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Summary 

Neither the law nor the preparatory materials regarding auditors’ liability for damages give 

substantial guidance as to how the determination of auditors’ liability for damages is 

supposed to be carried out. In other words, the matter has been handed over to judicial 

practice and doctrine. The problem in this regard is that there have only been very few cases, 

in particular Supreme Court cases. However, in the autumn of 2010 the ruling concerning the 

well-known Prosolvia case was announced. The ruling is of great importance, since auditors 

liability in listed companies never before has been looked at so thoroughly in Sweden. With 

this in mind, the purpose with this paper is to analyze the Prosolvia ruling in the light of prior 

judicial practice and doctrine. What I especially look more closely at are the more hard-

interpreted prerequisites regarding auditors’ liability for damages, namely negligence and 

adequate causality. 

In this paper, I apply a traditional legal methodology. Thus, in addition to paying attention to 

relevant sources of law, I also try to determine how the District Court in the Prosolvia case 

uses the regulations regarding auditors’ liability for damages in the Swedish Companies Act. 

Concerning the results of the study on the subject of negligence, it should be mentioned that 

it, in my opinion, is evident that the District Court in the Prosolvia case makes use of the 

normative method in its evaluation, especially since the District Court refers to the concept of  

generally accepted auditing standards. The normative method is also the method that is used 

in prior judicial practice. Furthermore, in this context it should be pointed out that the District 

Court in the Prosolvia case accentuates that generally accepted auditing standards does not 

imply that an auditor is supposed to carry out a perfect audit. What is fundamental concerning 

the evaluation is therefore to originate from an overall perspective. When it comes to the 

adequate causality, it should be mentioned that the view of the doctrine is that this 

prerequisite often is troublesome to evaluate, which also becomes obvious when studying 

prior judicial practice. Also in the case of Prosolvia, the District Court points out that the 

course of events is indistinguishable and complicated, which yet again indicates that this 

prerequisite is difficult to evaluate.  

The conclusion one can draw from this is above all that it often can be very problematic to 

determine whether an auditor is to be considered liable for damages, which especially is due 

to the prerequisite adequate causality. Since the guidance in prior judicial practice is very 

scarce, my opinion is that the Supreme Court to a much higher degree than up until now 

should clarify the meaning of this prerequisite. 
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Sammanfattning 

Varken bestämmelserna i ABL som rör revisorns skadeståndsansvar eller förarbetena till 

dessa bestämmelser ger någon konkret vägledning i fråga om bedömningen av revisorns 

skadeståndsansvar. Frågan har med andra ord lämnats över till rättstillämpningen och 

doktrinen. Problemet är att det i detta avseende länge har varit tämligen begränsat med 

rättsfall, särskilt från HD. Hösten 2010 föll dock den uppmärksammade Prosolviadomen. 

Domen har stor betydelse eftersom revisorers ansvar i börsbolag aldrig förr har prövats så 

grundligt i Sverige. Syftet med denna uppsats är mot denna bakgrund att analysera 

Prosolviadomen i ljuset av tidigare rättspraxis och doktrin. Det jag i synnerhet ser närmare på 

är de mer svårtolkade rekvisiten som rör revisorns skadeståndsansvar, det vill säga culpa och 

adekvat kausalitet.  

I uppsatsen använder jag mig av en traditionell juridisk metod. Följaktligen har jag, utöver att 

jag har fäst avseende vid relevanta rättskällor, bland annat försökt att se hur tingsrätten i 

Prosolviadomen tillämpar bestämmelserna om revisorns skadeståndsansvar i ABL. 

Beträffande undersökningens resultat i fråga om culpa bör nämnas att det, enligt min 

uppfattning, är tydligt att tingsrätten i Prosolviadomen använder sig av 

normavvägningsmetoden vid sin bedömning, framförallt eftersom tingsrätten hänvisar till 

begreppet god revisionssed. Normavvägningsmetoden är också den metod som används i 

tidigare rättspraxis. Fortsättningsvis bör i sammanhanget nämnas att tingsrätten i 

Prosolviadomen poängterar att god revisionssed inte innebär att en revisor ska göra en perfekt 

revision. Att utgå från en helhetssyn är således vad som är avgörande för bedömningen. 

Beträffande den adekvata kausaliteten kan anföras att doktrinens uppfattning är att detta 

rekvisit ofta utgör en besvärlig bedömningsfråga, vilket också blir tydligt om man tittar på 

tidigare rättspraxis. Likaså i Prosolviadomen framhålls att händelseförloppet är 

svåröverskådligt och komplicerat, vilket återigen pekar på att rekvisitet är svårbedömt.  

Den slutsats man kan dra av detta är i synnerhet att bedömningen av huruvida en revisor är att 

anse som skadeståndsskyldig många gånger är väldigt besvärlig, vilket företrädesvis har sin 

grund i rekvisitet adekvat kausalitet. Med tanke på att vägledningen i rättspraxis beträffande 

detta rekvisit är väldigt knapp, anser jag att HD i mycket högre grad än hittills bör ge 

vägledning kring detta rekvisit.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 15 oktober 2010 föll den i pressen mycket uppmärksammade Prosolviadomen. 

Domen är en tingsrättsdom som behandlar revisorns skadeståndsansvar och framförallt 

utreder tingsrätten om det var förenligt med god revisionssed att inte anmärka på 

redovisningen gällande 15 affärshändelser med anknytning till så kallade Competence 

Centers och huruvida den påstådda underlåtenheten ledde till att Prosolvia försattes i 

konkurs i december 1998. För övrigt ifrågasätts i domen inte att skada har uppkommit, i 

och med att parterna var eniga om att förlust uppstod då konkursboets tvingades sälja 

dotterbolagsaktierna till ett mycket lägre pris än marknadspris. Domen är det mest 

omfattande tvistemål som någonsin förekommit vid Göteborgs tingsrätt och 
huvudförhandlingen pågick i 101 rättegångsdagar.1  

Enligt flertalet artiklar i olika tidskrifter har domen stor betydelse eftersom revisorers 

ansvar i börsbolag aldrig förr har prövats så ingående i Sverige.  

Per Agerrman framhåller exempelvis i en artikel i affärstidningen Realtid att det som är 

det ovanliga med Prosolviafallet är att domen ”är ett undantag i ett land där vi i stort sett 

saknar tunga prejudikat när det gäller ansvarsfrågor på börsen”. Han fortsätter med att 

understryka att det saknas domar från Högsta Domstolen (HD) att stödja sig på när rätten 

ska ta ställning till de faktiska ansvarsfrågorna.2  

Även i en artikel i tidskriften ”Mitt i juridiken” framhålls avsaknaden av praxis på 

området, vilket kommenteras av Prosolvias konkursförvaltare på följande sätt: ”Nej, det 

finns knappast något liknande mål hittills. Man får nog vända sig till USA för att hitta 

något liknande.”3  

                                                 

1 Mål T 3715-01, s. 21 och 1295 samt Göteborgs Tingsrätt (2010-10-15) Göteborgs tingsrätt ogillar 
skadeståndstalan mot Prosolvias revisorer, URL:  

http://www.goteborgstingsratt.domstol.se/templates/DV_Press.aspx?id=19048 (Hämtad: 2010-12-01)  
2 Agerman, Per (2010-10-18) ”Icke-ansvaret frodas”, i: Realtid.se, URL: 

http://www.realtid.se/ArticlePages/201010/18/20101018134505_Realtid009/20101018134505_Realtid009.db
p.asp (Hämtad: 2010-11-18) 
3 Kindbom, Mikael (2010-02-09) ”Prosolviamålet – en dyr och rekordlång process i sitt slutskede”, i: Mitt i 
juridiken, URL: http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/reportage/article144476.ece (Hämtad: 
2010-11-18) 
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Fortsättningsvis menar Dan Brännström, generalsekreterare i branschorganisationen Far, i 

en artikel i E24 att han ”var beredd på allt” när domen kom, eftersom han menar att ”vi 

har lite oklar praxis, och eftersom vi ser mer och mer att man stämmer den som har 

pengar snarare än den som har det formella ansvaret”.4 Brännström understryker i en 

artikel i Dagens Nyheter vikten av att det blir tydligare var gränssnittet för ansvaret ligger 

mellan styrelsen och revisorn samt att det inte går att ge någon prognos, men att ”det här 

kommer att eka ett tag”. Skadeståndskravet var för övrigt rekordhögt, 1,4 miljarder 

kronor, vilket är det högsta skadeståndskravet mot revisorer som Brännström 

överhuvudtaget känner till.5 

Av de bestämmelser i Aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) som berör revisorns 

skadeståndsansvar (29 kap. 2 §, som hänvisar till 29 kap. 1 §) framgår inte hur 

bedömningen av revisorns skadeståndsansvar rent konkret ska gå till. Inte heller i 

förarbetena ges någon egentlig vägledning6. Med andra ord har frågan lämnats över till 

rättstillämpningen och doktrinen. Problemet är emellertid att det i sammanhanget är 

tämligen begränsat med rättsfall, särskilt från HD, även om det ska framföras att det finns 

ett fåtal. Detta bidrar således till att jag menar att Prosolviadomen är av stort intresse att 

analysera djupare. Något som bör framhållas här är att domen i fråga endast är en 

tingsrättsdom, som dessutom är överklagad till hovrätten. Därmed är det möjligt att 

rättsläget förändras i det fall hovrätten eller i slutändan HD dömer annorlunda än 

tingsrätten. Trots detta menar jag alltså att det finns en poäng i att undersöka hur 

tingsrättsdomen förhåller sig till den tidigare rättspraxis och doktrin som finns på 

området, framförallt med hänsyn till att det är troligt att det tar många år innan frågan har 

nått sista instans och därvid klargjorts.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att analysera Prosolviadomen i ljuset av tidigare rättspraxis 

och doktrin.  

Eftersom revisorers skadeståndsansvar aldrig tidigare har prövats så ingående i Sverige 

som i denna dom, menar jag att det är av stort intresse att med hjälp utav Prosolviadomen 

försöka få ökad kunskap om gällande rätt.  

Det jag framförallt avser att se närmare på är de mer svårtolkade rekvisiten som rör 

revisorns skadeståndsansvar och därtill de som oftast är uppe för diskussion, följaktligen 

                                                 

4 Strandberg, Love (2010-10-15) ”Revisionsjätte slipper miljardskadestånd”, i: E24, URL:           
http://www.e24.se/business/it-och-telekom/revisionsjatte-slipper-miljardskadestand_2368285.e24 (Hämtad: 
2010-11-18) 
5 TT (2010-10-14) ”Gigantiskt skadestånd avgörs”, i: Dagens Nyheter, URL: 
http://www.dn.se/ekonomi/gigantiskt-skadestand-avgors-1.11892035 (Hämtad: 2010-11-15) 
6 Prop. 1972:5, s. 21, Prop. 1975:103, s. 541 samt Prop. 2004/05:85, s. 397 
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rekvisiten culpa och adekvat kausalitet (de övriga rekvisiten är för övrigt fullgörande av 

uppdrag samt skada). 

Denna uppsats huvudsakliga frågeställning är sålunda följande:  

Hur resonerar tingsrätten i Prosolviadomen i fråga om de mer svårtolkade rekvisiten 

som rör revisorns skadeståndsansvar, det vill säga rekvisiten culpa och adekvat 

kausalitet, samt hur förhåller sig domen till tidigare rättspraxis och doktrin? 

1.3 Metod och material 

Då detta är en uppsats inom handelsrättsområdet har jag haft möjlighet att använda mig 

av åtminstone tre olika metoder för att besvara min frågeställning. De aktuella metoderna 

är rättskälleläran, juridisk metod samt rättsvetenskaplig metod. Rättskälleläran är det 

snävaste begreppet och innebär i korthet att man använder sig av rättskällorna, det vill 

säga lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Vad gäller den juridiska metoden innefattar 

den rättskälleläran, men omfattar också mer, såsom tekniken att urskilja vilken fakta som 

är relevant och att tillämpa en rättsregel på ett visst faktiskt förhållande. Den 

rättsvetenskapliga metoden slutligen är ett ännu vidare begrepp än den de två nyss 

nämnda metoderna. Denna metod innefattar till viss del den juridiska metoden, men 

omfattar också andra vetenskapliga metoder och insikter från andra vetenskaper 

(däribland rättsfilosofi och rättspsykologi).7 

I denna uppsats har jag använt mig av en juridisk metod. Således har jag vad beträffar 

Prosolviadomen försökt att urskilja vilken fakta i denna dom som är av betydelse för 

denna uppsats syfte och frågeställning. Dessutom har jag försökt att se hur tingsrätten 

tillämpar reglerna om revisorns skadeståndsansvar i ABL på Prosolvia. Naturligtvis har 

jag därutöver använt mig av rättskällorna.  

Den lag som är av relevans i denna uppsats är ABL och då framför allt bestämmelsen om 

revisorns skadeståndsansvar i ABL 29 kap. 2 § som hänvisar till 1 §.  

Ofta kan man i förarbeten påträffa preciseringar av olika begrepp som anges i lagtexten. 

Vad gäller förarbetena till ABL:s bestämmelse om revisorns skadeståndsansvar ger dessa 

dock inte särskild mycket vägledning i fråga om rekvisiten culpa och adekvat kausalitet. 

Detta var emellertid som ovan nämnt inte heller lagstiftarens mening, då frågan istället 

skulle lämnas över till rättstillämpningen och doktrinen. Mot denna bakgrund har jag inte 

i någon större omfattning använt mig av förarbeten i denna uppsats. 

Beträffande rättsfall har jag självfallet utgått ifrån tingsrättsdomen i Prosolviadomen (T 

3715-01), vilken jag har analyserat med beaktande av de domar från HD som finns 

tillgängliga och som tar upp rekvisiten culpa och adekvat kausalitet i samband med 

                                                 

7 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, upplaga 
  2:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 36-40 
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revisorns skadeståndsansvar. Därutöver har jag tagit hjälp av en hovrättsdom som mer 

ingående tar upp rekvisitet adekvat kausalitet. 

Jag har vidare uppmärksammat den doktrin som finns på området, däribland 

”Aktiebolagslagen - En kommentar” av Sten Andersson, Svante Johansson och Rolf 

Skog, ”Skadeståndsrätt” av Jan Hellner och Marcus Radetzki och ”Bolagsrevisorn” av 

Krister Moberg.  

1.4 Avgränsning 

Denna uppsats behandlar revisorns skadeståndsansvar enligt ABL. Detta innebär att 

bestämmelserna i Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) inte beaktas i samma utsträckning 

som de i ABL, även om de i viss mån tas upp i litteraturgenomgången av den orsaken att 

allmänna skadeståndsrättsliga principer i hög grad ligger till grund för de 

aktiebolagsrättsliga bestämmelserna.  

För övrigt behandlas inte revisorn i dess roll som rådgivare, då det är den klassiska 

revisorsrollen, vilken innebär att revisorn utför kontroll i klientens näringslivsverksamhet, 

som framförallt är av relevans i denna uppsats. 

1.5 Disposition 

Kapitel 2: Prosolvia – vad hände? I detta avsnitt görs en summering av tvistemålet i 

Prosolviaprocessen som rör revisorn/PwC.  

Kapitel 3:  Allmänt om revision och revisorn I kapitlet beskrivs sådant som är av 

vikt att känna till angående revision och revisorn för att kunna få ett grepp 

om resterande kapitel.  

Kapitel 4: Revisorns skadeståndsansvar – en introduktion Här görs en kort 

genomgång av hur bestämmelserna som rör revisorns skadeståndsansvar i 

ABL ser ut och annat som är av vikt att känna till vad gäller revisorns 

skadeståndsansvar. 

Kapitel 5: Prosolviadomen i belysning av tidigare rättspraxis och doktrin I detta 

kapitel undersöker jag vilken tidigare rättspraxis och doktrin som finns i 

ämnet. Därtill ställer jag tingsrättens resonemang i Prosolviadomen mot 

tidigare praxis och doktrin. 

Kapitel 6:  Sammanfattning och avslutande anmärkningar I detta avslutande 

kapitel görs en kort sammanfattning av uppsatsen med utgångspunkt i 

syftet och frågeställningen i uppsatsens inledning. Därutöver presenteras 

den slutsats jag har kommit fram till. 
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2. Prosolvia – vad hände? 

2.1 Inledning 

Prosolvia var IT-företaget och börskometen som hade huvudrollen i en rad kritiska 

artiklar i bland annat Dagens Industri under våren 1998. Efter att bolaget och dess 

dotterbolag försattes i konkurs i december 1998 väckte konkursboet talan mot 

Prosolviakoncernens revisorer.8 Prosolviaprocessen består för övrigt dels av ett brottsmål 

som avgjordes 2005, i vilket de två grundarna friades och dels ett tvistemål som har 

delats upp i två delar; den första rör revisorn/PwC och den andra rör bolagets ledning. 

Tingsrättsdomen som är av intresse för denna uppsats gäller följaktligen den del av 

tvistemålet som rör revisorn/PwC.9  

Nedan följer en kortare beskrivning av händelseförloppet beträffande Prosolvias uppgång 

och fall. I kapitel 5 återkommer jag till Prosolvia genom att analysera domen i ljuset av 

tidigare rättspraxis och doktrin.  

2.2 Händelseförlopp 

Prosolvia startades av Dan Lejerskär och Morgan Herou 1988 och då under namnet 

Prosolvia Konsult AB. Lejerskär och Herou inledde sin bekantskap då de båda studerade 

till civilingenjörer på Chalmers i början av 1980-talet. Företaget var inledningsvis ett 

teknikkonsultbolag, men med tiden ändrades inriktningen på företaget och så småningom 

inleddes försäljning av olika typer av programvara. Företaget var redan från början 

framgångsrikt och expanderade kraftigt. I mitten av 90-talet hade en hel koncern 

utvecklats. De två dotterbolagen som hade bildats var Clarus, för vilken Lejerskär hade 

huvudansvaret och Systems, för vilken Herou hade huvudansvaret.10  

1996 beslöt man sig om att börsnotera aktien för att på så vis få in kapital till företaget. 

Investmentbanken Carnegie blev företaget som hjälpte till vid börsintroduktionen. I 

börsprospektet uppgavs att Prosolvia hade som målsättning att under nästkommande år 

                                                 

8 Mål T 3715-01, s. 25-27 
9 Lindgren, Martin (2010-10-22) ”Prosolviaadvokaten till attack mot FAR-chefen”, i: Realtid.se, URL: 

http://www.realtid.se/ArticlePages/201010/22/20101022104855_Realtid699/20101022104855_Realtid699.db
p.asp (Hämtad: 2010-12-01) 
10 Mål T 3715-01, s. 21 och 1148-1150 
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starta 15 stycken så kallade Competence Centers runt om i världen. Dessa benämndes 

Virtual Reality Centers i dotterbolaget Clarus och Centers of Excellence i dotterbolaget 

Systems. I och med att ansökan om notering av aktier på börsen hade skickats in, anlitade 

börsen oberoende revisorer för att göra en genomgång av Prosolvia i syfte att undersöka 

om bolaget uppfyllde noteringskraven. Efter genomgång av Prosolvia ansåg revisorerna i 

fråga att företaget inte uppfyllde de krav som ställdes och börsintroduktionen sköts därför 

upp. Efter att Prosolvia så småningom hade utökat sin ekonomiavdelning och förbättrat 

den interna kontrollen godkändes Prosolvias ansökan och aktien noterades i juni 1997. 

Prosolvia inledde för övrigt ungefär vid samma tidpunkt ett samarbete med 

Industrifonden och man beslutade att Industrifonden skulle köpa 49,5 procent av det 

bolag som skulle äga Virtual Reality Centren, nämligen IVS. Prosolvia ägde därefter 

också 49,5 procent och resterande del (1 procent) blev tilldelad en förening.11 

Den 3 april 1998 offentliggjordes Prosolvias årsredovisning för 1997. Samma dag 

publicerade Dagens Industri en väldigt kritisk artikel om Prosolvia och därefter följde 

ytterligare kritiska artiklar i pressen. Kritiken i artiklarna riktades främst mot Prosolvias 

årsbokslut för år 1997, som påstods innehålla fel och oklarheter. Annat som togs upp i 

artiklarna var att bolagen i koncernen hade använt sig av luftfakturering och att resultatet 

var uppblåst. Under våren 1998 bestämde börsen att tidigarelägga den uppföljning av 

börsnoterade bolag som i vanliga fall äger rum ett år efter det att aktien noterats. Denna 

granskning konstaterade att det i Prosolvias lämnade aktiemarknadsinformation saknades 

för aktiemarknaden betydelsefulla uppgifter. Med anledning av detta sattes Prosolvia på 

börsens observationslista och dessutom lämnade börschefen in en anmälan till börsens 

disciplinnämnd att pröva om Prosolvia brutit mot noteringsavtalet. En enig 

disciplinnämnd ansåg att Prosolvia hade brutit mot noteringsavtalet genom att lämna 

otillräcklig information till marknaden angående bland annat ägarförhållandena i IVS, 

Lejerskärs ställning och uppdrag i IVS och transaktionerna mellan bolag i 

Prosolviakoncernen. En omfattande omorganisation inleddes därför och dessutom 

planerades en nyemission. Emellertid blev nyemissionen aldrig av och Prosolvia inkom 

med sin egen konkursansökan 28 december 1998.12  

Den revisor som i första hand är aktuell i sammanhanget är Nils Brehmer som arbetar på 

revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers (i domen benämnd Öhrlings). Brehmer 

var huvudansvarig för uppdraget samt påtecknande revisor i både Prosolvia, Clarus och 

Systems. Det ska nämnas att det var Öhrlings som var stämmovald revisor i Prosolvia och 

alltså inte Nils Brehmer personligen. Beträffande revisionsteamet ansvarade Magnus 

Götenfelt för granskningen av dotterbolaget Clarus och för de löpande kontakterna med 

bolaget. Han hade därutöver hand om koncernredovisningen. Philippa Holländer i sin tur 

var ansvarig för det andra dotterbolaget, det vill säga Systems.13 

                                                 

11 Mål T 3715-01, s. 25 och 1148-1150 
12 Mål T 3715-01, s. 26, 983, 989 och 1148-1150 
13 Mål T 3715-01, s. 22-23 och 29 
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3. Allmänt om revision och revisorn  

3.1 Inledning 

För att kunna få ett grepp om resterande uppsatskapitel beskrivs i detta kapitel kort vissa 

centrala aspekter som har med revision respektive revisorn att göra. 

3.2 Revision 

Ordet revision kommer från latinets ”revidere”, som betyder ”att se tillbaka”14. Far:s 

definition av begreppet är att med professionellt skeptisk inställning planera, granska, 

bedöma och uttala sig om årsredovisning bokföring och förvaltning15.  

Revision krävs för att företagets olika intressenter - aktieägare, kreditgivare, leverantörer, 

kunder, anställda samt stat och kommun - ska kunna förlita sig på företagets ekonomiska 

rapportering16. 

Revisorns uppgifter framgår fortsättningsvis av ABL 9 kap. 3 §: 

Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 
kräver.  

Vad som innefattas i begreppet god revisionssed som nämns ovan framkommer dock inte 

i vare sig ABL eller dess förarbeten. I förarbetena anges endast att den närmare 

utformningen av begreppet god revisionssed överlåtes till revisorsorganisationerna och 

orsaken till det var att lagstiftaren ansåg att en uttömmande redogörelse av begreppet är 

omöjlig att göra, då revisionen bör adapteras efter den utveckling som sker genom teori 

och praxis17. Förutom revisorsorganisationerna har Revisorsnämnden stor betydelse för 

utvecklingen av begreppet i fråga. Revisorslagens (2001:883) (RL) 3 § föreskriver 

nämligen att Revisorsnämnden har det uttalade ansvaret för att god revisionssed utvecklas 

                                                 

14 Moberg, Krister, Bolagsrevisorn, upplaga 3, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 33 
15 Far, Revision – en praktisk beskrivning, Far Förlag AB, Kristianstad, 2006, s. 19 
16 Far, Revision – en praktisk beskrivning, Far Förlag AB, Kristianstad, 2006, s. 19-20 och 26 
17 SOU 1971:15, s. 266 
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på ett ändamålsenligt sätt. I sista hand är det dock upp till domstol att bedöma vad som är 

god revisionssed18. 

Då en revisor inte kan granska allt måste ett urval ske mot bakgrund av de centrala 

begreppen väsentlighet och risk. Far framhåller exempelvis följande19: 

Revisorn ska beakta väsentlighet och dess samband med revisionsrisk när han eller hon genomför en 
revision. 

Far framhåller att begreppet väsentlighet avgör vad revisionsarbetet ska inriktas på och 

hur omfattande det ska bli. Dessutom understryks av Far att information är väsentlig om 

ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som användaren fattar på basis 

av informationen i de finansiella rapporterna.20  

Risk är också ett centralt begrepp inom revision. Med revisionsrisk menas risken för att 

en revisor gör ett oriktigt uttalande i revisionsberättelsen. Revisionsrisk består av tre 

komponenter: inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Med inneboende risk 

menas risken för att det blir fel i redovisningen eller brister i förvaltningen på grund av 

företagets verksamhet.21 Exempelvis kan omständigheterna i företaget vara mycket 

invecklade, vilket innebär att det exempelvis kan vara svårt att värdera tillgångar och 

skulder22. Med kontrollrisk menas risken för att fel inte upptäcks och tas om hand av 

företagets eget system för intern kontroll23 och ett exempel på detta är att attestering av 

fakturor inte fungerar på rätt sätt24. Upptäcktsrisk är slutligen risken för att revisorn vid 

revisionen inte upptäcker väsentliga fel25.  

En revision är fortsättningsvis en process som består av fyra delar: planering, 

genomförande, rapportering och dokumentation. Under den första fasen, planering, 

samlar revisorn in information och en väl genomförd informationssamling ger revisorn ett 

bra underlag att planera granskningen så att den koncentreras till de områden där risken 

för väsentliga fel är som störst. Planeringen sammanfattas i en övergripande 

revisionsplan. Genomförandet är nästa fas i revisionsprocessen och som tidigare nämnt 

ska en revisor granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning. Dessa utgör således olika granskningsområden. 

Revisorn väljer mellan olika metoder för granskning: granskning av kontroller, 

                                                 

18 Andersson, Sten; Johansson, Svante; Skog, Rolf, Aktiebolagslagen - En kommentar, Del III, 23-32 kap., 
Norstedts Juridik AB, Vällingby, 2010, s. 29:13 
19 Far, Samlingsvolymen 2010, Revision, Far Srs Förlag AB, Avesta, 2010, RS 320 Väsentlighet vid revision, 
p. 2 
20 Far, Revision – en praktisk beskrivning, Far Förlag AB, Kristianstad, 2006, s. 36 samt Far, 
Samlingsvolymen 2010, Revision, Far Srs Förlag AB, Avesta, 2010, RS 320 Väsentlighet vid revision, p. 3 
21 Far, Samlingsvolymen 2010, Revision, Far Srs Förlag AB, Avesta, 2010, RS 400 Riskbedömning och intern 
kontroll, p. 3SE och 4 
22 Far, Revision – en praktisk beskrivning, Far Förlag AB, Kristianstad, 2006, s. 38 
23 Far, Samlingsvolymen 2010, Revision, Far Srs Förlag AB, Avesta, 2010, RS 400 Riskbedömning och intern 
kontroll, p. 5 
24 Far, Revision – en praktisk beskrivning, Far Förlag AB, Kristianstad, 2006, s. 38 
25 Far, Samlingsvolymen 2010, Revision, Far Srs Förlag AB, Avesta, 2010, RS 400 Riskbedömning och intern 
kontroll, p. 6 
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substansgranskning alternativt en kombination av dessa två. Med granskning av 

kontroller avses en verifiering av att företagets interna kontrollsystem fungerar som det 

ska. Substansgranskning i sin tur kan vara av två olika slag, detaljgranskning av 

transaktioner respektive analytisk granskning. Detaljgranskning av transaktioner innebär 

att enskilda transaktioner och saldon kontrolleras, medan analytisk granskning innebär 

analyser av trender eller jämförelser av nyckeltal. Rapportering utgör vidare nästa del i 

processen och revisionsberättelsen är målet för hela revisionen. Revisionsberättelsen kan 

ses som en kvalitetsstämpel efter genomförd revision och i denna ska revisorn göra 

uttalanden om årsredovisningen och bokföringen samt styrelsen och VD:ns förvaltning. 

Revisorn ska  avslutningsvis dokumentera sin granskning, eftersom man i efterhand ska 

kunna bedöma revisorns revisionsåtgärder.26  

3.3 Revisorn  

Revisorn har en kontrollerade, informerande och rådgivande funktion, men ingår inte i 

bolagets beslutsorganisation27, vilket är av vikt att poängtera. För övrigt kan revisorn 

agera i olika roller. Först och främst kan revisorn vara verksam i den klassiska 

revisorsrollen och detta innebär att revisorn genomför kontroll i klientens 

näringslivsverksamhet. Det är denna roll som i första hand är relevant i denna uppsats. En 

annan roll går ut på att revisorn verkar i en konsultroll och då fungerar revisorn som en 

rådgivare i olika angelägenheter. För det tredje kan revisorn agera i en roll som medför att 

revisorn har hand om uppgifter som vanligen ingår i klientens egen verksamhet.28 

Hörnstenarna som en revisor ska arbeta utifrån är oberoende, tystnadsplikt och 

kompetens. Revisorns oberoende är en viktig del i sammanhanget, eftersom företagets 

intressenter måste kunna räkna med att revisorn inte har influerats av annat än att göra en 

grundlig revision. Revisorn har fortsättningsvis tystnadsplikt, eftersom revisorn i annat 

fall inte skulle få tillgång till all den information som fordras för att en granskning ska 

kunna utföras. Den tredje hörnstenen, kompetens, är till sist betydelsefull framförallt 

eftersom förtroendet för revisorn ska upprätthållas.29 

Enligt RL 19 § ska revisorn iaktta god revisorssed. Vad god revisorssed mer preciserat 

innebär går inte att utläsa i lag. Far har uppställt särskilda yrkesetiska föreskrifter som ger 

en viss uppfattning om vad som är god revisorssed, men dessa regler är inte uttömmande. 

I fråga om hur begreppet står i förhållande till god revisionssed betraktas det sistnämnda 

konceptet som mer omfattande.30 

                                                 

26 Far, Revision – en praktisk beskrivning, Far Förlag AB, Kristianstad, 2006, s. 33-34, 50, 62-63, 92-93 och 
105 
27 Andersson, Sten; Johansson, Svante; Skog, Rolf, Aktiebolagslagen - En kommentar, Del III, 23-32 kap., 
Norstedts Juridik AB, Vällingby, 2010, s. 29:13 
28 Moberg, Krister, Bolagsrevisorn, upplaga 3, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 33 och 38-39 
29 Far, Revision – en praktisk beskrivning, Far Förlag AB, Kristianstad, 2006, s. 113, 119-121 och 126 
30 Moberg, Krister, Bolagsrevisorn, upplaga 3, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 39-40 
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4. Revisorns skadeståndsansvar – 
en introduktion  

4.1 Inledning 

Reglerna om revisorns skadeståndsansvar enligt ABL återfinns i 29 kap. 2 §, som 

hänvisar till 29 kap. 1 §. Nedan återges paragrafernas inledande stycken: 

1 § 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. 

2 § 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. 

Fyra rekvisit måste vara uppfyllda för att man ska kunna begära skadestånd av revisorn:  

fullgörande av uppdrag, culpa, adekvat kausalitet samt skada. Därutöver har revisorn 

både ett externt och ett internt skadeståndsansvar. Dessa två typer av skadeståndsansvar 

jämte de fyra rekvisiten  kommer i detta kapitel att förklaras närmare.  

4.2 Internt och externt skadeståndsansvar 

Revisorns skadeståndsansvar enligt ABL delas in i två typer av ansvar, nämligen internt 

skadeståndsansvar och externt skadeståndsansvar. Med det interna skadeståndsansvaret 

menas ansvaret till bolaget och det återfinns i ABL 29 kap. 1 § 1 m. efter hänvisning från 

29 kap. 2 §. Med det externa skadeståndsansvaret menas ansvaret till aktieägare eller 

”annan” och med annan avses bland annat borgenär. Denna bestämmelse återfinns i ABL 

29 kap. 1 § 2 m. efter hänvisning från 29 kap. 2 §.  

Det som framförallt skiljer de båda typerna av skadeståndsansvar åt är att det interna 

skadeståndsansvaret bygger på en traditionell culpabedömning och med andra ord är det 

tillräckligt att revisorn har varit vårdslös. Beträffande det externa skadeståndsansvaret 

gäller att culpan måste vara ansluten till överträdelse av ABL, tillämplig lag om 

årsredovisning alternativt bolagsordningen.31 Även om alltså revisorns externa 

skadeståndansvar är mer begränsat än det interna skadeståndsansvaret, är skillnaderna i 
                                                 

31 Moberg, Krister, Bolagsrevisorn, upplaga 3, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 147-148 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.htm#K29P1
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praktiken sannolikt små då revisorns skyldighet att följa god revisionssed är lagfäst i 

ABL 9 kap. 3 §32.  

Det externa skadeståndsansvaret motiveras av att det bland revisorernas främsta 

skyldigheter ingår att förhindra överträdelse av bestämmelser i ABL som har som syfte 

att skydda tredje man, såsom bestämmelserna som har anknytning till årsredovisningen33. 

Skulle årsredovisningen innehålla oriktiga uppgifter skulle detta exempelvis kunna 

resultera i att tredje man köper aktier till ett oförmånligt pris34. 

Aktiebolagslagens bestämmelser medför ett större skadeståndsansvar mot tredje man än 

vad som skulle följa av allmänna skadeståndsrättsliga regler om ansvar för ren 

förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden. Av särskild vikt är att understryka 

att revisorns externa skadeståndsansvar överhuvudtaget inte begränsas av regeln i SkL att 

en ren förmögenhetsskada ska ha vållats genom brott för att vara ersättningsgiltig (SkL 2 

kap. 2 §).35  

För övrigt finns för en revisor som bedöms som skadeståndsskyldig en möjlighet till 

jämkning av skadeståndet. Detta stadgas i ABL 29 kap. 5 § och bestämmelsen gäller för 

båda typerna av skadeståndsansvar. Det man då tar hänsyn till är vad som är skäligt med 

hänsyn till handlingens art, skadans storlek och övriga omständigheter. 

4.3 Rekvisiten 

Det krävs som ovan nämnt att fyra rekvisit är uppfyllda för att man ska kunna uppbära 

skadestånd av revisorn, nämligen fullgörande av uppdrag, culpa, adekvat kausalitet samt 

skada.  

4.3.1 Fullgörande av uppdrag 

Med detta rekvisit menas att en revisor enbart kan bli skadeståndsskyldig då han vidtagit 

en handling alternativt underlåtit att handla såsom bolagets revisor. Med andra ord kan en 

revisor inte bli skadeståndsskyldig enligt bestämmelsen i fråga då han handlar som 

privatperson.36  

                                                 

32 Svensson, Bo; Danelius, Johan, Aktiebolagslagen - Kommentar och lagtexter, upplaga 15, Tholin och 
Larssons förlag, Göteborg, 2002, s. 310 samt SOU 2008:79, s. 99 
33 Prop. 1975:103, s. 540  
34 Svensson, Bo; Danelius, Johan, Aktiebolagslagen - Kommentar och lagtexter, upplaga 15, Tholin och 
Larssons förlag, Göteborg, 2002, s. 310 samt SOU 2008:79, s. 99 
35 Svensson, Bo; Danelius, Johan, Aktiebolagslagen - Kommentar och lagtexter, upplaga 15, Tholin och 
Larssons förlag, Göteborg, 2002, s. 310-311 
36 Moberg, Krister, Bolagsrevisorn, upplaga 3, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 148 
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4.3.2 Culpa  

Culparegeln är en allmän skadeståndsrättslig princip och ett uttryck för ansvar för uppsåt 

eller oaktsamhet37. Det framgår inte av lagtexten hur culpabedömningen ska gå till. Inte 

heller i förarbetena finns någon egentlig vägledning38. Saken har följaktligen lämnats 

över till rättstillämpningen samt doktrinen. Av särskild betydelse i detta sammanhang är 

bestämmelserna i ABL 9 kap. 3 och 4 §§, det vill säga att revisorn ska göra en så 

ingående och omfattande granskning som god revisionssed kräver samt att revisorn ska 

följa de föreskrifter som bolagsstämman meddelar (i den mån dessa inte strider mot lag, 

bolagsordning eller god revisionssed).39 

4.3.3  Adekvat kausalitet 

För en revisor ska kunna dömas att utge skadestånd krävs att det existerar ett 

orsakssamband mellan skadan som har inträffat och handlingen alternativt 

underlåtenheten som utgör oaktsamheten. Ett orsakssamband föreligger således inte i de 

fall skadan skulle ha uppkommit för bolaget, oavsett om revisorn hade upptäckt 

oegentligheterna eller inte. Dessutom krävs att orsakssambandet är adekvat, vilket 

innebär att inte samband som är oväntade eller av avlägsen natur är inräknade. 

Adekvansbedömningen syftar till att konstatera om orsakssambandet har tillräcklig 

stryka. Kravet på adekvat kausalitet framgår för övrigt inte direkt av lagen, utan anses 

istället följa allmänna oskrivna rättsprinciper40.  

4.3.4 Skada 

För att en revisor ska anses som skadeståndsskyldig krävs också att det existerar en 

konstaterad ekonomisk skada. Den ekonomiska skadan ska innebära en mätbar 

förmögenhetsförlust för bolaget. Skadan kan bestå i kostnader, inkomstbortfall eller 

värdeminskning på bolagets egendom. Även en intäkt som bolaget förlorar kan anses vara 

en påvisad ekonomisk skada.41 

 

 

                                                 

37 Hellner, Jan; Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, upplaga 8:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 
127 
38 Prop. 1972:5, s. 21, Prop. 1975:103, s. 541 samt Prop. 2004/05:85, s. 397 
39 Andersson, Sten; Johansson, Svante; Skog, Rolf, Aktiebolagslagen - En kommentar, Del III, 23-32 kap., 
Norstedts Juridik AB, Vällingby, 2010, s. 29:13 
40 Bengtsson, Bertil, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer, upplaga 1:1, Norstedts Juridik AB, Göteborg, 
1994, s. 40 
41 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, upplaga 2, Norstedts Juridik AB, Göteborg, 2008, s. 
68 
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5. Prosolviadomen i belysning av 
tidigare rättspraxis och doktrin  

5.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag att presentera den rättspraxis som finns att tillgå i fråga om 

rekvisiten culpa och adekvat kausalitet. Dessutom kommer jag på ett grundligt sätt att gå 

igenom dessa rekvisit med stöd av doktrinen. Därutöver kommer jag att titta närmare på 

Prosolviadomen och då mer specifikt hur tingsrätten har resonerat beträffande de två 

rekvisiten i fråga. Det som jag menar är särskilt intressant att undersöka i Prosolviadomen 

är huruvida tingsrätten har följt den rättspraxis som finns tillgänglig samt hur den 

förhåller sig till doktrinen och därutöver vilka nya aspekter som behandlas i domen.  

5.2 Culpa  

Den grundläggande skadeståndsrättsliga principen om culpa är i korthet ett uttryck för 

ansvar för uppsåt eller oaktsamhet42. Annorlunda uttryckt kan man beskriva det som att 

culpa innebär ansvar för eget vållande43. Bevisbördan för att revisorn har varit culpös 

tillkommer den skadelidande44. 

5.2.1 Enligt rättspraxis och doktrin 

Det framgår inte av lagtexten eller förarbetena hur culpabedömningen ska gå till45. 

Därmed får vi istället gå till domstolsavgöranden samt doktrin för vägledning i frågan. 

Det är emellertid ganska sparsamt med rättsfall från HD när det gäller hur bedömningar 

av culpa i praktiken ska gå till. Enligt Moberg kan detta bero på att många 

skadeståndsfrågor avgörs i förhandlingar mellan skadelidande och försäkringsbolaget46. 

De rättsfall som finns kommer dock att presenteras löpande i detta avsnitt.  

                                                 

42 Hellner, Jan; Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, upplaga 8:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 
127 
43 Bengtsson, Bertil, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer, upplaga 1:1, Norstedts Juridik AB, Göteborg, 
1994, s. 12 
44 Moberg, Krister, Bolagsrevisorn, upplaga 3, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 148-149 
45 Prop. 1972:5, s. 21, Prop. 1975:103, s. 541 samt Prop. 2004/05:85, s. 397 
46 Moberg, Krister, Bolagsrevisorn, upplaga 3, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 152 
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Det ska vidare nämnas att det inom den skadeståndsrättsliga diskussionen ofta har 

framförts att prejudikat spelar mindre roll i detta rättsområde än i andra, av den orsaken 

att culpabedömningen avser särskilda fall. Trots detta är det ett krav att tidigare 

avgöranden om aktsamhet alltid beaktas i nya fall, i och med det allmänna kravet på 

konsekvens i rättskipningen. Allas handlande ska sålunda bedömas lika. Endast i de fall 

det anförs ytterst specifika sakförhållanden kan detta utgöra skäl för en ny utgång i 

fallet.47  

Den traditionella culpabedömningen utgår från att man betraktar den grad av aktsamhet 

som kännetecknas en god familjefader, en så kallad ”bonus pater familias”. Det är en 

lättförståelig princip som kan appliceras på en mängd tänkbara situationer. Principen ska 

dock inte pressas för hårt, då man exempelvis inte kan begära av en dansös att hon dansar 

som en god familjefader. Den traditionella culpabedömningen har följaktligen utsatts för 

en hel del kritik, eftersom den kan sägas innebära en ohållbar förenkling av den 

bedömning som sker i verkligheten. Till följd därav har denna culpabedömning i mångt 

och mycket spelat ut sin roll, även om begreppet ”bonus pater familias” i viss mån lever 

kvar som ett talesätt.48 

Culpabedömningen inom den allmänna skadeståndsrätten sker numera genom 

företrädesvis två metoder, normavvägningsmetoden eller den så kallade fria 

culpabedömningen49.  

Normavvägningsmetoden torde vara den primära både i den allmänna skadeståndsrätten 

och för revisorer. Med normavvägningsmetoden menas att man försöker frambringa en 

accepterad norm för hur en aktsam revisor ska handla i en viss given situation och sedan 

jämför man denna norm med hur revisorn har handlat i det föreliggande fallet. I de fall 

revisorn inte har handlat i överensstämmelse med normen tyder detta på att culpa är för 

handen.50 Med norm åsyftas i denna kontext föreskrifter i lag, bolagsordning eller annan 

intern norm51. Det är framförallt normerna i ABL 9 kap. som är av vikt för revisorn och 

av särskild betydelse är ABL 9 kap. 3 § som stipulerar att granskningen ska ske enligt 

god revisionssed. Med andra ord har begreppet god revisionssed stor betydelse vid 

culpabedömningen av revisorer.52 Vad som innefattas i begreppet i fråga framkommer 

som ovan nämnt dock inte i ABL eller inte heller i dess förarbeten. I förarbetena anges 

endast att den närmare utformningen av begreppet god revisionssed får ombesörjas av 

revisorsorganisationerna och revisorernas tillsynsorgan.53 Således är det, enligt Mobergs 

                                                 

47 Hellner, Jan; Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, upplaga 8:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 
129 och 132-133 
48 Hellner, Jan; Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, upplaga 8:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 
129 
49 Hellner, Jan; Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, upplaga 8:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 
129  
50 Moberg, Krister, Bolagsrevisorn, upplaga 3, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 150 
51 Taxell, Lars Erik, Aktiebolagets organisation, Åbo Akademis förlag, Åbo, 1988, s. 6 
52 Moberg, Krister, Bolagsrevisorn, upplaga 3, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 150 
53 SOU 1971:15, s. 266 
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uppfattning, en försvagad normavvägningsmetod som kommer till användning. För övrigt 

ska nämnas att man också kan finna handlingsnormer för revisorns agerande i rättspraxis 

och i Revisorsnämndens disciplinärenden. I dessa har de vedertagna principerna om risk 

och väsentlighet stor betydelse för bedömningen huruvida en revisor har varit oaktsam 

eller inte.54 I sista hand är det emellertid domstol som avgör vad som är god 

revisionssed55. I de situationer som det inte finns någon rekommendation från 

revisorsorganisationerna som ger vägledning och inte heller Revisorsnämnden har tagit 

ställning i frågan kan man, för att avgöra om en revisors agerande är att anse som 

oaktsamt, försöka skaffa sig information om hur andra revisorer har reviderat under 

liknande förhållanden. Frågan är dock vilken norm man ska använda i dessa situationer; 

är det den revision som görs av de flesta revisorer alternativt den revision som görs av de 

mest sakkunniga? Ett danskt avgörande förordar variant nummer ett56. Enligt Gomard och 

Moberg är det troligt att den danska inställningen stämmer överens med den svenska i 

denna fråga57. 

Vad gäller den andra metoden, den fria culpabedömningen, innebär denna att man gör en 

avvägning mellan risken för skada och kostnaderna för att vidta åtgärder som kan 

förebygga skadan. Man gör initialt en helhetsbedömning och väger omständigheterna mot 

varandra. Därefter fastställer man huruvida de aktuella omständigheterna framförde krav 

på ett annat agerande än det som förevarit. Grundvalen för bedömningen är alltid risken 

för skada och därmed anses att ju större skador som kan uppkomma, desto högre ställs 

kraven på att åtgärder ska vidtas som förebygger skadan. I fråga om culpabedömning av 

revisorer är denna metod dock troligen inte lika aktuell som normavvägningsmetoden.58  

För övrigt kan i detta sammanhang nämnas att Dahlman i sin doktorsavhandling 

diskuterar att det inom skadeståndsrätten finns tre konkurrerande culpakriterier: 

normalitetskriteriet, det ekonomiska kriteriet och trygghetskriteriet. De är alla, enligt 

Dahlman, alternativa definitioner på culpa.59  

Normalitetskriteriet innebär att culpa föreligger om den som orsakat en skada inte har 

vidtagit de försiktighetsåtgärder som en normalt aktsam person hade företagit om denne 

varit i en liknande situation. Man kan här försöka föreställa sig hur en imaginär 

normalperson hade agerat i samma sits alternativt se på de sociala vanor som utvecklats 

                                                 

54 Moberg, Krister, Bolagsrevisorn, upplaga 3, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 151 
55 Andersson, Sten; Johansson, Svante; Skog, Rolf, Aktiebolagslagen - En kommentar, Del III, 23-32 kap., 
Norstedts Juridik AB, Vällingby, 2010, s. 29:13 
56 Ufr 1978.653 H 
57 Gomard, Bernhard, Revisors stillning i retlig belysning, Skrifter fra Det Retsvidenskabelige institut ved 
Københavns universitet, Köpenhamn, 1979, s. 73 samt Moberg, Krister, Bolagsrevisorn, upplaga 3, Norstedts 
Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 152 
58 Moberg, Krister, Bolagsrevisorn, upplaga 3, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 150 samt Hellner, 
Jan; Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, upplaga 8:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 134-135 
59 Dahlman, Christian, Konkurrerande culpakriterier, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 33, 43 och 58 
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och försöka se om skadevållarens handlande passar in i dessa.60 Enligt min uppfattning är 

detta kriterium således mycket likt normavvägningsmetoden, nämnd ovan.  

Vad gäller det ekonomiska kriteriet förklarar Dahlman detta som man agerat aktsamt om 

man inte genom ytterligare försiktighet hade kunnat minska de sammanlagda kostnader 

som verksamheten ger upphov till. Med andra ord föreligger culpa om skadan hade 

kunnat undvikas med hjälp av en åtgärd som hade varit mindre kostsam än de skador den 

hade förebyggt.61 Detta kriterium är följaktligen, menar jag, i viss mån likt den fria 

culpabedömningen. 

Vid sidan om de två nyss nämnda kriterierna har Dahlman påträffat ett tredje kriterium, 

nämligen trygghetskriteriet. Trygghetskriteriet innebär att culpa föreligger om skadan 

berodde på en säkerhetsbrist som ger upphov till oacceptabelt stor otrygghet.62 Vad jag 

kan se liknar detta varken normavvägningsmetoden eller den fria culpabedömningen. 

Enligt min tolkning använder man i NJA 1998 s. 734 såväl normavvägningsmetoden som 

normalitetskriteriet vid bedömningen av om revisorn har varit culpös. Fallet handlar om 

ett företag som, innan det gick i konkurs, fick ett stort banklån. Banken stämde revisorn 

och framhöll att revisorn hade varit vårdslös och därigenom medvållande till att banken  

hade åsamkats skada. Banken menade att kreditbesluten fattades på grundval av det värde 

som varulagret tagits upp till i årsredovisningarna, men varulagret som var en 

dominerande tillgång i balansräkningen hade dock inget egentligt värde i verkligheten. 

Revisorn hade avgivit rena revisionsberättelser.  

HD gjorde i fråga om culpabedömningen samma bedömning som hovrätten, som i sin tur 

anförde att extern skadeståndsskyldighet förutsätter att skadan har vållats genom 

överträdelse av bland annat ABL. Därmed nyttjade hovrätten den för revisorn föreskrivna 

skyldigheten i ABL 10 kap. 7 § (numera 9 kap. 3 §) att utföra revisionen i enlighet med 

god revisionssed. Hovrätten menade på att revisorn brutit mot denna och anledningen 

som fördes fram var att de handlingar som revisorn visat på i målet (ett brev och ett 

telexmeddelande) inte ansågs utgöra tillräcklig grund för en bedömning av varulagret i 

överensstämmelse med god revisionssed. Det framhölls vidare att god revisionssed 

innebär att revisorn införskaffar ett tillfredsställande underlag för bedömning av 

varulagrets existens och värde, något som är särskilt viktigt om varulagret är en 

anmärkningsvärt stor post. Hovrätten menade sålunda att revisorn inte hade haft 

tillräckligt underlag för att godta att varulagrets värden i balansräkningarna, vilket i sin 

tur innebar att revisorn ansågs ha varit oaktsam.  

Med hänsyn till att hovrätten hänvisade till en för revisorn väldigt central norm, nämligen 

normen att i sin yrkesutövning följa god revisionssed, är det enligt min uppfattning 

tydligt att hovrätten använde sig av normavvägningsmetoden vid culpabedömningen. På 
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samma sätt kan man säga att hovrätten använde sig av normalitetskriteriet, med tanke på 

att hovrättens referens till god revisionssed överensstämmer med Dahlmans resonemang 

om att man ser på de sociala vanor som har utvecklats och försöker se om skadevållarens 

handlande passar in i dessa. 

I detta sammanhang kan också nämnas fallet NJA 2006 s. 136, i vilket en revisor bland 

annat underlåtit att granska en VD:s för höga arvoden samt de arbetsgivaravgifter som 

felaktigt hade belastats arvodena. Tingsrätten ansåg, och hovrätten och senare HD 

instämde, att revisorns underlåtenhet hade varit oaktsam. Anledningen som framhävdes 

var att revisorn med stöd av ABL 10 kap. 7 §  (numera 9 kap. 7 §) borde ha tagit del av 

det ersättningsavtal som bolaget hade med VD:n. Återigen menar jag alltså att 

normavvägningsmetoden, tillika normalitetskriteriet, användes vid culpabedömningen.  

Fortsättningsvis kan här också nämnas NJA 1996 s. 224, som handlar om en revisor som i 

en konsultroll upprättade en preliminär balansräkning, som sedan låg till grund för ett 

banklån. Då balansräkningen senare visade sig innehålla felaktigheter bestämde sig 

banken för att stämma revisorn på skadestånd.  

HD ansåg att revisorn ansvarade för den felaktiga preliminära balansräkningen och att 

revisorn således hade medverkat till att ge en felaktig bild av värdet av tillgångarna i det 

aktuella företaget. Det som framförallt fördes fram som grund till detta var att det genom 

vittnesförhören framgick att revisorn bland annat hade försökt få ordning på bolagets 

bokföring genom att utfärda fakturor som skulle fylla de luckor som fanns i bokföringen. 

HD ansåg alltså att revisorn hade varit oaktsam, eftersom revisorn hade förfarit i strid 

med god revisionssed. Därmed hänvisade HD till samma norm som i förstnämnda 

rättsfall, det vill säga ABL 9 kap. 3 § som tar upp just begreppet god revisionssed.  

På motsvarande sätt användes enligt min mening samma tillvägagångssätt i en 

hovrättsdom från 198963. Här var det i både tingsrätten och hovrätten helt klart att 

revisorn hade varit culpös, av den orsaken att revisorn hade brustit i att se till att bolaget 

ifråga hade betalat in skatter och arbetsgivaravgifter till staten. Revisorn hade således 

också i detta fall överträtt en norm, i detta fall ABL 10 kap. 10 § (numera ABL 9 kap. 34 

§) som stadgar att revisorn i revisionsberättelsen ska anmärka på om denne har funnit att 

bolaget inte har uppfyllt sin skyldighet att till staten betala in sina skatter. 

Såsom avslutning vill jag framhålla att jag inte är förvånad över att 

normavvägningsmetoden har använts i åtminstone två av de fall jag har tagit upp ovan, i 

och med att både NJA 1998 s. 734 och NJA 1996 s. 224 rör revisorns externa 

skadeståndsansvar. Bestämmelsen i ABL 29 kap. 2 §, som hänvisar till 29 kap. 1 §, 

stadgar nämligen att det i sammanhanget fordras att revisorn överträtt ABL, tillämplig lag 

om årsredovisning alternativt bolagsordningen. Med andra ord krävs enligt lag att 

normavvägningsmetoden används i dessa kontexter. Mot denna bakgrund går jag över till 
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att se hur tingsrätten resonerat i denna fråga i Prosolviadomen, som för övrigt rör 

revisorns interna skadeståndsansvar.  

5.2.2 Enligt Prosolviadomen 

Vad gäller en eventuell oaktsamhet vid revisionen åberopas av konkursboet revisionen av 

bokslutet och årsredovisningen som självständig grund. Därutöver åberopas revisionen av 

förvaltningen och granskningen av delårsrapporterna, men endast i förening med 

oaktsamheten vid granskningen av bokslutet och årsredovisningen. Anledningen är att 

konkursboet inte anser att revisionen av förvaltningen och granskningen av 

delårsrapporterna ensamt har lett till skada.64  

Tingsrätten framhåller dock att det, för att det överhuvudtaget ska vara aktuellt att ta 

ställning till en potentiell oaktsamhet i revisionen, krävs att tingsrätten tar ställning till 

konkursboets påståenden om fel i årsredovisningen för 199765. Därför inleds detta avsnitt 

med tingsrättens bedömning av om redovisningen av centeraffärerna följer god 

redovisningssed.  

Redovisningen av centeraffärerna 

Tingsrättens bedömning är att Prosolvia, gällande var och en av de 15 affärshändelser 

som har anknytning till Competence Centers, felaktigt har redovisat intäkter och 

kundfordringar. Den avvikelse från god redovisningssed som i sammanhanget 

uppkommit framhålls av tingsrätten som väsentlig. Beträffande på vilket sätt 

redovisningen av intäkter och kundfordringar är felaktig anför tingsrätten först och främst 

att det i Sverige 1997 inte fanns någon inhemsk samlad normgivning som gällde 

bedömningen av när en intäkt var konstaterad eller realiserad, men att det gick att hämta 

vägledning från internationell praxis, främst IAS 18. Frågan om IAS 18 de facto var 

gällande rätt 1997 är enligt tingsrätten dock av sekundär betydelse, av den orsaken att 

parterna är ense om att en intäkt skulle få redovisas om vissa kriterier var uppfyllda. 

Partnerna har emellertid olika inställning till i vilken utsträckning dessa kriterier har varit 

uppfyllda när det gäller de aktuella affärerna. Kriterierna som åsyftas är att avtal ska ha 

funnits, leverans ska ha skett, priset ska ha varit bestämt eller intäkten ska ha varit möjlig 

att beräkna på ett tillförlitligt sätt samt betalning ska ha varit sannolik.66 

Tingsrättens uppfattning gällande om avtal har varit för handen är att det av avtalen som 

legat grund för de 15 affärerna inte går att utläsa ett uttryckligt köpåtagande, utan avtalen 

ser snarare ut att vara samarbets- och finansieringsavtal. Därutöver framhåller tingsrätten 

att en förutsättning för intäktstagning, och i förlängningen upptagande av kundfordran, är 

att leverans har skett. Öhrlings har för detta bevisbördan, i och med att den som påstår 

leverans generellt sett lättare kan visa detta än den som påstår motsatsen. Tingsrättens 
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bedömning är att Öhrlings i ett flertal fall inte har lyckats påvisa att leverans faktiskt hade 

skett. Tingsrätten behandlar för övrigt inte i samma utsträckning de övriga kriterierna, 

eftersom det för att en intäkt ska vara att anse som felaktigt redovisad räcker med att ett 

av villkoren ej har blivit uppfyllt. Tingsrätten menar därutöver att flera sakkunniga ansett 

att Prosolvia felaktigt redovisat de aktuella intäkterna och fordringarna. Mot denna 

bakgrund ansåg alltså tingsrätten att Prosolvia felaktigt redovisat de ifrågavarande 

intäkterna och kundfordringarna.67 Därmed är det av intresse att se hur tingsrätten 

resonerar i fråga om huruvida revisorerna har varit aktsamma vid utförandet av 

revisionsuppdraget. 

Revisionen av bokslutet och årsredovisningen 

Enligt tingsrätten är i sammanhanget bestämmelserna i ABL 10 kap. (numera ABL 9 

kap.) av  särskild relevans och då framförallt lagtextens hänvisning till god revisionssed. 

Beträffande begreppets innebörd anförs att av särskild vikt är Far:s rekommendationer 

och framförallt rekommendationen som benämns ”Revisionsprocessen”, som numera har 

ersatts av ”Revisionsstandard i Sverige”. Tingsrätten framhåller vidare att en revision 

som utförs enligt god revisionssed inte är ett uttryck för en perfekt revision och dessutom 

poängteras att ”Bedömningen av revisionen bör därför utgå från de krav som kan ställas 

på en erfaren revisor i ett marknadsnoterat bolag med tillgång till den information 

revisorerna haft i den nu aktuella revisionen”.68 

Det som tingsrätten inledningsvis behandlar är huruvida Öhrlings borde ha granskat de 

aktuella avtalen i större omfattning än vad som skett. Tingsrätten anför i sammanhanget 

att faktumet att affärstransaktionerna var avtalsstyrda medför ett krav på fullständighet 

och riktighet, vilket i sin tur innebär att avtalen utgör en kontrollrisk. En annan 

kontrollrisk är därutöver att en stor del av affärerna och avtalsskrivandet har hanterats av 

enbart Lejerskär. Tingsrätten menar fortsättningsvis att det av Prosolviarevisorernas 

(Brehmers, Götenfelts och Holländers) uppgifter blir uppenbart att inte samtliga relevanta 

avtal har granskats och i ett antal fall har de dessutom inte ens lästs. En sakkunnig har 

dessutom framhållit att det är helhetsbilden som är utslagsgivande för revisionen. Han 

poängterar att det, mot bakgrund av att Prosolvias centeraffärer dominerade både resultat- 

och balansräkningen, inte har varit godtagbart att granska enligt stickprovsmodellen. 

Tingsrättens uppfattning är att redan centeravtalens totala andel av omsättningen borde ha 

föranlett revisorerna att granska samtliga dessa avtal och att det därför inte har varit 

tillräckligt med en stickprovsgranskning.69 

Tingsrätten anför vidare att ytterligare en kontrollrisk som revisorerna identifierade var 

en stor fakturering inför varje kvartalsslut, särskilt i slutet av december 1997, vilket 

innebar risk för felaktig periodisering av intäkter. Flera sakkunniga har dessutom 
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underkänt stickprovskontroller som metod vid granskningen av centeraffärerna då det 

handlat om ett litet antal affärer till ett mycket stort värde. Därmed anser tingsrätten att 

risken för felaktig periodisering av intäkter starkt talar mot att revisorerna kunde begränsa 

sig till en stickprovsgranskning av leveransdokumentationen.70 

I fråga om granskningen av kundfordringarna anför tingsrätten att saldoförfrågningar har 

skickats ut till flertalet kunder, men inte till samtliga kunder. Med hänsyn till ovanstående 

skäl att granska avtalen samt leveransdokumentationen drar tingsrätten slutsatsen att inte 

heller granskningen av kundfordringarna har varit tillräcklig. Dessutom borde 

omständigheten att svaren på flera saldoförfrågningar innehöll anmärkningar ha väckt 

frågan huruvida betalning alls var sannolik, något som emellertid inte verkar ha skett, 

menar tingsrätten.71 

Tingsrätten redogör fortsättningsvis för Far:s rekommendationer i fråga om muntliga 

uppgifter från företagsledningen och det som särskilt framhålls är att källor utanför 

företaget har större värde än källor inom företaget och att skriftliga uppgifter har större 

värde än muntliga. I ett par fall har avtalen som legat till grund för de 15 affärerna inte 

varit skriftliga. Därutöver har revisorerna i betydande omfattning förlitat sig på muntliga 

uppgifter från företagsledningen i de olika centren.72  

Tingsrättens samlade bedömning i fråga om revisionen av bokslutet och årsredovisningen 

är att det existerat dels felaktigheter avseende affärer som rört betydande belopp, dels 

återkommande felaktigheter och detta i sådan utsträckning att revisorerna vid sin 

granskning brustit på sådant sätt att granskningen strider mot god revisionssed. 

Följaktligen har revisorerna enligt tingsrättens bedömning varit oaktsamma. Tingsrätten 

anför i sammanhanget att det i målet har framkommit att en bedömning av en revision 

måste bygga på en helhetssyn, vilket enligt tingsrättens uppfattning innebär att enskilda 

felaktigheter inte behöver innebära att en revision strider mot god revisionssed, men att 

däremot ett antal felaktigheter kan medföra att revisionen vid en helhetsbedömning 

strider mot god revisionssed. Som grund för bedömningen att revisorerna i detta fall 

anses ha varit oaktsamma framhålls bland annat att flera sakkunniga har framhävt brister i 

granskningen, i synnerhet granskningen av intäktsperiodiseringen och kundfordringar. 

Enligt sakkunniga borde revisorerna dessutom vid en helhetsbedömning ha förstått att 

bilden av koncernens resultat och ställning inte blev rättvisande i årsredovisningen för 

1997. En sakkunnig har vidare framhållit att han funnit det särskilt anmärkningsvärt att 

revisorerna inte gick vidare och fördjupade sin granskning när inga tillfredsställande 

bekräftelser erhölls på saldoförfrågningarna samt att det enligt hans uppfattning verkar 

som att revisorerna i allt för stor omfattning förlitat sig på uppgifter från 

företagsledningen. Av betydelse att nämna är att en sakkunnig anser att revisorerna i ett 

antal fall ställts inför problem för vilka det inte funnits någon klar lösning och därför, 
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menar han, kan deras granskning inte anses ha stridit mot god revisionssed. Tingsrättens 

uppfattning är dock att flera omständigheter har medfört att Öhrlings haft anledning att 

granska Prosolvias årsredovisning mer noggrant än vad som har gjorts. Exempelvis fanns 

de kontrollrisker som nämndes ovan, det vill säga avtalsstyrda affärstransaktioner och 

stor fakturering i slutet av året. Faktumet att Prosolvia blev noterat på Stockholms 

Fondbörs ställde också högre krav på revisorerna. Avslutningsvis borde, menar 

tingsrätten, börsrevisorernas tveksamhet inför börsintroduktionen samt det faktum att 

börsen hade fattat beslut om att tidigarelägga ettårsuppföljningen av Prosolvia ha fungerat 

som ytterligare varningssignaler.73  

Revisionen av förvaltningen 

Tingsrätten anför beträffande revisionen av förvaltningen att denna fråga behandlas mer 

översiktligt än revisionen av bokslutet och årsredovisningen, i och med att konkursboet 

inte har hävdat att den ensamt har lett till skada.74  

Tingsrätten anför inledningsvis att sakkunniga påpekat att det kan vara svårt att hålla isär 

revision av redovisning och revision av förvaltning.  Med hänsyn till att tingsrätten som 

ovan nämnt är av uppfattningen att redovisningen strider mot god redovisningssed samt 

att revisorernas granskning av redovisningen strider mot god revisionssed, är det enligt 

tingsrättens mening troligt att det också har funnits brister i förvaltningen och i 

förlängningen brister i revisionen utav denna.75  

Enligt sakkunniga i fallet har Öhrlings brustit i sin revision av förvaltningen och då med 

avseende på informationsgivningen till marknaden. En sakkunnig har å sin sida gjort den 

bedömningen att, eftersom det inte i ABL, Far:s rekommendation ”Revisionsprocessen” 

eller andra regelverk finns fastställt ett särskilt krav på att granska 

aktiemarknadsinformation, är det enligt hans uppfattning inte ”normalt” att ställa ett 

högre krav på granskning av denna än vad som anges avseende granskning av 

delårsrapport.76  

Enligt tingsrättens uppfattning vittnar redan omständigheten att börsens disciplinnämnd 

gjorde bedömningen att Prosolvia brutit mot informationsreglerna i noteringsavtalet, 

genom att lämna otillräcklig information till marknaden, att revisorerna brustit i sin plikt 

att granska informationsgivningen. Tingsrättens uppfattning är därmed att revisorernas 

granskningsinsatser har innefattat så stora brister att granskningen av förvaltningen inte 

kan anses utförd i enlighet med god revisionssed.77 
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Granskningen av delårsrapporterna 

Även denna fråga behandlas mer översiktligt än revisionen av bokslutet och 

årsredovisningen, då konkursboet inte har hävdat att den ensamt har lett till skada.78 

Av vikt att nämna här är att delårsrapporter granskas inom ramen för 

förvaltningsrevisionen. Öhrlings har i fallet också haft ett särskilt uppdrag att granska 

delårsrapporterna. Tingsrätten framhåller i sammanhanget att revisorerna har lagt ner 

relativt mycket arbete på granskningen av delårsrapporterna. Tingsrätten påpekar också 

att kraven på en översiktlig granskning är väldigt mycket lägre än vad de är vid en 

granskning av en årsredovisning. Mot bland annat denna bakgrund menar tingsrätten att 

Öhrlings inte har brustit i sin granskning av delårsrapporterna i fråga om redovisningen 

av intäkter och kundfodringar. Emellertid anses att informationen om ägarförhållandena 

var så pass väsentlig att den borde ha framgått i de aktuella delårsrapporterna. 

Tingsrättens bedömning är till följd därav att revisorerna, i fråga om 

informationsgivningen, har brustit i sin granskning av delårsrapporterna.79 

5.2.3 Prosolvia i belysning av tidigare rättspraxis och doktrin   

Såsom nämnt i inledningen till detta kapitel är min intention att under denna rubrik 

undersöka om tingsrätten har följt den rättspraxis som finns tillgänglig gällande rekvisitet 

culpa samt hur den förhåller sig till doktrinen och därutöver vilka nya aspekter som 

tingsrätten tar upp som väsentliga. 

Om man jämför Prosolviadomen med den rättspraxis som finns tillgänglig är det enligt 

min uppfattning tydligt att tingsrätten beträffande Prosolvia följer praxis på så sätt att 

tingsrätten följer metoden att använda normavvägning vid bedömningen av huruvida 

revisorerna har varit oaktsamma eller ej. Normavvägningsmetoden går som redan nämnt 

ut på att man försöker åstadkomma en accepterad norm för hur en aktsam revisor ska 

handla i en viss given situation, som man sedan jämför med hur revisorn har agerat i det 

aktuella fallet. Med hänsyn till att tingsrätten tydligt anger att de vid sin bedömning utgår 

från de krav som kan ställas på ”en erfaren revisor i ett marknadsnoterat bolag med 

tillgång till den information som revisorerna haft i den nu aktuella revisionen”, står det 

enligt min uppfattning klart att tingsrätten försökt upprätta en slags norm, som de sedan 

har utgått från vid granskningen. Då tingsrätten, liksom instanserna i NJA 1998 s. 734 

och NJA 1996 s. 224, därtill hänvisar till begreppet god revisionssed i ABL 9 kap. 3 §, till 

Far:s rekommendationer samt till sakkunnigas uttalanden i olika frågor är det än mer 

tydligt att tingsrätten följer praxis och alltså använder normavvägningsmetoden. Mot 

denna bakgrund är det också tydligt att doktrinens uppfattning, om att 

normavvägningsmetoden sannolikt är den primära både i den allmänna skadeståndsrätten 

och för revisorer, överensstämmer med praxis och Prosolviadomen. 

                                                 

78 Mål T 3715-01, s. 1291 
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Enligt samma tankegång som ovan använder tingsrätten enligt min tolkning 

normalitetskriteriet vid culpabedömningen. Därutöver kan tilläggas att jag menar att 

denna metod sannolikt har använts eftersom tingsrätten anger att man utgår från de krav 

som kan ställas på ”en erfaren revisor i ett marknadsnoterat bolag…”. Detta uttalande 

kan enligt min uppfattning tydligt kopplas samman med Dahlmans resonemang om att 

man med metoden försöker föreställa sig hur en imaginär normalperson hade agerat i 

samma situation. Därtill hänvisar tingsrätten till god revisionssed samt till Far:s 

rekommendationer och detta tolkar jag som att tingsrätten har försökt att se på de ”sociala 

vanor”, som Dahlman uttrycker det, som finns inom revisionsbranschen. 

Fortsättningsvis framhåller, som ovan nämnt, en sakkunnig i fråga om bedömningen av 

förvaltningsrevisionen att det inte är ”normalt” att ställa ett högre krav på granskning av 

förvaltning än på granskning av delårsrapporter, med hänsyn till att det inte i ABL, Far:s 

rekommendation ”Revisionsprocessen” eller andra regelverk finns ett fastställt krav på att 

revisorer ska granska aktiemarknadsinformation. Denna person har följaktligen en annan 

uppfattning än tingsrätten beträffande förvaltningsrevisionen. Dessutom anger en 

sakkunnig att han anser att revisorerna i ett flertal fall har ställts inför problem för vilka 

det har inte funnits någon enkel lösning och därför, menar han, kan deras granskning inte 

anses ha stridit mot god revisionssed. Med detta sagt menar jag att det är viktigt att 

poängtera att man i domen kan finna motstridiga åsikter i fråga om vad som strider mot 

normen i ett visst sammanhang och därutöver vad normen i en aktuell fråga i själva 

verket är. Detta tyder, menar jag, på att det inte är alldeles enkelt att i praktiken tillämpa 

normavvägningsmetoden i revisorssammanhang. Vad gäller god revisionssed, som ju 

utgör en betydelsefull norm i sammanhanget, är det dessutom meningen att dess 

betydelse bör adapteras efter bland annat den utveckling som sker genom praxis. Detta 

innebär att hovrätten och slutligen HD, om de gör en annan bedömning än tingsrätten i 

fråga om culpabedömningen, till en del förändrar innebörden av god revisionssed. 

Av intresse att nämna här är för övrigt att doktrinen, i de fall det saknas tydlig vägledning 

från revisorsorganisationerna, förespråkar att man försöker skaffa sig information om hur 

revisionen görs av de flesta revisorer hellre än den revision som görs av de mest 

sakkunniga. Med tanke på att tingsrätten vid ett flertal tillfällen hänvisar till oerhört 

sakkunnigas åsikter i olika frågor (en sakkunnig är exempelvis professor i revisionsrätt), 

anser jag att det är troligt att tingsrätten i Prosolviadomen går en annan väg än doktrinen 

då man alltså ämnar utgå från den revision som görs av de allra mest sakkunniga 

revisorerna. Något som till viss del talar emot detta är dock att tingsrätten på samma gång 

hänvisar till att de utgår från de krav som kan ställas på en erfaren revisor i ett 

marknadsnoterat bolag, vilket enligt min uppfattning i vissa avseenden tyder på att 

tingsrätten utgår från den revision som görs av de flesta (om än de väldigt erfarna) 

revisorerna.  

Något som jag inte har påträffat i de tidigare rättsfall som behandlar revisorers 

skadeståndsansvar är avslutningsvis det faktum att tingsrätten så tydligt poängterar att 

god revisionssed inte innebär att man ska göra en ”perfekt revision”, vilket enligt 
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tingsrätten medför att inte enskilda felaktigheter behöver innebära att en revision strider 

mot god revisionssed. Med andra ord innebär detta att en revisor, fastän denne har handlat 

fel i sin yrkesutövning, inte alltid är att anse som culpös. Det är således snarare 

helhetssynen som är avgörande för bedömningen. Dock framhåller tingsrätten att det i 

just detta fall har förekommit återkommande felaktigheter, som dessutom rört betydande 

belopp, vilket bidrar till att Prosolviarevisorerna är att anse som oaktsamma.  

Med detta sagt går vi nu över till det andra rekvisitet av intresse i denna uppsats. 

5.3 Adekvat kausalitet 

Som ovan nämnt krävs, för att en revisor ska kunna dömas att utge skadestånd, också att 

det föreligger ett orsakssamband mellan skadan och handlingen alternativt 

underlåtenheten som utgör oaktsamheten. Därutöver fordras att orsakssambandet är 

adekvat. Bevisbördan beträffande den adekvata kausaliteten åvilar den skadelidande.80 

5.3.1 Enligt rättspraxis och doktrin  

Inom skadeståndsrätten krävs inte att vållandet är den viktigaste eller starkast verkande 

orsaken till skadan, utan skadeståndsskyldighet uppstår även om vållandet enbart har varit 

en bidragande orsak. Om flera händelser samverkar är det således tillräckligt att vållandet 

har varit en nödvändig del i den sammanlagda orsaken. Att konstatera huruvida vållande 

har orsakat skada är dock ofta en besvärlig utredningsfråga som ofta medför ett 

betydande mått av rättslig bedömning. I många fall krävs dessutom särskild sakkunskap. 

Vad som i dessa fall är viktigt att understryka är att även om sakkunskapen spelar särskild 

roll måste domstolarna i slutändan inta en självständig ställning.81  

En aktuell situation som har varit för handen i ett stort antal skadeståndsrättliga fall är att 

käranden i målet hävdar att skadan har uppstått genom en händelse för vilken svaranden 

är ansvarig, men denne bestrider detta och gör gällande att skadan inträffat på något annat 

sätt82. HD har i NJA 1993 s. 764 (som dock inte rör revisorer, utan skadestånd enligt 

lagen om försäkringsavtal) formulerat principen för bedömningen av dessa fall: 

I princip gäller i tvistemål att den part som har bevisbördan för ett visst sakförhållande skall styrka att 
detta förhållande föreligger. HD har i ett flertal avgöranden haft anledning att uttala sig om vilken 
grad av bevisning som skall krävas till styrkande av att en uppkommen skada haft viss angiven orsak. 
Ett något lägre beviskrav än eljest har därvid uppställts i fall då särskilda svårigheter ansetts föreligga 
att framlägga en fullständig bevisning om att andra skadeorsaker varit uteslutna. Kravet har härvid i 
vissa fall formulerats så att det i beaktande av samtliga omständigheter skall framstå som klart mera 
sannolikt att orsaksförloppet varit det som den skadelidande påstått än att något av de sakförhållanden 
som hans motpart åberopat utgjort skadeorsaken (se NJA 1991 s. 481 och där anmärkta rättsfall).83 

                                                 

80 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, upplaga 2, Norstedts Juridik AB, Göteborg, 2008, s. 
65-66 
81 Hellner, Jan; Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, upplaga 8:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 
198-199 och 213 
82 Hellner, Jan; Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, upplaga 8:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 
200 
83 NJA 1993 s. 764, s. 775 
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HD kräver sålunda i skadeståndsrättsliga sammanhang inte en lika hög bevisgrad som i 

vissa andra kontexter, däremot ska det alltså framstå som ”klart mera sannolikt” att 

orsaksförloppet varit det som den skadelidande har hävdat, än att någon av de 

omständigheter som motparten har åberopat varit orsaken till skadan. 

Fortsättningsvis är en i doktrinen vida diskuterad fråga huruvida lagstiftaren bör införa 

bestämmelser i ABL som begränsar det belopp som en revisor kan förpliktas att utge i 

skadestånd84. Diskussionen har uppkommit genom att skadeståndskraven i vissa fall är 

väldigt omfattande samt att kretsen av skadelidande vissa gånger är väldigt stor, vilket 

kan resultera i skadestånd av en storleksordning som revisorn omöjligen kan bära. Det har 

emellertid överlämnats åt rättspraxis att lösa problemet, framförallt genom skärpta krav 

på rekvisitet adekvat kausalitet och dessutom genom tillämpning av 

jämkningsbestämmelserna i ABL.85 Detta resonemang går således helt emot HD:s 

uppfattning om att beviskravet bör sänkas i skadeståndsrättsliga frågor. Därmed är det av 

intresse att se hur man faktiskt har resonerat i tidigare praxis beträffande rekvisitet i fråga.  

Rättsfall NJA 1998 s. 734 nämndes ovan. Fallet handlade alltså om ett företag som gick i 

konkurs en tid efter att det fick ett banklån. Banken hade tagit sina kreditbeslut på 

grundval av varulagrets värde i balansräkningen samt faktumet att revisorn intygat detta 

värde. Värdet visade sig senare vara felaktigt och banken stämde revisorn. Revisorn 

anförde till sitt försvar bland annat att banken hade brustit i sin kreditprövning genom att 

banken hade underlåtit att bedöma företagets ekonomiska ställning, lönsamhet, 

utvecklingsmöjligheter och företagsledningens kvalifikationer. Banken hade enligt 

revisorn också brustit i att pröva kravet på säkerhet och hur det kunde uppfyllas. 

HD förde beträffande rekvisitet i fråga inledningsvis ett resonemang om man generellt 

ska kunna lita på uppgifter i en balansräkning om den har godkänts av en revisor. Trots 

detta menade HD att banken i detta fall hade varit oaktsam då banken inte hade gjort 

några närmare förfrågningar alls gällande varulagret, som var en påfallande stor post och 

därutöver bankens huvudsakliga säkerhet. Banken hade alltså, enligt HD:s uppfattning, 

varit culpös, i och med att banken hade brustit i sin kreditprövning. Slutligen beaktades 

dock bankens oaktsamhet som väsentligt lägre än revisorns oaktsamhet. Sålunda ansåg 

HD att det framförallt var revisorns oaktsamhet (och alltså inte bankens oaktsamhet) som 

hade lett till bankens skada. Med andra ord uppfylldes rekvisitet om adekvat kausalitet.  

Intressant att nämna är att hovrättens uppfattning var den motsatta då hovrätten menade 

att banken i sådan grad hade brustit i sin kreditprövning att revisorn inte borde åläggas 

skadeståndsskyldighet. Hovrättens uppfattning var alltså att det inte förelåg adekvat 

kausalitet mellan revisorns oaktsamhet och skadan, utan bankens egen underlåtenhet att 

                                                 

84 Svensson, Bo; Danelius, Johan, Aktiebolagslagen - Kommentar och lagtexter, upplaga 15, Tholin och 
Larssons förlag, Göteborg, 2002, s. 311 samt SOU 2008:79, s. 11 
85 Svensson, Bo; Danelius, Johan, Aktiebolagslagen - Kommentar och lagtexter, upplaga 15, Tholin och 
Larssons förlag, Göteborg, 2002, s. 311 
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agera hade i första hand orsakat skadan. Hovrätten medgav att det fanns viss tvekan om 

vilken betydelse revisorns intygande hade haft för bankens kreditbeslut. 

Detta rättsfall vittnar om att det kan finnas svårigheter med att bevisa ett orsakssamband 

mellan ett handlande och en uppkommen skada, främst med tanke på att hovrätten och 

HD bedömde situationen olika. Fallet kan för övrigt kopplas samman med resonemanget 

ovan beträffande att svaranden i sådana här sammanhang ofta skyller ifrån sig och hävdar 

att skadan inträffat på annat sätt än genom svarandens oaktsamhet, i fallet ovan anförde ju 

revisorn att det var bankens eget fel att bankens skada hade uppkommit. HD:s bedömning 

i fallet anknyter därutöver till HD:s uppfattning enligt citatet från NJA 1993 s. 764 ovan 

om att man i sådana här situationer bör kräva en lägre grad av bevisning av den 

skadelidande än i andra sammanhang, vilket blir tydligt i detta fall då ju HD släppte på 

bankens bevisbörda i och med att de gjorde en annan bedömning är hovrätten.  

NJA 2006 s. 136 nämns också i avsnittet ovan om culpa. Fallet handlade som bekant om 

en revisor som hade underlåtit att granska en VD:s för höga arvoden samt de 

arbetsgivaravgifter som felaktigt hade belastats arvodena. Revisorn bedömdes som 

culpös.  

Tingsrätten ansåg, och övriga instanser instämde, att kausalitet förelåg mellan revisorns 

underlåtenhet att granska huruvida arbetsgivaravgifter skulle utgå och den skada som 

uppkom för företaget i form av för höga arbetsgivaravgifter. Detta bekräftades dessutom 

av revisorn. Beträffande de för höga arvodena ansåg revisorn att VD:n hade rätt till 

arvodena och att adekvat kausalitet inte förelåg. Tingsrätten ansåg i slutändan, och övriga 

instanser instämde, att revisorns underlåtenhet att granska VD:ns ersättning hade varit 

oaktsam och att underlåtenheten hade lett till skada för företaget i och med att VD:n 

fortlöpande hade fakturerat för höga arvoden. Därmed uppfylldes alltså rekvisitet i fråga 

och eftersom även övriga rekvisit var uppfyllda dömdes revisorn till skadestånd. 

I detta fall verkar tingsrätten mer säker på sin sak och därutöver prövades inte frågan i 

flera instanser. En fråga man dock kan ställa sig är varför? Enligt min uppfattning kan det  

helt enkelt bero på att revisorn i detta fall inte skyllde ifrån sig på samma sätt som i 

föregående fall. Dessutom medgav revisorn själv att adekvat kausalitet förelåg i fråga om 

de för höga arbetsgivaravgifterna som han hade underlåtit att granska och den skada som 

av denna anledning uppkom för företaget. Därmed behövde inte instanserna ta ställning 

till motstridiga ståndpunkter på det sätt som i NJA 1998 s. 734, utan kunde nöja sig med 

att yttra sin egen uppfattning i frågan. 

I NJA 1996 s. 224 rörde det sig fortsättningsvis om en revisor som upprättade en 

preliminär balansräkning, som sedan låg till grund för ett banklån. Då balansräkningen 

visade sig innehålla felaktigheter, valde banken att stämma revisorn på skadestånd. Vad 

gäller den adekvata kausaliteten framhöll revisorn bland annat att banken hade gjort sig 

skyldig till vårdslös kreditgivning och att det av den orsaken inte förelåg ett 

orsakssamband mellan revisorns verksamhet och bankens skada.  
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HD anförde gällande rekvisitet att det genom ett vittnesförhör med en banktjänsteman 

hade blivit klarlagt att den vilseledande värderingen av tillgångarna i den preliminära 

balansräkningen varit en förutsättning för banklånet. Därmed ansågs att det fanns ett 

orsakssamband mellan revisorns handlande och bankens beslut att ge lån till 

Försäljningsbolaget. Detta resonemang gick för övrigt helt tvärtemot tingsrättens och 

hovrättens respektive bedömningar. I tingsrätten ansåg man exempelvis att banken inte i 

tillräcklig mån har kunnat visa att revisorn som följd av vårdslöshet på ett avgörande sätt 

påverkat bankens beslut att ge banklånet i fråga.  

Detta fall påminner således mycket om NJA 1998 s. 734, i och med revisorn skyllde ifrån 

sig samt att instanserna hade olika uppfattningar i frågan. Återigen ansåg HD alltså att 

rekvisitet var uppfyllt, vilket ger uttryck för HD:s inställning om att man bör kräva en 

lägre bevisningsgrad i denna typ av fall än i vissa andra sammanhang.  

Hovrättsdomen86 nämnd tidigare behandlade företrädesvis vilken betydelse ett felaktigt 

bokslut tillsammans med en ren revisionsberättelse haft för bolag A:s företrädares köp av 

företag B. Bokslutet var i korthet felaktigt på det sätt att mervärdesskatteskulder hade 

utelämnats i bokslutet. Att revisorn hade varit culpös var som tidigare nämnt helt 

obestridligt i både tingsrätten och hovrätten. Frågan gällde därför främst om rekvisitet 

adekvat kausalitet hade uppnåtts.  

Hovrätten menade att det som i synnerhet var av relevans att avgöra var vilken 

information, bortsett från bokslutet, som företag A:s företrädare haft när köpeavtalet 

träffades. I tingsrätten ansåg man att köpeavtalet träffades den 25 augusti, vilket också 

var företag A:s företrädares åsikt. Dessutom ansågs i tingsrätten att bokslutet och den 

rena revisionsberättelsen hade haft stor betydelse för köpet. Därmed menade tingsrätten 

att adekvat kausalitet var uppnått. I hovrätten ansåg man emellertid att köpeavtalet hade 

träffats den 1 september, vilket också var revisorns åsikt. Därutöver menade man att 

företag A:s företrädare hade fått vetskap om bokslutets brister redan innan köpeavtalet 

träffades (exempel i form av ett registerutdrag från Kronofogdemyndigheten som visade 

på obetald mervärdesskatt) och därtill framhölls att köparen inte fäst avgörande vikt vid 

bokslutet, utan att köparen hade haft andra skäl för förvärvet. Hovrätten ansåg således 

inte att rekvisitet adekvat kausalitet var uppnått och revisorn ansågs av denna anledning 

inte vara skadeståndsskyldig. Återigen har instanserna alltså olika uppfattningar i frågan, 

vilket tyder på att rekvisitet i fråga kan vara väldigt svårtbedömt.  

5.3.2 Enligt Prosolviadomen 

Som framkommit i avsnittet om culpa är tingsrätten av uppfattningen att Prosolvias 

revisorer har varit oaktsamma genom att revisorerna har brustit i sin revision. För att 

skadeståndsskyldhet ska inträffa krävs dock som tidigare nämnt att det finns ett 

orsakssamband mellan denna oaktsamhet och skadan samt att skadan utgör en förutsägbar 
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konsekvens av oaktsamheten. I målet är det inte ifrågasatt att faktumet att bolagen i 

Prosolviakoncernen har försatts i konkurs har inneburit en skada87. Därför övergår vi till 

tingsrättens bedömning i fråga om rekvisitet adekvat kausalitet. 

I fråga om bevisbördan gäller som huvudprincip att det åvilar den skadelidande att visa 

sambandet mellan den skadegörande handlingen och skadan. Eftersom tvisten i detta mål  

emellertid gäller ett svåröverskådligt och komplicerat händelseförlopp, där sakkunniga 

dessutom haft skilda åsikter, är tingsrättens uppfattning att beviskravet bör lindras.88 

Öhrlings åsikt i målet är att konkursen har orsakats av andra omständigheter än oaktsam 

revision, såsom att Prosolvias mjukvaror hade dålig marknadsacceptans, att de negativa 

skriverierna i media inte berodde på felaktig redovisning eller oaktsam revision och att 

Prosolvia redan under våren 1998 hade finansiella problem orsakat av en för liten kassa.89   

Tingsrätten framhåller vad gäller Öhrlings påstående om att Prosolvias varor hade dålig 

marknadsacceptans att det inte finns någon vedertagen metod som man kan mäta 

marknadsacceptans med hjälp av och därmed måste en bedömning av en produkts 

marknadsacceptans göras med betydande reservationer. Vidare anförs att någon 

omfattande direktförsäljning av programvarorna aldrig verkar ha inträffat samt att den 

faktiska försäljningen i avsevärd mån har avvikit från den budgeterade. Därmed är det 

enligt tingsrätten oklart om Prosolvias programvaror fick någon mer omfattande 

marknadsacceptans.90  

Vad gäller Prosolvias finansiella problem uppkom dessa enligt tingsrättens uppfattning 

redan i slutet av 1997 och i början av januari 1998 visade det sig att Prosolvia inte kunde 

få några lån. Detta innebär alltså att varken årsredovisningen för 1998 eller skriverierna i 

media kan ha varit avgörande för att Prosolvia inte kunde få finansiering genom nya 

krediter, då dessa blev publicerade först senare under 1998. Vidare anser tingsrätten inte 

att den felaktiga redovisningen eller den oaktsamma revisionen var grund till skriverierna 

i media. Däremot anses den kritiska medierapporteringen ha varit en av de orsaker som är 

förklaringen till konkursen. Även revisorernas oaktsamhet genom att inte rapportera att 

intäktsföringen av de 15 centeraffärerna var felaktig anses av tingsrätten i någon 

omfattning ha orsakat skadan som uppkom genom konkursen.91  

Gällande orsaken till konkursen och den angivna skadan är tingsrättens bedömning 

följaktligen att den oaktsamma revisionen är en av flera orsaker till konkursen. Enligt 

tingsrätten ter det sig emellertid inte som ”klart mer sannolikt” att denna orsak är 

förklaringen till konkursen än de alternativa förklaringar som Öhrlings hävdat. Med andra 

ord finns det inte något skadeståndsgrundande orsakssamband mellan den oaktsamma 

                                                 

87 Mål T 3715-01, s. 1295 
88 Mål T 3715-01, s. 1308 
89 Mål T 3715-01, s. 1295 
90 Mål T 3715-01, s. 1298-1299 
91 Mål T 3715-01, s. 1306 och 1308-1309  



  31

revisionen och skadan i fråga. Därmed är rekvisitet i fråga inte uppfyllt och revisorerna 

behöver sålunda inte betala ut något skadestånd till konkursboet92  

5.3.3 Prosolvia i belysning av tidigare rättspraxis och doktrin   

Som jag tidigare har nämnt är avsikten att under denna rubrik undersöka om tingsrättens 

dom följer rättspraxis, att se hur den förhåller sig till doktrinen samt att undersöka om 

tingsrätten tar upp några nya aspekter beträffande rekvisitet adekvat kausalitet. 

Vad gäller praxis kan sammanfattningsvis sägas att den ger uttryck för att det kan vara en 

svår bedömningsfråga att avgöra om adekvat kausalitet är uppnått eller ej i det enskilda 

fallet. Detta menar jag då instanserna i ett flertal fall har haft helt skilda uppfattningar i 

fråga om bedömningen av detta rekvisit. Allt som allt kan sägas att HD ser ut att kräva en 

något lägre bevisgrad än övriga instanser, med hänsyn till att HD i NJA 1998 s. 734 och 

NJA 1996 s. 224 bedömde att adekvat kausalitet förelåg, vilket gick tvärtemot de övriga 

instansernas bedömningar. Hovrättsdomen T 333/89 ger också den uttryck för att det kan 

vara en problematisk bedömningsfråga, med tanke på att hovrätten bedömde att adekvat 

kausalitet inte var för handen, vilket alltså gick stick i stäv med tingsrättens bedömning. 

NJA 2006 s. 136 verkar för övrigt vara något av ett undantag i denna fråga, då instanserna 

var helt överens om att orsakssamband förelåg mellan revisorns underlåtenhet och 

skadan, men som tidigare nämnt tror jag att detta beror på att revisorn till viss del medgav 

att orsakssamband förelåg samt att revisorn inte försökte ge någon annan skulden.  

Sammantaget kan enligt min uppfattning sägas att svårigheten i bedömningen verkar 

ligga i att händelseförloppet ofta är relativt komplicerat, vilket gör det svårt att avgöra 

vad som egentligen är orsak till skadan. Även i de fall skadevållaren ger någon annan 

skulden för den uppkomna skadan, verkar detta försvåra bedömningen. NJA 1998 s. 734 

och i NJA 1996 s. 224 är exempel på just detta, med hänsyn till att revisorerna i båda 

fallen skyllde ifrån sig på den skadelidande och anförde att den uppkomna skadan 

berodde på att banken hade brustit i sin kreditprövning.  

I fråga om Prosolvia kan i sammanhanget nämnas att tingsrätten poängterar att 

händelseförloppet i fallet är svåröverskådligt och komplicerat samt att sakkunniga vid ett 

flertal tillfällen haft vitt skilda ståndpunkter. Förutom detta har vi omständigheten att 

Öhrlings skyller Prosolvias konkurs på andra omständigheter än en oaktsam revision, 

företrädesvis den kritiska medierapporteringen. Följaktligen påminner omständigheterna i 

Prosolvia på många sätt om omständigheterna i tidigare nämnda rättsfall och det står klart 

att det även i Prosolviadomen är en svår bedömningsfråga att avgöra om adekvat 

kausalitet är uppnått eller ej. Detta faktum kan för övrigt knytas an till doktrinen i fråga 

om att doktrinen framhåller att det ofta är en väldigt besvärlig utredningsfråga att 

konstatera om vållade har orsakat skada, särskilt om flera händelser samverkar, samt att 

det i många fall krävs särskild sakkunskap. 

                                                 

92 Mål T 3715-01, s. 1309 
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Enligt NJA 1993 s. 764 godtar HD en något lägre bevisgrad i skadeståndsrättsliga 

sammanhang än i vissa andra fall, eftersom det i de fall skadevållaren skyller på andra 

skadeorsaker har visat sig svårt för den skadelidande att presentera en fullständig 

bevisning om att dessa andra skadeorsaker är uteslutna. Detta är också något som framgår 

av  NJA 1998 s. 734 och NJA 1996 s. 224, i vilka HD godtog en lägre bevisgrad än 

övriga instanser gällande rekvisitet i fråga. Det ska dock poängteras att bevisgraden måste 

komma upp i en viss nivå för att vara godtagbar. HD uttrycker det i ovan nämnda NJA 

1993 s. 764 som att det ska framstå som ”klart mera sannolikt” att orsaksförloppet varit 

det som den skadelidande påstått än det som motparten har hävdat. 

Mot denna bakgrund kan man dra en parallell mellan Prosolviadomen och till NJA 1993 

s. 764, med hänsyn till att tingsrätten i Prosolviadomen anför att det inte går att fastställa 

att det är ”klart mer sannolikt” att den oaktsamma revisionen är orsaken till konkursen än 

vissa andra åberopade orsaker. Även fastän tingsrätten inte här uttryckligen hänvisar till 

NJA 1993 s. 764, är det rimligt att anta att formuleringen refererar till detta rättsfall i och 

med att man använder exakt samma uttryckssätt. Med detta sagt är det enligt mig klart att 

tingsrätten är fullt medveten om att ett något lägre beviskrav än eljest är godtagbart, men 

att det samtidigt krävs att det är just ”klart mer sannolikt” att Öhrlings oaktsamma 

revision förorsakade konkursen, än att den berodde på exempelvis den kritiska 

medierapporteringen. Såsom framgått ovan är man i tingsrätten relativt sträng med 

beviskravet, eftersom man kom till konklusionen att den oaktsamma revisionen var en 

orsak till konkursen, men att det alltså inte kunde fastställas att det var klart mer sannolikt 

att konkursen berodde på den oaktsamma revisionen, än vissa andra orsaker.  

Det står därmed klart att detta i högsta grad är en besvärlig bedömningsfråga, vilket 

därmed ökar möjligheten att hovrätten eller i slutändan HD gör en annan bedömning än 

tingsrätten. Om detta skulle inträffa skulle följden sålunda bli en helt annan än vad den är 

i nuläget, då revisorerna i sådana fall skulle dömas att till Prosolvias konkursbo betala 

något av ett rekordstort skadestånd (givetvis förutsatt att man även i övriga instanser 

anser att revisorerna har agerat oaktsamt). 

Något som är av intresse att nämna här är slutligen att man i bland annat SOU 2008:79 

anför att det inte bör införas bestämmelser i ABL som begränsar det belopp som en 

revisor kan förpliktas att utge i skadestånd, fastän att skadeståndskraven i vissa fall kan 

bli väldigt omfattande. Det är således upp till rättspraxis att lösa problemet, genom bland 

annat skärpta krav på  rekvisitet adekvat kausalitet. Som tidigare anfört går emellertid 

detta resonemang helt emot HD:s nyss nämnda uppfattning om att beviskravet bör sänkas 

i denna fråga. Det verkar med andra ord finnas motstridiga ståndpunkter i fråga om 

rekvisitet och med tanke på att det redan är en besvärlig bedömningsfråga, enligt 

ovanstående resonemang, blir det än mer viktigt att HD i fortsättningen är tydlig i denna 

fråga. Om det visar sig att fallet överklagas vidare från hovrätten till HD är detta enligt 

min uppfattning ett ypperligt tillfälle för HD att i ännu högre grad utveckla sin ståndpunkt 

beträffande detta rekvisit.  
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6. Sammanfattning och avslutande 
anmärkningar 

Av bestämmelserna i ABL som rör revisorns skadeståndsansvar, det vill säga ABL 29 

kap. 2 §, som hänvisar till 29 kap. 1 §, framgår inte hur bedömningen av revisorns 

skadeståndsansvar rent konkret ska gå till. Inte heller i förarbetena ges någon egentlig 

vägledning. Frågan har följaktligen lämnats över till rättstillämpningen och doktrinen. 

Problemet är emellertid att det länge har varit begränsat med rättsfall som behandlar 

revisorns skadeståndsansvar, även om det finns ett mindre antal att tillgå.  

Den 15 oktober föll dock den i pressen uppmärksammade Prosolviadomen och domen 

har stor betydelse eftersom revisorers ansvar i börsbolag aldrig förr har prövats så 

grundligt i Sverige. I domen utreds om det var förenligt med god revisionssed att inte 

anmärka på redovisningen gällande 15 särskilda affärshändelser och huruvida den 

påstådda underlåtenheten ledde till att Prosolvia i december 1998 försattes i konkurs.  

Denna uppsats syfte är mot denna bakgrund att analysera Prosolviadomen i ljuset av 

tidigare rättspraxis och doktrin och det som jag framförallt har valt att se närmare på är 

rekvisiten culpa och adekvat kausalitet.  

Vad gäller undersökningens resultat kan i fråga om culpa först och främst anföras att det 

är tydligt att tingsrätten i Prosolviadomen använder sig av normavvägningsmetoden vid 

sin bedömning, eftersom tingsrätten hänvisar till begreppet god revisionssed i ABL 9 kap. 

3 §. Med tanke på att tingsrätten förutom detta anger att de vid sin bedömning utgår från 

de krav som kan ställas på en erfaren revisor i ett marknadsnoterat bolag med tillgång till 

den information som Prosolviarevisorerna haft, blir det ännu tydligare att tingsrätten har 

försökt sätta upp en slags norm, som de sedan har haft som utgångspunkt vid 

bedömningen. Normavvägningsmetoden är för övrigt också den metod som används i 

tidigare rättspraxis. Fortsättningsvis bör i sammanhanget nämnas att tingsrätten i 

Prosolviadomen poängterar att god revisionssed inte innebär att man ska göra en perfekt 

revision, vilket enligt tingsrätten innebär att inte enskilda felaktigheter behöver betyda att 

en revision strider mot god revisionssed. Att utgå från en helhetssyn är således något som 

framhålls som avgörande vid culpabedömningen. 

Beträffande den adekvata kausaliteten kan i korthet anföras att doktrinens uppfattning är 

att detta rekvisit ofta utgör en besvärlig bedömningsfråga, vilket också är tydligt om man 
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tittar på tidigare rättspraxis. I rättspraxis har nämligen instanserna i flera fall haft vitt 

skilda uppfattningar i fråga om bedömningen av detta rekvisit. Likaså i Prosolviadomen 

framhålls att händelseförloppet är svåröverskådligt och komplicerat, vilket återigen tyder 

på att rekvisitet enligt tingsrättens uppfattning är svårbedömt. Även i de fall 

skadevållaren ger någon annan skulden för den uppkomna skadan, verkar detta ytterligare 

komplicera bedömningen, något som har varit fallet både i Prosolviadomen och i tidigare 

praxis. 

Den slutsats man kan dra av ovanstående resonemang är att bedömningen av huruvida en 

revisor är att anse som skadeståndsskyldig många gånger är väldigt besvärlig, vilket 

företrädesvis är till följd av rekvisitet adekvat kausalitet. Med tanke på att vägledningen i 

rättspraxis beträffande detta rekvisit är väldigt knapp, är min åsikt att HD i mycket högre 

omfattning än vad som hittills har gjorts bör kommentera bedömningen av detta rekvisit.  
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