudsakliga uppdrag som 
granskare, riskerar ofta att skadeståndsanspråk riktas mot denne. Fallet med tidningsbolaget 
ovan är ett exempel på detta151. Här har revisorerna ofta anlitats som ekonomiska rådgivare i 
bolaget. Skadeståndstalan har förts då revisorerna underlåtit att ge några förslag till 
problemlösningar och istället uteslutande lagt fram att det enda alternativet som funnits för 
bolaget var att sälja det. Utifrån rättsfallet går det att bedöma att en situation som rådgivning 
ofta leder till skadeståndsanspråk mot revisorer. Detta stöds också av den teori som tagits 
fram som underlag i denna uppsats. Revisorn gör därför bäst i att hela tiden anlita experter då 
rådgivning ska utföras. 
 
Utifrån rättsfallen ovan handlar skadeståndsanspråken uteslutande om att revisorn varit 
försumlig då denne brustit i sin granskning av bolagets redovisning samt styrelsens och 
VD:ns förvaltning. Det har i något rättsfall handlat om företagsöverlåtelser, som teorin också 
tagit fram som en av de riskfyllda situationerna där revisorn riskerar skadeståndsansvar.  
 
Om en jämförelse görs mellan teoridelen och rättsfallsgenomgången i denna uppsats gällande 
de situationer där revisorn riskerar skadestånd, stämmer de bra överens med varandra trots att 
uppsatsen endast behandlar fem rättsfall. I teorin tas företagsförvärv och konkurser upp som 
riskfyllda områden. I rättsfallet med tidningsbolaget ovan152 ligger ett företagsförvärv bakom 
skadeståndsanspråket som riktats mot revisorn. Vad gäller risken vid konkursen framkommer 
den i bankfallet med varulager153. Skatteområdet är ett annat riskområde, där revisorn ofta 
underlåter att ta hjälp av skatteexperter när skattefrågor uppkommer. Även denna riskzon 
finns beskrivet i rättsfallsgenomgången ovan. I teoridelen av uppsatsen beskrivs också bristen 
på en uppdragsbeskrivning som en stor skadeståndsrisk, en risk som märks tydligt i rättsfallet 
med tidningsbolaget154. Där kunde inte domstolarna fastställa hur långt revisorns uppgifter 
sträckte sig, då en uppdragsbeskrivning saknades. Detta försvårade också domslutet. Även 
brister i kompetens gällande regler och rekommendationer syns tydligt i såväl rättsfallen som 
teoridelen. I några av rättsfallen framkommer att revisorerna brutit mot god revisionssed och 
god revisorssed, vilket bevisar att de saknade fullständig kunskap om vad begreppet innebar.  
 
I teorin nämns också upprättandet av prognoser som ett riskfyllt beteende. I bankfallet med 
patent- och utvecklingskostnader ovan155 beskrivs just detta fenomen. Revisorn och bolaget 
som revisorn granskat upprättar där en budget över framtida avkastning på företagets 
utvecklingskostnader. Budgeten visar sig sedan vara felaktig. Denna budget är en av 
anledningarna till att banken lånar företaget krediter. För att sammanfatta de situationer där 
revisorn riskerar skadeståndsanspråk i praktiken, är det främst de punkter som tagits upp i 
teorin. Trots att rättsfallen i denna uppsats endast är fem till antalet, visar dessa fem rättsfall 
på nästan alla de risksituationer där revisorn riskerar skadeståndsanspråk riktat mot sig som 
nämnts i teoridelen. Därför är det också rimligt att anta att det är just dessa situationer som är 
vanligast förekommande. 
                                                
151 Se NJA 1992 s 502 under 3.3 ovan 
152 Se NJA 1992 s 502 under 3.3 ovan 
153 Se NJA 1998 s 734 under 3.5 ovan 
154 Se NJA 1992 s 502 under 3.3 ovan 
155 Se NJA 1996 s 224 under 3.4 ovan 
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Genom att ändra på lagstiftningen enligt förslaget som utredningen SOU 2008:79 framlade, 
kan lägre skadestånd beloppsmässigt riktas mot revisorerna, vilket är efterlängtat hos många. 
Hutlösa skadeståndskrav förekommer att döma av Prosolvia-fallet, där revisorerna stämdes på 
1,4 miljarder kronor. En begränsning skulle kunna leda till en mindre rädsla hos revisorerna 
att ta sig an bolags årsredovisningar. Dock torde inte ett minskat skadeståndsanspråk 
beloppsmässigt leda till att revisorerna tar sig större friheter i granskningen vilket skulle 
kunna innebära en ökad risk för felaktigheter.  
 
Undersöks de remissvar som inkommit på förslaget, är de flesta positiva till den beloppsgräns 
som sätts. De flesta myndigheter har sett ett problem i att revisorn stämts på skyhöga belopp. 
Det framkommer dock delade meningar om det begränsade revisoransvaret som förslaget vill 
införa. Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget helt och anser att den EU-rekommendation 
förslaget bygger på inte kräver några lagändringar överhuvudtaget. Dessutom anser 
myndigheten att förslaget inte är tillräckligt motiverat. FAR å sin sida tillstyrker istället 
förslaget och vill se att det träder i kraft snarast möjligt. De ser istället förslaget som en 
möjlighet för de mindre revisionsbyråerna att bli mer konkurrenskraftiga. Vad gäller 
Bolagsverket och RN är de ense om att förslaget om ett begränsat skadeståndsansvar kan leda 
till problem i praktiken. Deras åsikter byggs upp av formuleringar kring att skadelidande 
personer utanför bolaget får det allt svårare att stämma en revisor för felaktigheter. Dessutom 
ställer sig RN frågande till om betänkandet verkligen bygger på EU-kommissionens 
rekommendation, eftersom det svenska förslaget verkar hämma den skadelidandes möjlighet 
att stämma revisorn. Detta är inte alls i linje med EU-rekommendationen, då den bygger på att 
den skadelidande inte ska hindras få kompensation då revisorn agerat oaktsamt.  
 
Utöver de remissvar som inkommit från olika myndigheter, har också uttalanden gjorts av 
experter. Carl Gustaf Burén, revisorskunnig inom Svenskt Näringsliv, menar att förslaget kan 
vara negativt för revisorskåren i och med att revisorerna inte tar på sig lika stort ansvar för sin 
granskning. Detta kan leda till osäkerhet i förtroendet för revisorn som yrkesgrupp, då bilden 
förslaget kan ge är att revisorerna inte tar ansvar för sina uppdrag fullt ut. 
 
Än är det en bit kvar innan förslaget blir verklighet. Förhoppningsvis kommer dock både 
antalet stämningar mot revisorer och skadeståndsbeloppen att minska framöver då lagändring 
sker i och med förslaget om minskat skadeståndskrav. Troligtvis kommer förslagets innehåll 
att omformas innan lagstiftningen ändras, i och med remissvarens blandade synpunkter. Om 
förslaget skulle anpassas efter de remissvar som framkommit, skulle det innebära ett 
begränsat skadeståndsansvar för revisorerna beloppsmässigt. Det är dock osäkert om reglerna 
om att det i första hand är företagsledningen som ska kunna få skadeståndsanspråk riktat mot 
sig då revisor och företagsledning orsakat samma skada kommer att accepteras fullt ut. 
Utifrån rättsfallen som denna uppsats gått igenom, är det inte alltid helt enkelt att ta reda på 
ansvarsfördelningen mellan företagsledning och revisor, varför det också i startskedet av ett 
skadeståndsmål kan ifrågasättas huruvida företagsledningen varit medvållande till skadan 
eller inte. &
& 
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Här sammanfattas hela uppsatsen och då främst analysen. Jag kommer dessutom väga in 
egna reflektioner angående revisorns skadeståndsansvar. Kapitlet avslutas med ett antal 
förslag till vidare frågeställningar som berör revisorers skadeståndsansvar, förslag som kan 
användas i framtida uppsatser. 
 
 
Då innebörden av begreppet oaktsamhet inte ges någon fullständig definition såvida en 
undersökning av ett antal rättsfall görs är det helt klart ett svårdefinierat begrepp. Trots att 
rättspraxis undersöks är det inte säkert att domstolens domar förstås fullt ut då graden av 
oaktsamhet fastställts. Därför anser jag att lagstiftaren gjort rätt i att inte försöka ge sig på att 
förklara begreppet i lagstiftningen. Revisorn bör själv ha en aning om vad som krävs för att 
oaktsamhet bör föreligga. Genom att följa gällande lagar och rekommendationer, men framför 
allt genom att upprätta en tydlig uppdragsbeskrivning inom ramen för vad som är god 
revisionssed och god revisorssed för varje granskningsuppdrag och arbeta efter denna, 
behöver revisorn inte oroa sig för att denne varit oaktsam. Det gäller dock att hela tiden 
samarbeta med medrevisorer och ta hjälp av experter även om problemen inte ter sig så 
svårlösta. Så fort en revisor går utanför ramen för vad dennes uppdrag egentligen omfattar, 
finns en stor risk att denne döms till skadestånd. Med tanke på de skyhöga belopp som 
skadestånd riktade mot revisorer kan uppgå till, gör revisorerna klokt i att undvika situationer 
där risk för felaktigheter finns.  
 
Vad gäller den skada som revisorns oaktsamma beteende lett till är det fråga om en 
ekonomisk skada. Detta framkommer tydligt både då doktrin och olika rättsfall undersöks. 
Den skadelidande är oftast bolaget, vilket kan antas bero på att det är gentemot bolaget som 
revisorn har det största ansvaret då bolaget är revisorns klient. Dessutom har 
rättsfallsgenomgången i denna uppsats visat att banker är vanliga skadelidande som går hela 
vägen till domstol för att revisorn ska betala för sina misstag. Detta kan bero på att banker har 
de ekonomiska resurser som krävs för att genomgå en rättsprocess. En enskild aktieägare kan 
i jämförelse sakna ekonomiska resurser att betala rättegångskostnaderna vid en eventuell 
förlust, varför denne sannolikt inte vågar gå till domstol med händelsen.  
 
Undersöks situationer som kan leda till att revisorn får skadeståndsanspråk riktade mot sig, 
handlar det ofta om rådgivning. I denna uppsats visade det sig att de situationer som revisorn 
skulle undvika i teoridelen också var de som förekom i rättsfallen. Trots att endast fem 
rättsfall undersöktes, berörde fallen nästan alla riskfyllda situationer som framkommit i 
teoridelen i kapitel två. Det kan därför antas att det är just dessa situationer som revisorn i 
möjligaste mån också ska undvika i sitt granskningsarbete. Genom att revisorn till exempel tar 
hjälp av experter vid skatterådgivning, skulle ett stort antal skadeståndsanspråk som riktats 
gentemot revisorer inte uppkomma.  
 
De senaste två årtiondena har antalet skadeståndsanspråk riktade mot revisorer stigit markant. 
För att minska såväl skadeståndsanspråken som beloppen skadestånden uppgår till, har ett 
betänkande framkommit där revisorernas skadeståndsansvar minskar. Jag kan hålla med om 
att det behövs en förändring för att få ner antalet skadeståndsanspråk samt de höga belopp 
som skadeståndet uppgår till. Förslaget känns dock inte helt färdigt ännu. Vad gäller 
beloppsgränsen är den högst positiv och jag ser inga fel i den, men när det kommer till 
revisorns ansvar är jag lite osäker på om förslaget genomarbetats tillräckligt. Genom att 
skadeståndsanspråk enligt betänkandet i första hand ska riktas mot företagsledningen då 
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revisorn och företagsledningen tillsammans orsakat en skada, kan den enskildes förmåga att 
rikta skadeståndsanspråk gentemot revisorn komma att försvåras. Detta eftersom den enskilda 
personen som är skadelidande inte direkt kan kräva revisorn att stå till svars för sina 
handlingar. Det är dock svårt att bedöma ett förslag innan det blivit verklighet. Det kan lika 
gärna vara så att de ändringar som förslaget innefattar är positiva för alla inblandade. Det 
behöver inte alls bli svårare att ge revisorn ansvar för de skador som denne själv åsamkat. Jag 
hoppas att förslaget kommer att leva upp till de förväntningar som ställts och ser det samtidigt 
som positivt att företagsledningen ges ett större ansvar.  
 
Trots att revisorer är en så utsatt yrkesgrupp tror jag att förtroendet för dem är stort. Detta 
antagande styrks också av den undersökning som gjorts på uppdrag av FAR och som finns 
nämnd under del 2.1 ovan. Detta förtroende tordes inte minska i och med införandet av ett 
begränsat skadeståndsansvar som bland annat Carl Gustaf Burén menat. Han nämner att ett 
begränsat skadeståndsansvar är att visa att revisorerna inte kan ta ansvar för sina uppdrag, 
utan vill lägga över ansvaret på företagsledningen. Jag är tveksam till att det är den effekt 
förslaget kommer att innebära. Det är fortfarande möjligt att stämma revisorerna då de agerat 
oaktsamt. Företagsledningen ges dock ett större ansvar, vilket jag ser som positivt. I och med 
att det oftast varit bolaget i fråga som stämt revisorn, känns det bra att det framöver kan 
komma att införas ett större ansvar på företagsledningens sida. I rättsfallen ovan har det 
framkommit situationer där företagsledningen faktiskt varit med och orsakat skadan men inte 
dömts, utan revisorn har fått tagit hela ansvaret156. Företagsledningen är de som i huvudsak 
ansvarar för upprättandet av företagets redovisning. Därför är det inte mer än rätt att dessa ges 
ett större ansvar för den. Som jag ser det har revisorerna inte haft en för hög grad av 
skadeståndsansvar, utan det är företagsledningens skadeståndsansvar som satts för lågt. 
 
Domstolens bedömning gällande graden av oaktsamhet borde inte förändras markant då nya 
regler införs. Det kommer fortfarande vara domstolen som bedömer huruvida oaktsamhet 
föreligger. Troligtvis kommer dock fler mål i domstolarna att behandla skador där såväl 
revisorn som företagsledningen bär ansvar för skadorna, i och med förslaget om ett begränsat 
skadeståndsansvar för revisorer. Detta kan påverka graden av oaktsamhet då revisorns 
handlande inte är den enda orsaken till skadan. Liksom i Fresta-fallet ovan157 kan då graden 
av oaktsamhet komma att minska, då ett större ansvar läggs på företagsledningen. Oavsett vad 
framtiden kommer att innebära för revisorerna, kommer yrkesgruppen alltid behöva ha 
vetskap om gällande regler och rekommendationer. Saknas kunskap om dessa ökar risken för 
skadestånd avsevärt. Som revisor gäller det därför även framöver att iaktta en försiktighet och 
en noggrannhet i sitt arbete, men det kanske viktigaste av allt är att som revisor alltid upprätta 
en uppdragsbeskrivning och inte gå utanför denna. En överträdelse kan fungera som ett tydligt 
bevis mot revisorn i domstolen. 
 
 
C87&!"#43(.&,-33&E-%(#0&+$#46*-*.4+#2.$# 
 
Då revisorns skadeståndsansvar står inför förändring är det av största intresse att följa upp hur 
det eventuella införandet av förslaget SOU 2008:79 påverkar dels beloppen på skadestånden, 
men även antalet skadeståndsanspråk som riktas mot revisorn. Får förslaget verkligen de 
effekter som förväntats? Det kan också vara intressant att försöka finna mer aktuella rättsfall 
av hög dignitet, för att se om situationerna som leder till skadeståndsanspråk förändras över 

                                                
156 Se NJA 2006 s 136 under 3.2 ovan 
157 Se NJA 1988 s 383 under 3.1 ovan 
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tiden. Vad gäller revisorns oaktsamhet kan även den undersökas över tiden och det vore 
intressant att se om graden av oaktsamhet ändras något i och med införandet av SOU 2008:79. 
Förslaget kan komma att innebära fler mål där medvållande till skadan finns, vilket i sig kan 
påverka culpabedömningen. 
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Exempel Ren revisionsberättelse (FAR 2002 s. 301-302). 
 
 
 
 
REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till bolagsstämman i …………………  Organisationsnummer 556000-0000 
 
Jag (Vi) har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i …… för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret …). 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen, 
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår) revision.  
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi) 
planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig (oss) om att 
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision 
innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade 
informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt (vårt) 
uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min (vår) revision ger mig (oss) 
rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan. 
 
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat 
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
 
(Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs 
i aktiebolagslagen). 
 
Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman fasthåller resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget och för koncernen, disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) i moderbolaget 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
 
A.A. 
Auktoriserad/Godkänd revisor 
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Exempel Oren revisionsberättelse (FAR 2002 s. 306-307).!
 
REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till bolagsstämman i …………………  Organisationsnummer 556000-0000 
 
Jag (Vi) har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i …… för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret …). 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen, 
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår) revision.  
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi) 
planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig (oss) om att 
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision 
innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade 
informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt (vårt) 
uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min (vår) revision ger mig (oss) 
rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan. 
 
Ett belopp på … kronor avseende nästa års försäljning har bokförts per balansdagen, 
varigenom årets vinst i moderbolaget och koncernen blivit för hög med motsvarande belopp. 
 
På grund av ovannämnda fel, anser jag att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och inte ger en rättvisande bild av 
bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
 
(Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs 
i aktiebolagslagen). 
 
Jag (Vi) avstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget och för koncernen och disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) i 
moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 
 
Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
 
A.A. 
Auktoriserad/Godkänd revisor 


