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Summary 
It has been compulsory to Swedish limited companies to appoint an 
auditor to examine the company’s annual report and accounts as well 
as the management by the board of directors and the managing 
director up until the year of 2010. The duty to appoint an auditor 
partly disappeared and is now optionable for smaller private limited 
companies. Even though it is an option almost 50 % out of all of the 
limited companies in Sweden have appointed an auditor to examine 
the company.  
 
The liability in damages of auditors has recently been a highly debated 
issue, primarily regarding the inaccuracy of the annual reports with 
general accounting standards. The liability of auditors to external 
parties in the 29 chapter 1-2§§ Swedish Companies Act recognises 
both shareholders and “other” as such external injured parties. The 
purpose of this thesis is to examine what kind of entities that can be 
subject to the requirement “other” and therefore be damage entitled 
and how the liability in damages of auditors is expressed within 
Swedish law.   
 
The auditor is obliged to examine the company’s annual report and 
accountants. If an auditor would perform the examination with 
negligence he or she is liable for the economical damages that occur 
as a result of the negligence. Furthermore, in order for external injured 
parties to hold an auditor liable for economical damages, he or she 
must also be in breach of the Swedish Companies Act, the applicable 
annual reports legislation or the articles of association.  
 
The liability in damages of auditors in the Swedish Companies Act is 
depending on several different components. In order for liability to 
occur a proximate cause consequence and damage is required. If an 
auditor out of negligence does not criticize the used accountant 
principles in the audit report it is always referred to as a case of non-
compliance. This resulting in several hypothetical chains of events 
that are relevant when evaluating the proximate cause consequence of 
damage.  
 
Several cases of the auditor’s liability have been brought up in court 
the last couple of years. The case regarding the company Prosolvia left 
the Swedish companies with less legal certainty on how to apply the 
law in practise than before the judgement. The court of appeal gave 
the plaintiff a relief regarding the burden of proof by referring to an 
earlier judgement by the Supreme court. The judgement did not 
concern company law, and therefore it was an unusual interpretation 
for the court to do. This resulted in the highest damages ever in 
Swedish law. A year later, 2014, the Supreme court criticized the 
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relief that the court of appeal used and made clear that it was not 
applicable within the Swedish company law. Furthermore the 
Supreme court stated that when identifying the external injured parties 
subject to the requirement “other” this shall be done by examining 
what interest the legislation has to protect.  
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Sammanfattning 
Revisorn med sin granskande funktion har sedan länge varit ett av de 
obligatoriska bolagsorganen i aktiebolaget, skadeståndsansvaret som 
sanktionerar eventuell vårdslöshet i revisorns uppdrag likaså. Den 
tidigare absoluta revisionsplikten som fanns i svensk rätt försvann 
2010.  
 
Skadeståndet revisorer åläggs har de senaste åren varit högaktuellt, 
främst har felaktigheter i bl.a. årsredovisningen angripits genom 29 
kap. 1-2§§ av både interna och externa aktörer. Det externa 
skadeståndsansvaret i 29 kap. ABL anger att den 
ersättningsberättigade kretsen är aktieägare och ”annan”. Vem som 
faller under kretsen ”annan” framgår dock inte klart. Mot bakgrund av 
de senaste årens angripande av revisorns skadeståndsansvar syftar 
framställningen till att utreda hur revisorns ansvar gentemot externa 
aktörer kommer till uttryck i svensk rätt och hur den 
ersättningsberättigade kretsen ”annan” som omnämns i 29 kap. 1-2§§ 
ABL ska bestämmas.  
 
Revisorn har till uppgift att via revisionen granska bolagets 
årsredovisning och förvaltningen som bolagsledningen gör av bolaget. 
Om revisorn brister i denna granskning genom vårdslöshet eller 
uppsåt i uppdraget ska denna ersätta de ekonomiska skador som 
uppkommer till följd av bristen. För att externa aktörer ska berättigas 
ersättning krävs även att en regel, som har till syfte att skydda den 
externa aktörens intresse, i ABL, ÅRL eller bolagsordningen i bolaget 
åsidosatt.  
 
Skadeståndsansvaret som återfinns för revisorn i ABL är alltså 
beroende av en rad olika rekvisit. För att ersättningsskyldighet ska 
uppstå för revisor krävs det att det finns ett adekvat orsakssamband 
mellan handling eller underlåtenhet från revisor och skadan. Då 
revisors vårdslösa revision kan härledas till underlåtenhet blir flertalet 
hypotetiska händelseförlopp avgörande för bestämmandet av huruvida 
adekvat kausalitet funnits och om revisorns skadeståndsansvar kan 
aktualiseras.  
 
I praxis har ett antal mål som även uppmärksammats i media prövats 
de senaste åren. När hovrätten avkunnade dom i Prosolviamålet1 2013 
förändrades rättsläget för revisorns skadeståndsansvar avsevärt. I 
domen tolkade hovrätten att en bevislättnad som HD konstruerat 
gällande skadestånd till följd av underlåtenhet i Landskronadomen2 på 
grund av sin allmänna formulering vara tillämplig även inom 
associationsrätten. Till följd av detta utdömdes det högsta 
                                                
1 Hovrätten över Västra Sverige den 15 augusti 2013, mål nr T4207-10.  
2 NJA 2013 s. 145.  
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skadeståndet någonsin i svensk rätt om två miljarder kronor. 
Hovrättens dom debatterades och kommenterades sedan av HD endast 
ett år senare i BDO-domen3, där en extern intressent krävde ersättning 
för skada till följd av revisors underlåtenhet. HD kritiserade hovrättens 
resonemang och konstaterade att bevislättnaden som de använt i 
Prosolviamålet inte var tillämplig inom associationsrätten utan att 
underlåtenhetsansvar inom svensk rätt skulle bestämmas i enlighet 
med allmänna skadeståndsrättsliga principer. Vidare konstaterade HD 
att normskyddsläran är avgörande för fastställande av vilka externa 
intressenter som omfattas av begreppet ”annan” i 29 kap. 1-2§§ ABL. 
 
 
  
 
     
 

                                                
3 NJA 2014 s. 272. 



 5 

Förord 
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liv. Examensarbetet markerar slutet för min tid på Juridicum och det 
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Jag skulle kunna göra det enkelt för mig och skriva det klassiska 
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big, be nice” är ett vinnande koncept. Du är och kommer för alltid att 
vara min förebild här i världen. Tack till världens bästa pappa för att 
du alltid funnits där med stöd, tröst och som min största supporter 
oavsett vad jag gjort. Tack till Sofie och Rebecca för att ni konstant 
inspirerar och utmanar mig till att vara mitt bästa jag på ett sätt som 
bara systrar kan.  
   
Tack till Sejla för att vi sedan första gången vi sågs för fem år sedan 
suttit ihop och för att vi kommer göra det för resten av livet. Tack till 
Elin för att du lärt mig att se det positiva i varje utmaning jag stött på 
och för att vi sedan första terminen i Lund både skrattat och gråtit 
tillsammans så som bara riktiga vänner kan göra. Tack till Hanna för 
att du alltid peppat mig och funnits där för mig på alla möjliga sätt när 
jag som mest behövt dig oavsett när på dygnet.  
 
Jag vill även passa på att tacka advokatfirman Lindahl Helsingborg för 
att ni engagerat er i mitt examensarbete och i mig. Bättre arbetsplats 
går inte att hitta! 
 
Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till min handledare Per 
Samuelsson som under de senaste 20 veckorna på bästa möjliga sätt 
hjälpt mig med värdefulla åsikter och goda råd under 
uppsatsprocessen alltid hjälpt mig att styra arbetet i rätt riktning.  
 
Jag känner mig mer än redo för vad vuxenlivet har att bjuda på. Att 
äntligen vara färdig jurist, det känns mäktigt.  
 
 
 
Sabina Björklund 
Lund, maj 2016 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Revisorn är det kontrollerande organet i ett aktiebolag, med flera olika 
intressen att beakta. Revisorn kan ses som bolagets förtroendeman, 
denne ska bland annat se till att bolaget, dess borgenärers och dess 
aktieägares intressen tillvaratas. Revisorn utför revisionen i bolaget 
vars syfte är att ge legitimitet till dels den ekonomiska informationen 
som bolaget lämnat, dels förvaltningen av bolaget. I ett börsnoterat 
bolag är revisionen därför av betydelse för den reglerade marknaden 
och det finns i allmänhet anledning att ställa höga krav på revisionens 
utförande.4   
 
I ABL finns sedan länge skadeståndsregler som sanktionerar de fall då 
revisor orsakar skada i sitt revisionsuppdrag. Syftet med att föra in en 
särskild skadeståndsreglering i ABL var att den allmänna 
skadeståndsrätten ansågs vara otillräcklig vid bedömning av skador 
som uppstår i associationsrättsliga sammanhang. Sådana skador är till 
arten alltid rena förmögenhetsskador. Dessa ersätts enligt allmän 
skadeståndsrätt endast om skadan föregås av brottslig gärning.5 
Revisionsuppdraget är ett förtroendeuppdrag som medför ett 
personligt ansvar. Ansvaret ska knytas till en fysisk person. Därför ska 
ett bolag alltid ha utnämnt en huvudansvarig person för 
revisionsuppdraget om ett revisionsbolag utses till revisor.6   
 
Debatten om vårdslös revision och revisorsansvar aktualiserades på 
nytt under 2013 i Prosolviamålet7 varvid Hovrätten över Västra 
Sverige dömde ut det rekordhöga skadeståndet på ca två miljarder 
kronor för vårdslös revision. Endast ett år senare fick debatten liv på 
nytt när HD återigen testade revisorns ansvar, denna gång i 
förhållande till ”annan” tredje man. De senaste åren har flera fall av 
revisors skadeståndsansvar prövats i domstol, frågor har därför 
uppstått avseende den ersättningsberättigade kretsen och bedömningen 
av orsakssambandet för ansvaret i 29 kap. 1-2§§ ABL vid 
underlåtenhet.  
 
 

                                                
4 Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 34 och 48.  
5 2 kap. 2§ SkL.  
6 SOU 1971:15 s. 254.  
7 Hovrätten över Västra Sverige den 15 augusti 2013, mål nr T4207-10, hädanefter 
benämns detta rättsfall Prosolviamålet i framställningen. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur revisorns 
skadeståndsansvar enligt 29 kap. ABL ser ut med fokus främst på 
ansvaret gentemot sådan ”annan” som avses i 29 kap. 1-2§§ABL. 
Arbetet kommer därför huvudsakligen att utgå från och besvara 
följande frågeställningar:  
 

• Hur kommer revisorns externa skadeståndsansvar i förhållande 
till ”annan” enligt 29 kap. 1-2§§ till uttryck i svensk rätt? Är 
en sådan reglering ändamålsenlig? 

• Hur avgörs vem som faller under den ersättningsberättigade 
kretsen ”annan” i 29 kap. 1-2§§ ABL?  

 
Framställningen syftar alltså till att mot bakgrunden i de 
uppmärksammade fallen Prosolviamålet och BDO-domen8 utreda om 
revisorns skadeståndsansvar gentemot externa aktörer är 
ändamålsenligt och om den ersättningsberättigade kretsen ”annan” 
klart kan bestämmas samt hur en sådan definition i så fall kan se ut. 

1.3 Metod och material 
För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna ovan har 
framställningen utarbetats enligt en traditionell rättsvetenskaplig 
metod. Den traditionella rättsvetenskapliga metoden syftar till att 
granska, tolka och framställa gällande rätt på ett systematiskt och 
sammanhängande sätt.9 Metoden liknar den domare använder sig av i 
sin yrkesverksamhet, varvid de använder rättskälleläran. 
Rättskälleläran tillämpas genom att systematiskt granska författningar, 
förarbeten, rättspraxis och doktrin.10 Metoden har kritiserats för att 
vara motsägelsefull då rättskälleläran som är en del av metoden även 
är en del av rättssystemet. Ur denna kritik har metodens omfattning 
utvidgats från att ha en renodlat deskriptiv karaktär till att nu omfatta 
möjligheten till att kritiskt analysera rätten utifrån olika ståndpunkter. 
Förslag på lämpliga lösningar får även framhållas.11  
 
Avsikten med framställningen är att utreda revisorns externa 
skadeståndsansvar, främst i förhållande till sådan ”annan” som 
omnämns i 29 kap. 1-2§§ ABL. Detta kommer göras genom att 
kritiskt granska rättskällorna som räknas upp ovan. Framställningen är 
därför av övervägande deskriptiv karaktär. Författaren har trots detta 
valt att använda sig av löpande analys. Framställningen resulterar i en 
sammanfattande analys där olika ståndpunkter framförs. Slutligen 
                                                
8 NJA 2014 s. 272, hädanefter benämns detta rättsfall BDO-domen i 
framställningen. 
9 Olsen (2004) s. 111f.  
10 Kleineman (2013) s. 35. 
11 Sandgren (2006) s. 534, 539; Sandgren (2005) s. 652.  
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kommer detta mynna ut i att författaren lämnar ett ställningstagande i 
form av en slutsats utifrån de frågeställningar och det syfte som 
framställningen har.  

1.4 Avgränsningar 
Då uppsatsen behandlar revisorns externa skadeståndsansvar har det 
av utrymmesskäl behövt göras vissa avgränsningar. Inledningsvis ska 
understrykas att det endast är svensk associationsrätt som 
framställningen har för avsikt att behandla. För det fall det hänvisas 
till annat rättssystem eller utländska källor är det enbart i syfte att 
belysa skadeståndsansvaret för revisor i enlighet med svensk rätt. 
Uppsatsen syftar inte till att använda sig av en komparativ metod i 
någon utsträckning.  
 
Framställningen gör inte anspråk på att vara en heltäckande utredning 
av revisorns skadeståndsansvar i svensk rätt. Huvudsakligt fokus för 
uppsatsen har lagts på den ersättningsberättigade kretsen ”annan” och 
sådan underlåtenhet från revisor som orsakar skada för externa 
aktörer. Det interna skadeståndsansvaret som revisorn föreskrivs 
enligt ABL kommer därför endast att beröras översiktligt för att ge 
läsaren en djupare förståelse för hur revisorns externa 
skadeståndsansvar är konstruerat i svensk rätt.  
 
I framställningen kommer det även i vissa delar hänvisas till god 
redovisningssed. Denna sed kommer inte att utredas närmare utan 
endast nämnas. Insikt om god redovisningssed är inte nödvändig för 
en djupare förståelse av framställningen och därför har författaren av 
utrymmes- och relevansskäl valt att inte belysa denna närmare.  
 
Slutligen gör inte framställningen anspråk på att utreda revisorn i sin 
konsultroll. Revisorn kommer endast utredas i sin roll under 
revisionsuppdraget. Det är alltså främst fall då revisorn underlåtit att i 
revisionsberättelsen anmärka på brister i årsredovisningen som 
kommer beröras. Det är nämligen dessa fall som kan föranleda ansvar 
för revisor gentemot externa aktörer. Av förklarliga skäl är det i 
framställningen endast aktiebolag med tillsatt revisor som berörs av 
skadeståndsregleringen. Författaren redogör endast översiktligt för 
revisionsplikten, för att ge läsaren en förståelse för vilka bolag 
lagstiftningen och problematiken syftar till.    

1.5 Forskningsläge 
Revisorns skadeståndsansvar har sedan länge varit omdebatterat inom 
svensk associationsrätt. Moberg, Valentin och Åkersten har författat 
verket ”Bolagsrevisorn – oberoende, ansvar, och tystnadsplikt”, vilket 
har använts till stor del vid författandet av framställningen. Vidare har 
en rad verksamma jurister så som bl.a. Svensson, Schultz, Etéus och 
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Svernlöv engagerat sig genom författande av flertalet artiklar om 
revisorns skadeståndsansvar. Nerep och Samuelsson har författat en 
djupgående lagkommentar till ABL i Lexino varvid 
skadeståndskapitlet i lagen berörs ingående. Problematiken kring den 
ersättningsberättigade ”annan” uppstod dock inte förrän BDO-domen 
offentliggjordes och vann laga kraft 2014. Av denna anledning finns 
det inte särskilt mycket material i doktrin att hitta om just den 
ersättningsberättigade kretsen ”annan”. Svernlöv, Etéus och Svensson 
har i några artiklar de senaste åren berört problematiken kring den 
externa ersättningsberättigade kretsen samt frågorna som uppstår vid 
bedömningen av orsakssamband och beviskravet gällande revisors 
skadeståndsansvar.    
 

1.6 Disposition 
Den fortsatta framställningen har disponerats på följande vis. 
Inledningsvis kommer skadeståndsansvaret i 29 kap. ABL översiktligt 
redogöras för (kap. 2), med de allmänna principer och utgångspunkter 
som läsaren behöver för att få en grundläggande förståelse för hur 
skadeståndsansvaret inom associationsrätten är uppbyggt. Därefter 
kommer revisionsplikten (kap. 3) att beröras. Detta eftersom det inte 
är alla bolag som behöver tillsätta revisor och därmed är inte heller 
skadeståndsansvaret i 29 kap. ABL aktuellt i sådana bolag. Syftet med 
kapitlet är att ge läsaren en uppfattning av vilka bolag som är 
revisionspliktiga och därför även i förhållande till vilka bolag som 
revisorer på grund av sitt uppdrag kan bli skadeståndsskyldiga. 
Revisorns förhållande till de övriga bolagsorganen redovisas kortfattat 
(kap. 4) för att belysa beslutsfattande och ansvarsfördelning i ett 
aktiebolag. Därefter följer i framställningen en redogörelse för 
revisorn och dess revisionsuppdrag (kap. 5). Det är nämligen revisorns 
åsidosättande av uppgifter denne har en plikt att utföra enligt 
lagstiftningen, god revisionssed och god revisorssed som föranleder 
det externa skadeståndsansvaret. Efterföljande kapitel berör revisorns 
externa skadeståndsansvar (kap. 6) med huvudsakligt fokus på 
orsakssamband och ersättningsberättigad krets som anses falla under 
begreppet ”annan” i 29 kap. 1-2§§ ABL. Enligt författaren är det 
dessa två områden som ger upphov till de mest intressanta frågorna. 
Slutligen kommer en analys (kap. 7) göras och en slutsats (kap. 8) dras 
där uppsatsens syfte och frågeställningar besvaras.   
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2 Skadeståndsansvaret i 29 
kap. ABL i ett nötskal 
Organisationen i ett aktiebolag är uppdelat i fyra bolagsorgan, 
bolagsstämma; styrelse; VD och revisor. Bolagsstämman, det högst 
beslutande organet, fattar beslut i olika ärenden. Det är sedan styrelse 
och VD som har hand om bolagets förvaltning och de är skyldiga att 
handla i enlighet med bolagets syfte12. Tyngdpunkten i organisationen 
ligger därför i bolagsledningens13 sfär. Det fjärde bolagsorganet, 
revisorn, utför den kontrollerande verksamheten i bolaget. Mot denna 
bakgrund har lagstiftaren fört in skadeståndsregler i ABL för det fall 
skada orsakas av bolagsorganen vid fullgörande av deras uppdrag. 
Skadeståndsansvaret enligt ABL är individuellt och baseras på att 
bolagsorganen i aktiebolaget givits vissa funktioner enligt lagen. 
Styrelseledamöter, VD och revisor förväntas handla i enlighet med 
dessa regler och de föreskrifter som återfinns i ABL och annan 
lagstiftning. Skulle ett bolagsorgan handla i enlighet med regleringen 
kan organet inte ådra sig skadeståndsskyldighet. Understrykas bör att 
bolagsstämman inte anges som ansvarssubjekt inom 
associationsrätten.14  
 

2.1 Bakgrund till skadeståndsreglerna 
i ABL 

Associationsrätten innehåller sedan länge särskilda skadeståndsregler 
för det fall skada orsakas av ett bolagsorgan. Vissa av dessa regler kan 
tillämpas även i förhållande till personer som inte står i 
avtalsförhållande med skadeståndsskyldigt bolagsorgan. Ofta är 
ansvaret i de externa fallen inte lika utsträckt som det är då 
kontraktsförhållande finns mellan skadelidande och skadevållande.15 
Skadeståndsreglerna har förts in i associationsrätten med anledning av 
de speciella förhållanden som förekommer inom associationsrätten. 
Det är särskilt reglerna inom associationsrätten med avsikt att skydda 
tredje man som enligt lagstiftaren kräver särskilda sanktioner i form 
av skadestånd.16  
 

                                                
12 Syftet för aktiebolag är enligt huvudregeln att bedriva vinst, se 3 kap. 3§ ABL.  
13 Ibland används begreppet bolagsledning inom doktrinen för att beteckna det 
verkställande organet (eller organen i det fall även VD utsetts) i ett bolag men det 
används även av vissa för att åsyfta högre befattningshavare under styrelse- och VD-
nivå. I denna uppsats kommer begreppet bolagsledningen vid de tillfällen det 
används endast avse bolagsorganen styrelse och VD. 
14 Taxell (1988) s. 11f. 
15 Hellner och Radetzki (2014) s. 68.  
16 SOU 1971:15 s. 351. 
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Den associationsrättsliga skadeståndsregleringen är ett 
sanktionssystem med både preventiv och reparativ funktion. För att 
förstå funktionen av skadeståndsreglerna i ABL måste reglerna 
inledningsvis studeras ur ett samhällsperspektiv. Enligt Ekelöf är 
syftet med lagstiftning i största allmänhet att påverka invånares 
beteende i samhällslivet. Det är mot denna bakgrund som lagstiftaren 
utformat handlingsregler för sina medborgare.17 Skulle dessa 
handlingsregler inte efterföljas har lagstiftaren belagt dem med 
sanktioner, vilka i sin tur kan delas in i reparativa och preventiva 
påföljder. Verkan av en reparativ påföljd är gottgörelse för den som 
blivit utsatt för rättsstridigt handlande. En preventiv påföljd har till 
syfte att förhindra eller avskräcka rättsstridiga handlingar.18 Ekelöf 
menar att en skadeståndsreglering är en reparativ reglering som även 
till viss del har en preventiv funktion. Reglerna i 29 kap. ABL berör 
en form av utomobligatoriskt skadestånd. Ekelöf menar att ett 
utomobligatoriskt skadeståndsansvar generellt har en preventiv effekt. 
Sandström är också av uppfattningen att ABL och dess 
skadeståndsreglering är av avskräckande karaktär.19 Hellner och 
Radetzki har kritiserat detta synsätt genom påstående att ett sådant 
antagande är lika svårt att bevisa som att motbevisa. De menar vidare 
att det sällan är den skadeståndsskyldige utan i flera fall ett 
försäkringsbolag som betalar skadeståndet. Dock konstaterar de att, 
trots det faktum att det är oklart huruvida det kan påstås att 
skadeståndsansvaret generellt har en preventiv effekt, finns det vissa 
situationer då skadeståndsansvaret har viss verkan ur ett perspektiv av 
aktsamhet.20 
 
Mot ovan angivna bakgrund kan det övergripande ändamålet med 
skadeståndsreglerna i ABL konstateras vara att förmå främst 
bolagsledning och revisorer att handla så att de inte orsakar bolaget 
eller tredje man skada.21 Ett sådant ändamål går att finna i bl.a. 
förarbetena till nuvarande ABL och ABL 1975. Bland annat 
konstateras där att bolagsledningen och revisorerna står i direkt 
sysslomannaförhållande till bolaget och att det medför att de har en 
plikt att iaktta sådan hänsyn som i allmänhet krävs av syssloman vid 
fullgörandet av sitt uppdrag. Det konstateras även att det genom andra 
stycket i 29 kap. 1§ ABL är skyddet för tredje man som sanktioneras 
genom uppräkning av vilka regler som bolagsledning och revisor 
måste ta hänsyn till.22 På senare tid har lagstiftaren konstaterat att det 
är väsentligt för ett fungerande näringsliv att det finns incitament för 
bolagsledning och revisor att fullgöra sina skyldigheter. Ytterligare ett 
argument för detta är att det är viktigt att allmänhetens förtroende för 

                                                
17 Ekelöf och Edestam (2002) s. 7. 
18 Ekelöf och Edestam (2002) s. 12f.  
19 Sandström (2015) s. 399.  
20 Hellner och Radetzki (2014) s. 68. 
21 Svernlöv (2007) s. 112.  
22 Prop. 1975:103 s. 540. 
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näringslivet upprätthålls.23 Syftet med ABL:s skadeståndsregler kan 
därför sägas vara att locka fram en kombination av handlingskraft och 
försiktighet vid förvaltning och granskning av bolaget.24 

2.2 Utformning av regleringen i 29 kap. 
1-2§§ ABL 

Den associationsrättsliga skadeståndsregleringen återfinns i 29 kap. 
ABL och dessa regler är endast tillämpliga på rena 
förmögenhetsskador25.26 För att en ren förmögenhetsskada ska anses 
föreligga ska skadan vara ekonomisk och förlusten skadan innebär ska 
vara mätbar för bolaget. En sådan skada kan bestå i exempelvis 
kostnader eller värdeminskning på bolagets egendom. Även en intäkt 
som bolaget förlorar kan klassas som en ekonomisk skada om sådan 
kan påvisas.27 I svensk rätt finns sedan länge en restriktivitet avseende 
ersättning av rena förmögenhetsskador vid utomobligatoriska 
förhållanden. Dessa skador ersätts enligt den allmänna 
skadeståndsrätten endast om skadan vållats genom brottslig gärning.28 
Restriktiviteten kan bland annat hänföra sig till det s.k. 
flodvågsargumentet29 vilket vilar på överväganden av olika slag. 
Principen bakom flodvågsargumentet lyder att 
skadeståndsskyldigheten skulle kunna svämma över om det inte finns 
några restriktioner inbyggda i lagstiftningen.30 
 
Skadeståndsansvaret i 29 kap. ABL kan delas upp i ett internt och ett 
externt ansvar. Det interna ansvaret är det som berättigar själva 
bolaget ersättning det externa ansvaret är det som berättigar externa 
aktörer och aktieägare ersättning om bolagsorgan orsakar skada.31 Det 
externa ansvaret är tvingande och kan inte ursäktas genom hänvisning 
till att beslut som tagits och orsakat skada har godkänts av 
bolagsstämman.32 Ansvaret för en styrelseledamot både externt och 
internt, grundas på det i många fall formlösa uppdragsavtal som sådan 

                                                
23 Prop. 1997/98:99 s. 187. 
24 Sandström (2015) s. 403. 
25 Det vill säga ekonomiska skador som inte är varken person- eller sakskador enl. 2 
kap. 2§ SkL.  
26 29 kap. 1-2§§ ABL; Bergström och Samuelsson (2015) s. 110; Svernlöv (2007) s. 
108f; Eklund och Stattin (2014) s. 287.    
27 Hovrätten över Västra Sverige den 15 augusti 2013, mål nr T4207-10 s. 79; 
Moberg, Valentin och Åktersten (2014) s. 156. 
28 2 kap. 2§ SkL.  
29 Även kallat the floodgate argument eller dammlucksargumentet i doktrin och 
praxis. Flodvågsargumentet härrör ur det faktum att skadeståndsansvaret på olika 
sätt skulle ”svämma över” om inte kretsen av ersättningsberättigade begränsades. Ett 
annat skäl för att begränsa antalet ersättningsberättigade är att det inte utan problem 
kan fastställas att skada uppstått för tredje man till följd av en initialskada; Se mer i 
Andersson (1997) s. 253f.  
30 Flodin (2008) s. 528f.  
31 Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 158ff.  
32 Sandström (2015) s. 218.  
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ingår med bolaget. Detta gäller enligt ABL redan innan 
registreringsanmälan av styrelseledamoten inkommer till 
Bolagsverket.33 Skadeståndsregeln tillämpas därför även på person 
som i praktiken fungerar som styrelseledamot i aktiebolaget, både 
avseende det interna och externa ansvaret. Ansvaret kan därmed göras 
gällande även om det föreligger brister avseende formkrav vid 
tillsättande av styrelseledamot.34     
 
Bolagsledning och revisor ansvarar endast för den skada de orsakar 
bolaget eller annan genom uppsåt alternativt oaktsamhet. Avseende 
skada som bolagsorganen orsakar aktieägare eller annan tredje man 
krävs det dessutom att de vid orsakandet åsidosatt regel i ABL, ÅRL 
eller bolagsordningen.35 Bolagsorganen svarar solidariskt för skada 
som de av antingen uppsåt eller oaktsamhet orsakat bolaget 
gemensamt.36  
 
Styrelsen agerar som ett kollektivt organ, men ansvaret som åläggs 
styrelseledamot enligt 29 kap. ABL är individuellt. Styrelsen fattar 
därför majoritetsbeslut. Styrelseledamöterna ska individuellt inom 
ramen för uppdraget visa omsorg för bolaget och bolagets 
förmögenhet samt iaktta de krav som ställs på en syssloman i 
allmänhet. Skulle ett majoritetsbeslut orsaka skada kan det 
individuella skadeståndsansvaret i 29 kap. 1§ ABL leda till att endast 
en eller några av styrelseledamöterna blir ersättningsskyldiga för den 
orsakade skadan. En praktisk följd av att styrelseledamöterna är 
skyldiga att handla i enlighet med bolagets syfte är att 
skadeståndsansvar kan göras gällande gentemot ledamöter i styrelsen 
som genom aktiv handling eller på grund av passivitet skadat bolaget 
eller tredje man. För att undgå ansvar måste den individuella 
styrelseledamoten därför tydligt anmäla sin avvikande åsikt avseende 
ett beslut som fattas, exempelvis genom reservation i mötesprotokoll 
eller liknande. Den beslutanderätt styrelsen tilldelats enligt ABL är 
således knuten till bolagsorganet som ett kollektiv men 
skadeståndsansvaret är knutet till den individuella 
styrelseledamoten.37   
 
Aktieägare har sedan länge i svensk rätt enligt den s.k. 
samtyckesprincipen38 en möjlighet att samtycka till beslut som strider 
mot regler i ABL under förutsättning att dessa regler har till syfte att 
skydda aktieägare. Möjligheten att samtycka till sådana beslut som 
strider mot regler som skyddar aktieägarna själva föreligger oavsett 
om normen är skriven eller oskriven och oavsett om den följer av lag 

                                                
33 Se 8 kap. 13 och 33§§ ABL; Detta krav på anmälan bör inte tolkas absolut, se 
även Dotevall (2008) s. 50.   
34 Dotevall (2008) s. 50f.  
35 Taxell (1988) s. 11f; 29 kap. 1§ ABL.   
36 Svensson (2015) s. 2.  
37 Sandström (2015) s. 220 och 403. 
38 Även kallad SAS-principen eller principen om samtliga aktieägares samtycke. 
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eller bolagsordningen.39 Ett sådant samtycke från samtliga aktieägare 
har i praxis ansetts vara en giltig avsägning av bolagets rätt att kräva 
skadestånd från bolagsorganen, under förutsättning att det är 
aktieägarskyddsregler som åsidosätts.40  
 

2.3 Översiktligt om det interna 
skadeståndsansvaret 

Det interna ansvaret har getts en framträdande position i 29 kap. ABL. 
För att bolagsorganen ska bli internt skadeståndsskyldiga, ska organet 
inledningsvis på något sätt ha orsakat skada för bolaget. Det är vid det 
interna skadeståndsansvaret därmed bolaget som är 
ersättningsberättigat. Lagstiftaren har gjort förutsättningarna för 
bolaget att kräva ut ersättning av diverse bolagsorgan i 29 kap. ABL 
överkomliga. Det kan definitivt påstås finnas ett preventivt syfte med 
denna lagreglering.41  
 
Rekvisiten för att styrelse, VD eller revisorn ska bli internt 
skadeståndsskyldiga är att det ska uppstå skada under tiden organet 
fullgör sitt uppdrag på grund av dennes uppsåt eller oaktsamhet. 
Enligt den allmänna skadeståndsrätten, som får en utfyllande funktion 
då denna är lex generalis i förhållande till ABL, krävs även adekvat 
kausalitet. Det finns alltså fyra rekvisit som ska vara uppfyllda för att 
ersättningsskyldighet enligt det interna skadeståndsansvaret i ABL ska 
vara aktuellt, dessa är:  
 

1. Skada ska ha uppstått för bolaget, 
2. Denna skada ska ha orsakats av bolagsorganet vid fullgörande 

av dennes uppdrag för bolaget, 
3. Organet ska ha orsakat skadan genom att åtminstone ha varit 

vårdslös, och 
4. Adekvat kausalitet ska föreligga mellan organets handling eller 

underlåtenhet och skadan.42  
 
Bevisbördan för oaktsamheten och således skadeståndsskyldigheten 
ligger på den skadelidande. Culpabedömningen som ska göras 
avseende revisors oaktsamhet framgår inte ur varken lagtext eller 
förarbeten utan denna har överlämnats till praxis och doktrin att 
avgöra.43 Denna culpabedömning görs enligt svensk rätt främst genom 
att en normavvägningsmetod med hypotetiska händelseförlopp 
används. Det innebär att en norm arbetas fram rörande hur ett aktsamt 
bolagsorgan bör handla i en bestämd situation. Därefter jämförs det 

                                                
39 Arvidsson (2014) s. 653f.  
40 NJA 2013 s. 117. 
41 Sandström (2015) s. 406f.  
42 Svernlöv (2014) s. 2f.  
43 Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 160f.  



 16 

utarbetade beteendet med organets agerande i det enskilda fallet. 
Stämmer de två beteendena inte överens är det mycket som pekar på 
att bolagsorganets agerande präglats av oaktsamhet.44  
 
Det interna ansvaret är alltid individuellt. Bolagsorgan kan enligt 
lagregeln bli ersättningsskyldiga om skadan orsakats av denna genom 
uppsåt eller oaktsamhet. Vid avgörande avseende oaktsamheten anses 
även principerna för sysslomän i allmänhet gälla.45 Skadan som 
uppstått för bolaget måste även vara fullbordad och inte endast 
potentiell. Att skadan vållats vid fullgörande av uppdrag innebär att 
det endast är skadeorsakande handlingar som bolagsorgan förorsakat i 
tjänsten som kan föranleda ansvar enligt ABL.46  
  

2.4 Ansvarsfrihet och preskription av 
ansvar  

Skadeståndsansvaret som återfinns i ABL har till huvudsaklig 
funktion att förmå bolagsorganen att agera så att varken bolaget eller 
externa aktörer orsakas skada under fullgörandet av deras uppdrag. Att 
styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet innebär att aktieägarna i bolaget 
frånsäger sig möjligheten att göra skadeståndsanktioner gällande 
avseende handlingar som bolagsledningen företagit.  Det är stämman 
som beviljar ansvarsfrihet för styrelse och VD vid årsstämma. 
Ansvarsfriheten är dock inte undantagslös. Exempel på sådant 
undantag då skadeståndsansvar kan göras gällande trots beslut om 
ansvarsfrihet är om stämmobeslutet baserats på uppgifter som inte i 
väsentliga hänseenden varit riktiga eller fullständiga angående beslut 
eller åtgärder som talan grundas på. Ansvarsfrihetsinstitutet har olika 
ändamål, men som en yttre ram kan sägas att det har till syfte att 
främja bolagets näringsverksamhet. 47  
 
Att bolaget frånsäger sig rätten att göra sanktioner gällande innebär att 
det interna skadeståndsansvaret åsidosätts. Understrykas bör att en 
ansvarsfrihet för bolagsledningen inte innebär att tredje man är 
förhindrad att rikta ersättningsanspråk gentemot skadevållande 
bolagsledning. Det är endast VD och styrelseledamöterna som kan bli 
beviljade ansvarsfrihet enligt ABL och inte revisor.48 Ett aktiebolag är 
därför inte förhindrat att väcka talan rörande skadestånd mot revisorn 
angående brister i revisionen. Talan rörande brister i 
revisionsberättelsen ska väckas inom fem år från utgången av det 

                                                
44 Taxell (1988) s. 28. 
45 Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 161.  
46 NJA 1996 s. 224.  
47 29 kap. 11-12 och 14§§ ABL; Svernlöv (2007) s. 113f.  
48 Svensson (2015) s. 3.  
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räkenskapsår som revisionen avser, därefter preskriberas möjligheten 
att rikta skadeståndsanspråk gentemot revisors revisionsberättelse.49 
 
Om samtliga bolagsorgan är överens avseende årsredovisningens form 
och innehåll författar revisorn en ren revisionsberättelse. I denna 
rekommenderar revisorn som huvudregel stämman att fastställa 
årsredovisningen och att bevilja styrelse och VD i bolaget 
ansvarsfrihet. En sådan ren revisionsberättelse innebär att revisorn 
accepterar det sätt som styrelsen behandlat redovisningsfrågorna som 
ligger till grund för årsredovisningen.50  
 
 
 

                                                
49 Svensson (2015) s. 3.  
50 Svensson (2015) s. 3.  
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3 Revisionsplikt  

3.1 Bakgrund  
När aktiebolaget som bolagsform slog igenom i Europa ansåg 
lagstiftaren att det krävdes regler som stadgade under vilka 
förutsättningar en verksamhet där ägarna saknade personligt ansvar 
skulle drivas. En av dessa förutsättningar var, och är fortfarande, att 
ett aktiebolags räkenskaper som huvudregel ska granskas fortlöpande 
av ett fristående och oberoende organ. Detta organ är som nämnt 
revisorn med sin kontrollerande funktion i bolagets organisation. 
Enligt EU-rätten och direktiven på bolagsrättens område tillåts små 
och medelstora privata bolag att under vissa förutsättningar frångå 
denna revisionsplikt.51 I Sverige var revisionen fram till 2010 
obligatorisk för alla aktiebolag i landet oavsett storlek. Sverige var vid 
tillfället i stort sett det enda medlemsland inom EU som hade kvar en 
revisionsplikt för små privata bolag.52 
 
En absolut plikt för alla aktiebolag att tillsätta en revisor försvann ur 
den svenska lagstiftningen med en lagändring som trädde i kraft den 
första november 2010.53 Syftet med lagändringen var att ett aktiebolag 
själv i största möjliga mån skulle kunna avgöra vad som krävs för 
organisation och förvaltning av bolaget.54 Lagändringen som gjordes i 
Sverige anses vara en försiktig variant av den som stadgas inom EU.55 
Skulle Sverige ha ändrat den nationella lagstiftningen i enlighet med 
den EU-rättsliga regleringen hade cirka 97 % av alla aktiebolag i 
Sverige sluppit utföra revision.56 Istället infördes lagregler som i 
praktiken innebär att det i nästan hälften av alla privata aktiebolag ska 
tillsättas en revisor.57  
 

3.2 Plikten att tillsätta revisor i bolaget 
Lagändringen innebär att det som huvudregel fortfarande finns en 
plikt i aktiebolag att utse en revisor, men att vissa privata bolag är 
undantagna denna plikt. Publika bolag58 måste därför alltid tillsätta en 

                                                
51 Detta undantag genomfördes genom EU:s fjärde bolagsrättsdirektiv, dir. 90/604 
5/EEG.  
52 Prop. 2009/10:204 s. 1; Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 69.  
53 Prop. 2009/10:204 s. 48; Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 9 
kap. 1§, Lexino 2016-02-25. 
54 Prop. 2009/10:204 s. 1.  
55 Se art. 34 i dir. 2013/34/EU.  
56 Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 9 kap. 1§, Lexino 2016-02-25.  
57 Eklund och Stattin (2014) s. 285. 
58 Aktiebolagen kan i Sverige delas upp i publika och privata bolag. Publika bolag är 
sådana bolag som vänder sig till den aktieköpande allmänheten, vilket privata bolag 
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revisor.59 Ett beslut om att utnyttja möjligheten att frångå 
revisionsplikten ska fattas av bolagsstämman och sedan föras in i 
aktuell bolagsordning. Det är denna registrering av beslutet i 
bolagsordningen som är den s.k. ”frihetsklausulen”.60 Skulle 
frihetsklausul inte föras in i bolagsordningen blir föreskrifterna kring 
revision i främst 9 kap., men även övriga regler i ABL som rör 
revision, tillämpliga på bolaget. Att inte utse en revisor i bolaget är 
enligt reglerna ovan lagstridigt.61 Utöver att frihetsklausulen ska föras 
in i bolagsordningen får bolaget inte uppfylla det s.k. ”gränsvärdet” 
som ställs upp för undantag av revisionsplikten. Skulle frihetsklausul 
föras in i bolagsordningen som stadgar att revisor inte ska tillsättas 
men bolaget skulle visa sig uppfylla gränsvärdet är frihetsklausulen 
och bolagets agerande i enlighet med denna lagstridigt.62 
Förutsättningarna för att kunna göra avsteg från revisionsplikten är 
alltså både att registrerad bolagsordning tydligt föreskriver att revisor 
inte ska utses och att bolaget inte når upp till gränsvärdet i 9 kap. 1§ 3 
st. ABL.63 
 
Tabellen nedan visar statistik över aktiebolag i Sverige per den 13 maj 
2016. I den första kolumnen benämnd ”Antal företag” visar det totala 
antalet aktiebolag som är registrerade hos Bolagsverket. Därefter 
redogörs för antalet bolag som i bolagsordningen fört in ett 
revisorsförbehåll, dvs. en frihetsklausul, i sin bolagsordning. Av de 
286 066 stycken bolag som har revisorsförbehåll i sin bolagsordning 
är det enligt den tredje kolumnen 17238 stycken bolag som detta till 
trots ändå utsett revisor. Totalt har alltså lite mer än hälften av 
aktiebolagen i Sverige valt bort revisionsplikten.    
 

 
 
Det innebär att revisorns ansvar på grund av underlåtenhet att anmärka 
på fel i redovisningen i revisionsberättelsen inte kan aktualiseras i mer 
än hälften av alla bolagen i Sverige.  

                                                                                                               
inte gör. Istället för publika aktiebolag talas det ibland i doktrinen om 
aktiemarknadsbolag eller noterade bolag. Med begreppet publika bolag avses i 
framställningen aktiebolag som är noterade på en reglerad marknad, exempelvis 
Stockholmsbörsen. Se mer i Eklund och Stattin (2014) s. 25f.  
59 9 kap. 1§ 1 st. ABL.  
60 9 kap. 1§ 2 st. ABL. 
61 Sandström (2015) s. 81; Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 9 kap. 
1§ Lexino 2016-02-25.  
62 9 kap. 1§ 3 st. ABL. 
63 Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 69.  
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3.2.1 Gränsvärdet 
I 9 kap. 1§ 3st. ABL definierar lagstiftaren gränsvärdet, vilket utgör en 
begränsning av den valfrihet att tillsätta revisor som lagändringen 
innebär. Gränsvärdet består i sin tur av tre krav, varav aktiebolag 
endast får uppfylla ett av dessa tre villkor för att giltigt kunna frångå 
plikten att tillsätta revisor. Dessa tre villkor är: 
 

1. Medelantalet anställda i bolaget ska under var och ett av de 
senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 3 personer,  

2. Redovisad balansomslutning i bolaget har för var och ett av de 
senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner 
kronor, och 

3. Redovisad nettoomsättning för bolaget har för var och ett av 
de senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner 
kronor.64  

 
Ur de tre villkoren framgår att bolaget ska utvärderas efter varje 
räkenskapsår. Detta då bestämmelsen genomgående grundar sig på att 
bolaget under de senaste två räkenskapsåren inte uppfyllt mer än ett av 
gränsvärdena. Därför ska dessa beräknas på ett rullande två års 
genomsnitt.65  
 

3.2.2 Frihetsklausulen 
 
Om ett bolag enligt gränsvärdet har möjlighet att välja bort revision, 
ska detta göras genom en frihetsklausul i bolagsordningen. 
Frihetsklausulen ska registreras vederbörligt hos Bolagsverket innan 
den blir giltig. Syftet med registreringen är att allmänheten klart och 
tydligt ska kunna se att bolaget inte kontrolleras av revisor i enlighet 
med 9 kap. ABL.66 Skulle bolaget uppfylla gränsvärdet men trots detta 
föra in en frihetsklausul i bolagsordningen som stadgar att bolaget inte 
ska utföra revision enligt 9 kap. ABL, är en sådan frihetsklausul 
lagstridig.67 Tredje man, som är en av skyddsintressenterna, är 
visserligen fortfarande varnad om att bolaget inte utsett revisor trots 
att gränsvärdet är uppfyllt genom frihetsklausulen, men huvudregeln 
om revisionsplikt i ABL har likväl frångåtts. Någon straffsanktion för 
en sådan överträdelse av ABL kan dock inte hittas i 30 kap. ABL.68 
Ett bolag kan bli likvidationspliktigt om det inte fullgör de 

                                                
64 9 kap. 1§ 3 st. ABL.  
65 Sandström (2015) s. 279f. 
66 3 kap. 1§ 1 st. 8p ABL; Sandström (2015) s. 279; Nerep och Samuelsson, 
Aktiebolagslag (2005:551) 9 kap. 1§ Lexino 2016-02-25.   
67 Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 9 kap. 1§ Lexino, 2016-02-25.  
68 Sandström (2015) s. 280.  
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skyldigheter som är knutna till registreringsanmälan av revisor, 
exempelvis skyldigheten att lämna in personuppgifter och liknande på 
utsedd revisor.69 Det är Bolagsverkets uppgift att säkerställa att de 
ändringar som önskas registreras i ett aktiebolag inte är lagstridiga.70  
 
Skulle bolaget ha fört in en lagenlig frihetsklausul i bolagsordningen 
innebär det inte att bolaget automatiskt är undantaget revisionsplikten. 
Det kan exempelvis vara så att bolaget trots den införda 
frihetsklausulen anlitat en revisor och registrerat denna och 
revisionsuppdraget hos Bolagsverket. Skulle så vara fallet, ska dels 9 
kap., dels andra regler rörande revision i ABL vara tillämpliga på 
uppdraget frihetsklausulen till trots. Lagstiftaren har alltså knutit 
revisionsplikten till registreringen av klausulen i bolagsordningen hos 
Bolagsverket.71 Vidare finns det även särskilda specialbestämmelser i 
ABL, vilka stadgar att revisor exempelvis ska granska olika 
bolagsbeslut och liknande. Dessa regler måste följas även om bolaget 
inte är revisionspliktigt.72 Frihetsklausulen begränsar inte en 
minoritetsägares möjlighet att kräva tillsättande av en 
minoritetsrevisor.73  
 

3.3 Skyldighet att tillsätta revisor 
undantag från revisionsplikten  

Eftersom det inte är alla aktiebolag som omfattas av plikten att tillsätta 
en revisor och därmed utföra revision i bolaget är det viktigt att 
fastställa när och vilka särskilda åtgärder i ett bolag som kräver att 
revisor anlitas ändå. Sådana åtgärder innebär att ett bolag som valt 
bort revisor genom en frihetsklausul måste anlita sådan med anledning 
av att andra regler i ABL kräver det. Det handlar här främst om de fall 
då ABL stadgar att särskilda yttranden avlagda från godkänd eller 
auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag är nödvändiga. 
Dessa lagregler gäller för alla aktiebolag oavsett om bolaget är 
undantaget revisionsplikten eller ej.74 Ett exempel är att en 
apportredogörelse ska granskas av en eller flera revisorer oavsett 
bolagets undantag från revisionsplikten.75 Revisor ska även anlitas i de 

                                                
69 25 kap. 11§ ABL; prop. 1994/95:67 s. 49; Sandström (2015) s. 280. 
70 Sandström (2015) s. 81. 
71 9 kap. 1§ 5st. ABL; Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 69.  
72 Sandström (2015) s. 280f.  
73 9 kap. 9 a§ ABL; Möjligheten att påkalla tillsättande av minoritetsrevisor är ett av 
minoritetsskydden i ABL. Begreppet minoritetsrevisor är till viss del missvisande 
och det härrör ifrån att det är minoritetsägarna som tillsätter denna. En 
minoritetsrevisor har dock samma skyldighet att iaktta alla intressen i ett aktiebolag 
och inte endast minoritetsintressena, se mer i Eklund och Stattin (2014) s. 193f.   
74 Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 1 kap. 12b§, Lexino 2015-09-
22.  
75 13 kap. 8 och 23§§ ABL.  
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fall fusions- och delningsplaner utförs.76 Reglerna om 
revisionsberättelsen i ABL är inte tillämpliga om bolaget inte är 
revisionspliktigt.77 Det kan inte krävas att revisor ska lämna ett 
yttrande över information som styrelsen ska lämna vid nyemission, 
eftersom den regeln i ABL inte kan tillämpas om aktiebolaget inte är 
revisorspliktigt.78  

                                                
76 23 kap. 12§ och 24 kap. 14 ABL.  
77 7 kap. 10§ ABL; 8 kap. 3§ ÅRL; 2 kap. 15a§ ABF. 
78 13 kap. 6§ ABL; Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 1 kap. 12b§, 
Lexino 2015-09-22. 
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4 Revisorns förhållande till 
övriga bolagsorgan med 
särskilt fokus på 
beslutsfattande i bolaget  
I ett aktiebolag ska det som bekant enligt ABL:s huvudregel finnas 
fyra olika bolagsorgan. Anledningen till att lagstiftaren särskiljer 
aktiebolagsformen på detta sätt med obligatoriska bolagsorgan är att 
organisationen i aktiebolaget ofta är mer omfattande än de andra 
associationsformernas. Organen brukar allmänt betecknas som 
beslutande, verkställande, förvaltande och kontrollerande organ. Det 
beslutande organet i aktiebolag tar formen av en bolagsstämma. Det 
verkställande organet tar i sin tur formen av en styrelse. I vissa fall ska 
även ett förvaltande organ utses av styrelsen, vilken då är en VD. 
Styrelsen är enligt ABL:s kompetensfördelning underordnad 
bolagsstämman, men överordnad VD:n.79 I vissa bolag är även ett 
kontrollerande organ obligatoriskt. Det kontrollerande organet tar 
formen av en revisor.80  
 
Nedan kommer det översiktligt att redogöras för de tre bolagsorganen 
bolagsstämma, styrelse och VD:s uppgifter och deras samspel med 
revisorn. Detta kommer göras med fokus på beslutsfattandet i 
aktiebolag.  

4.1 Bolagsstämma  
Bolagsstämman är aktiebolagets högst beslutande organ och det är vid 
stämmans sammanträden som aktieägarna har möjlighet att ta del av 
bolagets angelägenheter vilket är en av de rättigheter som en 
aktieägare erhåller när denna förvärvar ett bolags aktier. Stämman har 
exklusiv kompetens att fatta beslut i flera olika frågor, exempelvis är 
det enligt huvudregel stämman som utser både styrelseledamöter och 
revisorer. Att styrelsen är tillsatt exklusivt av stämman innebär att 
denna rätt inte får delegeras till annat bolagsorgan så som 
styrelseledamot eller VD. Undantag avseende stämmans kompetens 
gällande utnämnande av styrelseledamot och revisor finns, exempelvis 
har anställda en rätt att utse en s.k. arbetstagarledamot i styrelsen och 
det kan även i bolagsordningen framgå att utomstående har rätt att 
tillsätta både revisor och styrelseledamot. Skulle så vara fallet är 
stämman bunden av sådan föreskrift. Det är endast i privata och inte 

                                                
79 8 kap. 41§ 2 st. och 8 kap. 29§ 1 st. ABL 
80 Johansson (2014) s. 112ff. 
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publika bolag som sådana undantag är möjliga att genomföra.81 
Styrelsen utses som huvudregel med relativ majoritet av 
bolagsstämman och det finns inget krav på att en eventuell minoritet 
ska få tillsätta en representant i styrelse.82 I styrelsen ska det vidare 
utses en person som ges ansvaret att vara styrelseordförande. Denna 
ordförande väljs av styrelsen om inget annat framgår ur 
bolagsordningen eller stämmobeslut.83 Stämman har även rätt att ge 
bolagsledningen handlingsdirektiv i olika situationer avseende 
förvaltningen av bolaget. I vissa fall har bolagsledningen i ett 
aktiebolag särskild vetorätt i förhållande till stämmobeslut.84  
 
Avseende bolagsstämmans relation med revisorn är det stämman som 
fastställer årsredovisningen och revisionsberättelsen samt beslutar om 
ansvarsfrihet för styrelse och VD. Beslutet avseende ansvarsfrihet 
baserar stämman i många fall uteslutande på revisorns 
rekommendation gällande detta i revisionsberättelsen.85  

4.2 Styrelse 
En styrelse i ett aktiebolag agerar som ett kollektivt organ och tar 
därför alla beslut gemensamt. Ett aktiebolag, oavsett om det är publikt 
eller privat, ska ha utsett en styrelse. Det som skiljer de publika 
bolagen från de privata ur ett styrelseperspektiv är antalet 
styrelseledamöter som är obligatoriskt att utse. I privata bolag får 
styrelsen bestå av en eller flera ledamöter, medan det i ett publikt 
bolag ska finnas en styrelse som består av minst tre ledamöter. Antalet 
styrelseledamöter ska framgå ur bolagets bolagsordning, oavsett om 
det är ett fixerat antal eller ett intervall där det anges högsta respektive 
lägsta antal. I privata bolag ska en eller flera styrelsesuppleanter utses 
för det fall då styrelsen består av färre än tre ledamöter.86 Styrelsen 
sammanträder inte dagligen utan det är vanligt att relativt lång period 
förflyter mellan styrelsesammanträdena.87 Styrelsen får inte handla i 
strid med bolagets syfte eller med dess bolagsordning. Som 
huvudregel är ett aktiebolags syfte att bedriva verksamhet som ska 
bereda ägarna vinst, under förutsättning att inget annat syfte anges i 
bolagsordningen.88 
                                                
81 Johansson (2014) s. 116 och s. 119; Andersson, Johansson och Skog 
(www.zeteo.wolterskluwer.se) kommentar till 8 kap. 48§ ABL (Hämtad: 2016-04-
12). 
82 Samuelsson (2001) s. 459; 7 kap. 41§ ABL; Majoritetsprincipen, dvs. den som fått 
flest röster anses val till styrelse eller revisor. Huvudregeln om enkel majoritet gäller 
alltså inte vid styrelseval, se mer Nerep och Samuelsson Aktiebolagslag (2005:551) 
7 kap. 41, Lexino 2013-02-01.  
83 8 kap. 4§ ABL; 8 kap. 17§ ABL; Johansson (2014) s. 121.  
84 Johansson (2014) s. 116.  
85 Svensson (2015) s. 3.  
86 8 kap. 1§ 1 st. ABL; 8 kap. 3§ 1 st. ABL; 8 kap. 46§ ABL; Johansson (2014) s. 
117f.  
87 Sandström (2015) s. 217f.  
88 3 kap. 3§ ABL; Stattin (2008) s. 138ff.  
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Styrelsen har flera olika funktioner i ett aktiebolag. Främst har 
styrelsen som ansvar att se till att bolagets organisation och 
förvaltningen av dess angelägenheter genomgående fungerar. 
Styrelsen är även ytterst ansvarig för bolagets räkenskaper och därmed 
ansvarig för upprättandet av årsredovisningen i bolaget. ABL 
förutsätter att styrelsen gör detta som ett kollektivt organ och styrelsen 
är fortlöpande beslutsför under dess arbete.89 En uppgift som styrelsen 
har är att verkställa de beslut som stämman fattar samt genomföra de 
direktiv som stämman avger. Direktiven som styrelsen får från 
bolagsstämman kan avse både inre och yttre rättsförhållanden. Att 
styrelsen har en lydnadsplikt gentemot bolagsstämman framgår ur 
ABL och det är denna plikt som markerar att stämmans karaktär av att 
vara överordnad styrelsen inte är obegränsad.90   
 
Styrelsen har även till uppgift att upprätta en förvaltningsberättelse. 
Förvaltningsberättelsen ska bland annat innehålla förslag till hur 
bolagets vinst eller förlust ska disponeras. Detta med anledningen att 
styrelsen anses bäst kunna bedöma dels utdelningens storlek med 
hänsyn till förhållandet i bolaget. Att det är styrelsen som företräder 
bolaget och dess långsiktiga intressen ger även styrelsen en stark 
auktoritet i förhållande till stämman och är ytterligare ett starkt 
incitament till varför det är styrelsen som ska ge förslag till hur 
eventuell vinst eller förlust i bolaget ska disponeras.91  
 

4.3 VD  
Om ett aktiebolag tillsatt en VD är det denna som står för den löpande 
förvaltningen i bolaget. Det följer av den associationsrättsliga 
förvaltningsbefogenheten att VD är skyldig att verka i associationens 
intresse, både lojalt och omsorgsfullt. Dessutom måste han eller hon ta 
hänsyn till de associationsrättsliga lagreglerna som finns till skydd för 
tredje man.92 Det är endast möjligt att utse en och inte flera personer 
till VD.93 Om bolagsorganet inte tillsätts ligger hela 
förvaltningsansvaret på styrelsen.94 
 
VD väljs inte likt styrelsen av stämman, vilket ger denna en viss 
särställning. Denna tillsätts istället av styrelsen och är ett obligatoriskt 
bolagsorgan i publika bolag men frivilligt i privata bolag. Den person 
som väljs till VD behöver inte nödvändigtvis vara anställd för att han 

                                                
89 Samuelsson (2001) s. 459.  
90 8 kap. 41§ ABL. 
91 Johansson (2014) s. 123; Andersson, Johansson och Skog 
(www.zeteo.wolterskluwer.se) kommentar till 12 kap. 3§ ABL (hämtad: 2016-04-
20).  
92 Johansson (2014) s. 113.  
93 8 kap. 27§ ABL; 8 kap. 50§ ABL.  
94 Svernlöv (2007) s. 107. 



 26 

eller hon ska få status som bolagsorgan. Tjänsteavtal mellan bolaget 
och personen som utsetts till VD kan istället ingås. I sådant fall blir 
allmänna regler rörande tjänsteavtal tillämpliga på rättsförhållandet. 
Dessa bestämmer bland annat VD:s rättigheter avseende lön, pension, 
semester, och anställningstid.  
 
VD:n är den som ansvarar för den löpande förvaltningen i bolaget. Det 
innebär att han eller hon ansvarar för den kontinuerliga ledningen av 
bolagets verksamhet, under styrelsens anvisningar. VD:n får utöver 
detta även besluta om åtgärder som inte kan vänta på styrelsebeslut 
utan väsentlig olägenhet för bolaget och agera därefter. Påpekas bör 
att den löpande förvaltningen och därmed VD:s handlingsutrymme är 
endast negativt definierad i ABL.95 Enligt propositionen till ABL 1975 
omfattar den löpande förvaltningen exempelvis att VD tillåts ingå 
avtal med leverantörer och avtal om anställning under förutsättning att 
avtalet till sitt innehåll, sin tidsrymd eller i förhållande till bolaget inte 
framstår som ovanligt eller av stor betydelse för bolaget.96  
 
VD anses likt styrelsen stå i direkt sysslomannaförhållande till 
bolaget. Därför finns för VD en plikt att iaktta samma omsorg vid 
fullgörande av sitt uppdrag som sysslomän i allmänhet.97  
 

4.4 Revisor 
Revisorn är det bolagsorgan som utövar den kontrollerande 
verksamheten i organisationen. Denna är det enda av bolagsorganen 
som inte har någon beslutanderätt i bolaget.98Dennes uppgift är att 
granska ett bolags räkenskapsrevision, dvs. årsredovisningen och 
bokföringen i bolaget. Revisorn ska dessutom granska ledningen och 
dess förvaltning av bolaget. Revisorn har en plikt att utföra denna 
granskning så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. 
Revisionen som revisorn utför resulterar i en revisionsberättelse, 
vilket är en årlig granskningsrapport. Om en revisor ska granska ett 
bolag som är del av en koncern har han eller hon till uppgift att även 
granska koncernföretagens inbördes förhållanden och 
koncernredovisningen.99  
 

4.5 Bolagsorganens interna relation  
När det gäller relationen mellan revisorn och övriga bolagsorgan är 
det i praktiken en allmänt accepterad retorik i revisorsbranschen att 

                                                
95 Svernlöv (2007) s. 107.  
96 Prop. 1975:103 s. 375.  
97 Prop. 1975:103 s. 351. 
98 SOU 2008:79 s. 76f.  
99 Prop. 2009/10:204 s. 49.  
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denna relation ska genomsyras av klientnytta. Revisorn ska vara 
öppen för att lösa sin klients, dvs. bolagets, problem.100  
 
Styrelsen är som ovan framgått underordnad stämman, men denna ska 
bortse från sådana direktiv från stämman som är rättsstridiga, dvs. 
beslut som strider mot författning, bolagsordning, allmänna 
rättsgrundsatser eller liknande. Skulle rättsläget vara oklart avseende 
huruvida stämmodirektivet är rättsstridigt kan styrelsen av den 
anledningen ignorera sådant direktiv om det uppenbart strider mot 
bolagets vinstsyfte.101 
 
Årsredovisningen upprättas av styrelse och VD gemensamt och 
granskas sedan av revisorn. Denna fastställs sedan av de aktieägare 
som är närvarande på bolagsstämman. Skulle brister i 
årsredovisningen skada bolaget, är alla fyra bolagsorganen med och 
skapar denna skada.102 Revisorn är den av bolagsorganen som står 
utanför bolaget och även det enda av organen som är belagd med en 
lagstadgad plikt att teckna ansvarsförsäkring. De andra bolagsorganen 
tecknar därför sällan sådan försäkring. Detta innebär att eventuella 
skadelidande vänder sig till revisorn med ersättningskrav och låter 
övriga bolagsorgan gå fria från ansvar. Skadelidande är nämligen 
genom försäkringen garanterade viss ersättning för uppstådd skada. 
Det blir sedan revisorns huvudbry att kräva ut ersättning för vad denna 
betalat i skadestånd från de övriga organen. Understrykas bör att i 
detta skede har processen redan krävt mycket kraft och resurser vilket 
leder till att en regresstalan från revisors sida inte är av hög 
prioritet.103 I praxis har nyligen ett fall avseende revisors 
regressanspråk mot styrelseledamot avgjorts till revisorns fördel. I 
HovR-fallet konstateras att grundläggande förutsättning för att ett 
regresskrav ska kunna beviljas bifall är att det finns en rättsligt 
grundad skadeståndsskyldighet för den som vill utnyttja sin 
regressrätt.104   
 
Problematiken har även uppmärksammats i en SOU från 2008. 
Förslag lades fram som innebar att i de fall revisor och 
styrelseledamot eller VD orsakat skada gemensamt skulle 
ersättningsansvaret vara subsidiärt. Ett subsidiärt ansvar skulle 
innebära att talan om ersättning för skadan initialt skulle föras mot 
styrelse eller VD. Därefter, om styrelse eller VD bedömdes vara 
skadeståndsskyldig skulle revisorns skadeståndsansvar prövas om 
styrelse eller VD förde talan om detta i skadeståndsmålet eller domen. 
Utredningsförslaget omvandlades aldrig till lagstiftning och är nu 
dessutom avskrivet hos regeringskansliet.105  

                                                
100 Catasús, Hellman och Humphrey (2013) s. 28f.  
101 Sandström (2015) s. 217.  
102 Svensson (2015) s. 2.  
103 Svensson (2015) s. 2.  
104 Göta Hovrätt den 18 december 2015 mål nr T 511-15. 
105 SOU 2008:79 s. 76f; Kommissionen (2008) s. 21. 
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Som framgått ovan deltar samtliga bolagsorgan på något sätt i 
revisorns revision av bolaget. Styrelse och VD upprättar 
årsredovisningen, revisorn granskar denna och stämman fastställer 
densamma. Stämman beviljar även ansvarsfrihet för styrelse och VD 
baserat på revisorns revisionsberättelse. Styrelsen bedömer 
fortlöpande bolagets ekonomiska situation då denna är ansvarig för 
årsredovisningen. Det är därför VD och styrelse som orsakar 
eventuella brister i årsredovisningen och inte revisorn. I debatten kring 
revisorns skadeståndsansvar har Brännström kritiserat denna ordning 
och om det är rimligt att bolagets revisor är den som får svara för hela 
skadan på grund av att han eller hon har brustit i sin granskning, när 
det är styrelseledamöterna och VD:n som ansvarar för bolagets 
redovisning och förvaltning.106   
 

                                                
106 Bl.a. Brännström (2013) har ifrågasatt denna ordning.  
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5 Revisorn och 
revisionsuppdraget  

5.1 De olika typerna av kvalificerade 
revisorer 

Enligt svensk lagstiftning finns det i Sverige två olika typer av 
revisorer som får lov att utses i aktiebolag och det är den statliga 
myndigheten Revisorsnämnden107 som utövar tillsyn över dessa.108 
Det är dels de godkända revisorerna, dels de auktoriserade revisorerna.  
De båda grupperna omnämns ofta som de kvalificerade revisorerna 
och är ålagda en skyldighet att bedriva revisionsverksamhet. Det är 
endast kvalificerade revisorer som är behöriga att utföra revision i 
aktiebolag.109 Att en revisor är godkänd eller auktoriserad betyder att 
revisorn har avlagt någon form av revisorsexamen. De godkända 
revisorerna uppfyller de krav på ställs genom RL och har sedan efter 
prövning godkänts av RN. Exempel på sådana kvalifikationer en 
godkänd revisor ska ha är att denna ska vara bosatt i Sverige eller 
EES-stat, inte vara försatt i konkurs, belagd med näringsförbud eller 
ha förvaltare i enlighet med 11 kap. 7§ FB, ha den utbildning och 
erfarenhet som behövs samt i övrigt vara lämplig att utöva 
revisionsverksamhet.110 En auktoriserad revisor ska dels uppfylla 
kvalifikationerna som uppställs för godkänd revisor, dels ha avlagt en 
revisorsexamen hos RN.111  
 
Utöver de godkända och auktoriserade revisorerna stadgar 
övergångsbestämmelser i RL att revisorer som godkänts enligt äldre 
bestämmelser, dvs. de som inte avlagt revisorsexamen, anses vara 
godkända enligt den nu gällande lagstiftningen.112 Om en revisor 
auktoriserats eller godkänts gäller sådan auktorisation eller sådant 
godkännande i fem år. En ansökan om fortsatt auktorisation eller 
godkännande kan göras innan giltighetstiden gått ut och prövas då av 
RN.113 Noteras bör att i vissa fall ställer ABL krav på att revisor ska 
vara auktoriserad.114 I ett aktiebolag är det tillåtet att utse mer än en 
revisor. Om den möjligheten utnyttjas av bolaget ska minst en av de 
utsedda revisorerna vara antingen auktoriserad eller godkänd.115 
 
                                                
107 Hädanefter benämns Revisorsnämnden RN i framställningen. 
108 9 kap. 12§ 1 st. ABL. 
109 4 och 6§§ RL; 9 kap. ABL; Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 35.  
110 4 och 6§§ RL.  
111 4-5§§ RL.  
112 Prop. 2009/10:204 s. 49.  
113 18§ RL.  
114 9 kap. 12§ ABL och 9 kap. 13§ ABL.  
115 9 kap. 12§ ABL.  
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Lagstiftaren förde 2013 in nya regler avseende revisorskategorierna i 
RL. Som argument för införandet av den nya regleringen framfördes 
bland annat att skillnaden i formell kompetens mellan auktoriserade 
och godkända revisorer inte är speciellt stor och den skillnaden som 
finns är inte allmänt känd om det bortses från kännedomen som finns 
inom revisionsbranschen. Det är mot denna bakgrund som lagstiftaren 
konstaterat att det inte finns anledning att längre skilja de två olika 
kategorierna av revisorer. Därför är det inte sedan den första juni 2013 
längre möjligt att få godkännande efter revisorsexamen. Det är numera 
endast möjligt att bli auktoriserad revisor efter avlagd 
revisorsexamen.116 Godkända revisorer som fått titeln och 
godkännandet utan att ha avlagt en revisorsexamen får enligt 
övergångsbestämmelserna behålla sin titel med samma behörighet 
som tidigare. Kategorin bestående av de godkända revisorerna utan 
revisorsexamen kommer på sikt försvinna genom det nya regelverket 
eftersom det inte längre går att godkänna utan endast auktorisera nya 
revisorer. Detta kommer dock dröja eftersom det i dagsläget är ett 
stort antal revisorer som är godkända utan att ha avlagt 
revisorsexamen117.118   
 

5.2 Tillsättande av revisor och 
uppdragets upphörande i förtid  

I aktiebolag är det bolagsstämmans uppgift att under stämmans 
ordinarie sammanträde tillsätta minst en revisor om bolaget inte är 
undantaget revisionsplikten.119 Antalet revisorer som ska utses i 
bolaget, antingen ett fixerat antal eller ett intervall med högsta 
respektive lägsta antal ska återfinnas i bolagsordningen.120 Finns en 
sådan gräns angiven i bolagsordningen är stämman bunden av denna 
eftersom det är bolagsordningen som sätter ramarna för bolagets 
verksamhet. Val av revisor och frågor kring detta hanteras som 
huvudregel på den ordinarie bolagsstämman.121  
 
Bolaget har möjlighet att i bolagsordningen föreskriva att annan än 
stämman har rätt att utse revisor i bolaget. Eftersom tillsättande av 
revisor faller under stämmans exklusiva kompetens måste ändå minst 
en av revisorerna i bolaget alltid tillsättas av stämman.122 
Understrykas bör att om utomstående tillsätter revisor innebär inte det 
                                                
116 SOU 2008:79 s. 162ff; Prop. 2012/13:61 s. 38ff och s. 41f.  
117 I april 2016 fanns det 567 stycken godkända revisorer utan revisorsexamen och 
2925 stycken auktoriserade revisorer i Sverige. Detta enligt rapport från 
revisorsnämnden: http://www.revisorsnamnden.se/rn/publicerat/statistik.html. 
(Hämtad: 2016-05-11) 
118 Moberg, Valentin, Åkersten (2014) s. 53f.  
119 9 kap. 1 och 8§§ ABL.  
120 3 kap. 1§ ABL.  
121 Moberg, Valentin, Åkersten (2014) s. 73f.  
122 9§ 2 st. RL; 9 kap. 8§ 2st. ABL.  
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att den revisorn endast ska tillvarata den utomståendes intresse när han 
eller hon utför revisionen utan revisorn har samma skyldighet att 
iaktta god revisionssed oavsett vem som tillsatt honom eller henne. 
Revisorn ska alltså ta samtliga bolagets intressenter och deras intresse 
i beaktan.123  
 
I samband med lagändringen som behandlade revisionsplikten och 
dess avskaffande ändrades revisorns mandattid. En tidigare 
obligatorisk fyraårig mandatperiod ersattes med en mandatperiod på 
ett år. Bolaget får i bolagsordningen lov att föreskriva en längre 
mandattid vilken som längst får sträcka sig över en period om fyra år. 
Ett av argumenten till varför mandatperioden för revisorer endast 
skulle sträcka sig över ett år var att en längre period i kombination 
med avskaffandet av revisionsplikten kunde leda till att många bolag 
avstod att utse revisor. Detta då bolagen genom att tillsätta revisor 
skulle binda upp sig i fyra år med de kostnader och det ansvar som 
revisionen innebär. Det var inte med det syftet som en fyraårig 
mandatperiod infördes och därför ersattes den. Ytterligare argument 
för en ettårig mandatperiod var att det erbjuder en flexibilitet för 
aktiebolag, vilket ligger i linje med intresset att förenkla regelverket 
för bolagen.124 I publika bolag ska en revisorsrotation ske efter sju år. 
Är revisorn ett registrerat revisionsbolag ställs endast krav på att den 
person som är utsedd till huvudansvarig för revisionen byts ut. 
Registrerad revisionsbyrå måste alltså inte bytas enligt svensk 
lagstiftning. En revisor och revisionsuppdraget fortsätter normalt till 
mandattidens utgång.125   
 
Även om revisionsuppdraget fortsätter tills mandattiden gått ut 
innebär inte det att associationsrätten förhindrar att en revisor, när som 
helst denna har anledning till det, avgår. Det kan dock vara så att den 
goda revisorsseden i vissa fall hindrar en sådan avgång. Exempelvis 
kan så vara fallet om revisionen vid tidpunkten för avgången skulle 
försvåras eller försenas om revisorn avgår.126 Revisorn får alltså inte 
försätta bolaget i s.k. ”revisorsnöd”. Revisorsnöd uppstår i ett bolag 
när det plötsligt är utan revisor och en relativt lång tid förflutit in på 
nästkommande räkenskapsår och bolaget därför är i behov av att få sin 
årsredovisning granskad, eller när bolaget är i behov av sådan 
granskning för att det ska kunna hålla en ordinarie bolagsstämma på 
utsatt tid.127  
   
Upphörande av uppdraget kan ske på antingen revisors eller bolagets 
initiativ.128 Om en revisor önskar att avsluta revisionsuppdraget i 
förtid ska detta ske genom anmälan till styrelsen där revisorn 

                                                
123 Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 74.  
124 Prop. 2009/10:204 s 79f. och s. 114.  
125 9 kap. 21-21a§§ ABL.  
126 RN Disciplinärende, dnr. 2009-1679 (referat D20/10).  
127 Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 78. 
128 Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 77.  
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meddelar att uppdraget ska upphöra. Revisorn kan även entledigas av 
bolagsstämman eller den som utsett denna. För att ett entledigande ska 
vara giltigt ställs krav på saklig grund och anmälan till styrelsen. Det 
är endast den som utsett revisorn som har möjlighet att entlediga 
denna, alternativt revisorn själv som kan avgöra om denna vill avgå.129 
Syftet med att det ska finnas saklig grund vid entledigande av revisor 
är att motverka möjligheten för ett bolag att göra sig av med revisorer 
som de upplever vara ”obekväma” eller revisorer som bolaget inte är 
nöjda med av skäl som inte anses vara sakliga.130 Saklig grund för 
avslutande av revisors uppdrag kan generellt anses finnas om skälet 
underbyggs med uppgifter som visar att den misstro som 
uppdragsgivaren känner gentemot revisorn är välgrundad. Exempelvis 
kan en revisor som är svårtillgänglig eller oförmögen att utföra sitt 
uppdrag inom utsatt tid alternativt med tillräcklig omsorg entledigas 
med saklig grund.131 Entledigande av revisor utan saklig grund kan 
innebära en skadeståndsskyldighet för bolaget gentemot revisorn.132  
 
Skulle revisorns uppdrag upphöra i förtid och suppleant inte finns 
utsedd ska styrelsen vidta obligatoriska åtgärder för att en ny revisor 
ska tillsättas.133 En sådan ny revisor får då tillsättas för den tid som 
återstår av den entledigade revisorns mandattid.134  
 

5.3 God revisorssed 
Kvalificerade revisorer ska enligt RL utföra de uppdrag de tilldelats 
enligt god revisorssed.135 Den goda revisorsseden finns dock inte 
definierad i lagtext, med avsikten att seden ska utvecklas av 
revisorsorganisationerna på området genom rekommendationer och 
uttalanden. RN, som är statlig aktör på revisionsområdet, ansvarar för 
att regleringen på området utvecklas på lämpligt sätt genom 
föreskrifter, uttalanden och beslut i enskilda ärenden.  
 
God revisorssed omfattar de etiska normer som gäller för revisorernas 
yrkesmässiga beteende. Sådana normer kan vara lagstadgade eller 
utvecklade i praxis.136 De etiska normerna går främst att finna hos 
revisionsorganisationer som exempelvis FAR137. Även RN har i viss 
omfattning gett ut och utvecklat yrkesetiska regler.138 Lagstiftaren har, 
istället för att detaljerat ange hur revisorn ska agera, givit branschen 

                                                
129 9 kap. 22§ ABL.  
130 Prop. 2008/09:135 s. 107ff.  
131 Prop. 2008/09:135 s. 161.  
132 Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 80.  
133 9 kap. 24§ ABL.  
134 Prop. 2004/05:85 s. 324.  
135 19§ RL.   
136 Prop. 2000/01:146 s. 88.  
137 Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare.  
138 Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 34; 3§ RL.   
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en måttstock för vilket beteende som är acceptabelt för revisorer. 
Syftet med denna konstruktion är att det dels möjliggör en mer 
dynamisk utveckling av reglerna på området, dels motverkar risken 
för att lagstiftaren genom en definition i lag skulle begränsa revisorns 
granskning då tolkning av lagregler kan föranleda motsatsslut.139 Ett 
rimligt riktmärke för revisorn är att sedens yttre ramar utgörs av 
lagstiftningen som anger att seden är tillämplig, dvs. RL och RF 
inklusive de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar.140    
 
God revisorssed omfattar de krav som ställs på revisorn och dennes 
agerande i samband med utövandet av revisorsyrket. God revisorssed 
ska styra revisorns agerande vid planering och marknadsföring av den 
egna verksamheten, vid all kontakt med kollegor och dylikt. I viss 
mån påverkar den goda revisorsseden även revisors agerande utanför 
dennes yrkesroll. God revisorssed är därför inte endast en yrkesetisk 
standard utan bör ses som den rättsliga standard revisorn har att agera 
utifrån i egenskap av kvalificerad revisor.141 God revisorssed innebär 
vidare att revisors handlande ska präglas av integritet och gott 
omdöme. Integriteten revisorn åläggs syftar till att han eller hon ska 
agera med hederlighet och sanningsenlighet.142  
 
Det är inte möjligt att definiera sådan rättslig standard av typen god 
sed heltäckande. Alltså kan det inte i lagstiftning definieras vad sådan 
sed omfattar. Det ankommer därför på praxis, rekommendationer, 
disciplinärenden och doktrin att fastställa den goda seden på 
revisorsområdet överlag. Det kan enligt Gometz konstateras genom 
praxis stå klart att med begreppet god revisorssed omfattas god sed för 
revisorer. Det är även den sed som är den vidaste på revisorsområdet. 
God revisorssed omfattar både den goda revisionsseden, som avser 
sed vid utförandet av revisionen, och den goda redovisningsseden, 
som avser sed vid upprättandet av bokföring och extern 
redovisning.143  
  

5.4 God revisionssed 
Begreppet god revisionssed fördes in i svensk lagstiftning genom 
ABL 1975. Detta fick som följd att den lista som i många aspekter var 
orealistisk och fanns i ABL 1944, vilken innehöll de obligatoriska 
åtgärder som revisorn skulle vidta under revisionsuppdraget ersattes. 
Listor i likhet med den som fanns i ABL 1944 kan generellt påstås ha 
en negativ effekt eftersom en sådan lista inte kan göras uttömmande. 
Istället hävdas enligt förarbetena till nu gällande ABL att den goda 
revisionsseden genom att inte definieras i lagtexten ges utrymme för 
                                                
139 Diamant (2004) s. 55ff.; SOU 1971:15 s. 265f; prop. 1997/98:99 s. 147f.   
140 41§ RL; 18§ RF; Diamant (2004) s. 57.  
141 Diamant (2004) s. 54; 19§ RL; Prop. 2000/01:146 s. 88.    
142 FAR:s EtikR 1 (2015) s. 1.  
143 Gometz (1996) s. 217.  
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utveckling. Seden får växlande omfattning och betydelse beroende på 
det enskilda företagets förhållanden och marknadens utveckling 
genom teori och praxis. Revisionen kan därför genom den goda 
revisionsseden anpassas efter utveckling, uttalanden av experter och 
praxis på området utan att lagändring behöver företas. Till expertis på 
området utsågs enligt förarbetena FAR och SRS.144  
 
Det är den goda revisionsseden som avgränsar omfattningen av 
revisorns granskning. Revisionsseden omfattar riktlinjer för hur själva 
revisionen ska utföras, dvs. kontroll, rapportering och granskning.145 
God revisionssed har lagstiftaren, precis som med den goda 
revisorsseden, överlåtit på revisorsorganisationerna146 att utveckla 
genom uttalanden och rekommendationer. Revisionsorganisationerna 
kan bland annat avge standarder som kan förändra seden och dess 
utveckling. Mellan åren 2004 och 2010 var Revisionsstandard (RS) 
gällande standard för revisionsverksamhet i Sverige. RS var i sin tur 
baserad på den internationella revisionsstandarden ISA147. Sedan 2010 
är RS ersatt och ISA är numera direkt tillämplig standard för 
revisionsverksamheten i Sverige. I ett tolkningsavseende har RN 
företräde när det kommer till god revisionssed men ytterst är det 
domstolarna som slutligt tolkar vad som anses omfattas av begreppet 
god revisionssed.148 Tanken var redan vid framtagandet av ABL 1975 
att revisorsorganisationerna skulle utarbeta en levande revisionssed. 
Detta har därefter även skett, både IFAC och FAR har genom olika 
revisionsstandarder, rekommendationer och uttalanden fortlöpande 
utvecklat den svenska goda revisionsseden. Den goda seden på 
området kan ständigt anpassas till den utvecklingen som samtidigt 
sker på revisionsområdet.149 
 
En revisor ska enligt ABL utföra granskningen av bolaget så ingående 
och omfattande som god revisionssed kräver.150 Det finns inga 
föreskrifter i ABL rörande granskningens omfattning, denna bestäms 
helt utifrån vad som anses vara god revisionssed. Att granskningen 
bundits till god revisionssed innebär att revisionen är anpassningsbar 
utifrån vilken storlek bolaget har, de olika skiftande förhållanden och 
den utveckling som sker genom teori och praxis avseende sedens 
innebörd och omfattning.151  
 

                                                
144 SOU 1971:15 s. 266; Gometz (1996) s. 216f.  
145 Sandström (2015) s. 278.  
146 Primärt avses här FAR och IFAC (International Federation of Accountants).  
147 International Standards on Auditing. Denna standard ges ut av IFAC.  
148 Moberg, Valentin och Åkersten (2014) 2014 s. 31f.; Catasús, Hellman och 
Humphrey (2013) s. 116f.   
149 FARs Samlingsvolym – Revisionen (2016) s. 7ff.  
150 9 kap. 3§ ABL.  
151 SOU 1971:15 s. 266. 
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5.5 Revisionsberättelse 
En revisor ska granska bolagets redovisning, vilken ska resultera i 
upprättandet av en revisionsberättelse. Granskningen av 
årsredovisningen ska inte omfatta alla enskilda poster i redovisningen, 
utan den ska vara inriktad på att upptäcka väsentliga fel i 
årsredovisningen. Det är endast de väsentliga fel som revisorn 
upptäcker som han eller hon i sin tur är skyldig att rapportera i 
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen ska revisorn därför uttala 
sig om årsredovisningen och om denna upprättats i enlighet med ÅRL. 
Revisorn ska även uttala sig om huruvida årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av hur bolagets resultat och ställning rent faktiskt ser 
ut och om den är upprättad i enlighet med god redovisningssed. 
Viktigt att understryka är att revisorns uttalande i revisionsberättelsen 
inte innebär en absolut säkerhet att årsredovisningen är fri från 
väsentliga fel, det är endast en hög säkerhet att så är fallet.152  
 
En revisionsberättelse som är utformad enligt standardutformning utan 
avvikelser utgör en ren revisionsberättelse. En berättelse i vilken 
revisorn gör anmärkningar och som därmed avviker från 
standardutformningen är en oren revisionsberättelse. Att en revisor 
avgett en s.k. ren revisionsberättelse innebär dock inte att det inte 
finns behov för ägare, tillsynsmyndigheter eller analytiker att noga 
läsa och tolka informationen i årsredovisningen. Tvärtom ska en 
intressent till årsredovisningen vara medveten om att revisorns 
uttalande i berättelsen innebär att informationen som företaget lämnat 
till omvärlden inte innehåller väsentliga avvikelser från god 
redovisningssed och informationen kan användas som utgångspunkt 
för analys av företagets förhållanden.153 Revisorn kan exempelvis på 
flera sätt ha misstagit sig avseende de väsentliga felen i bolagets 
revision, bland annat kan revisorn ha blivit vilseledd, ha slarvat eller 
haft tidsbrist vid utförandet av revisionsuppdraget. 
Revisionsberättelsen har därför betydelse för revisorns ansvar. Har 
revisorn varit försumlig och missat sådant som skulle föranleda 
anmärkning och om det inte är rimligt att missa detta kan 
skadeståndsansvaret i 29 kap. ABL aktualiseras.154  
 

5.6 Tystnadsplikt 
När det kommer till revisorn och dennes uttalanden kritiseras ofta 
denna av allmänheten för sin tystlåtenhet. Revisorns tystnad i 
förhållande till allmänheten grundas i att han eller hon enligt både 
ABL och RL är tilldelad en tystnadsplikt. Revisorn får därför inte yttra 
sig om bolagets angelägenheter som han eller hon fått kännedom om 
                                                
152 Sandström (2015) s. 293. 
153 RNs beslut, dnr 2010-1391 (referat D11). 
154 Sandström (2015) s. 293. 
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när han eller hon fullgör sitt uppdrag om det kan skada bolaget.155 I 
realiteten spelar det ingen roll hur revisorn tagit del av uppgifterna om 
bolagets angelägenheter. Sådana uppgifter är alltid föremål för 
uppdragets sekretess.156 Att yppa affärshemligheter i exempelvis 
revisionsberättelsen eller på annat sätt kan alltid medföra en potentiell 
skada för bolaget.157 Revisorn får inte heller använda uppgift som 
denna tagit del av i sin arbetsutövning till fördel för sig själv eller till 
skada alternativt nytta för annan. Inte heller får han eller hon 
obehörigen röja sådan uppgift.158 Revisor har alltså varken i uppgift 
eller behörighet att uttala sig för bolagets räkning och det kan 
konstateras att en stor sekretess ligger i dennes uppdrag. Skulle revisor 
uttala sig avseende bolaget och om dess arbete skulle han eller hon 
inte bara kunna förlora sitt uppdrag utan även bli skadeståndsskyldig 
gentemot den som skadas av uttalandet. Företagsskandalerna som 
förekommit i media har gjort både privatpersoner och organisationer 
upprörda över vad som uppfattats vara en passivitet från revisorernas 
sida. Främst ifrågasätts om inte revisorn ska stå för oberoende, etik 
och moral vid revisionsuppdraget. Revisorerna har till sitt försvar 
hävdat att det inte är rimligt att de ska agera moralpolis i förhållande 
till bolagsledningen, särskilt inte när de inte har någon sådan plikt 
enligt de olika regelverken som reglerar revisionsuppdraget.159 
 
ABL och RL:s regler angående revisors tystnadsplikt är av olika 
karaktär, med olika syften och skilda rättsverkningar om åsidosättande 
skulle ske. ABL och dess tystnadsplikt har till syfte att skydda 
bolaget. Det innebär att revisor som bryter mot 9 kap. 41§ ABL kan 
bli skadeståndsskyldig enligt samma lag. RL är däremot av 
näringsrättsligt slag och innehåller yrkesetiska normer. RL saknar 
därför anknytande skadeståndssanktioner, vilket innebär att det inte på 
aktiebolagsrättslig grund kan förekomma något skadeståndsansvar om 
revisor bryter mot RL:s tystnadsplikt. Däremot kan revisor dömas till 
ansvar enligt 20 kap. 3§ BrB om denna bryter mot RL:s regel om 
tystnadsplikt.160  
 
Ett problem som kan orsakas av den kraftiga sekretess som revisorn är 
belagd med är att denna riskerar att hålla inne med information 
alternativt kritik eftersom han eller hon är rädd för att yppa 
hemligheter som kan föranleda skadestånd eller att denna förlorar 
uppdraget.161 Tystnadsplikten kombineras med den 
upplysningsskyldighet som även föreskrivs revisorn enligt ABL.162 
Tystnadsplikten är överordnad upplysningsplikten och denna gäller 
                                                
155 9 kap. 41§ ABL.  
156 Moberg, Valentin & Åkersten (2014) s. 200. 
157 Prop. 1975:103 s. 433.  
158 26§ RL.  
159 Johansson, Häcknar och Wallerstedt (2005) s. 9.  
160 Samuelsson kommentar till 9 kap. 4§ ABL (Hämtad från: www.pro-
karnovgroup-se.ludwig.lub.lu.se 2016-04-05); 20 kap. 3§ BrB.  
161 Sandström (2015) s. 290f.  
162 9 kap. 45 ABL.  
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därför med begränsningar. Revisor har en skyldighet att inte uttala sig 
trots stämmans suveränitet om revisors yttrande innebär risk för 
väsentlig skada för bolaget. I extrema fall ska alltså revisorn vara tyst 
även om det är en majoritet i bolagsstämman som beslutat om att 
denna ska uttala sig.163 Tystnadsplikten medför även att en vägran från 
revisors sida att utge upplysningar till enskilda aktieägare när dessa 
begär det inte kan leda till skadeståndsansvar för revisorn. Revisorns 
tystnadsplikt i förhållande till stämman är mindre omfattande än den 
som gäller gentemot enskild aktieägare eller utomstående164 
Tystnadspliktens utsträckning i tiden avgörs med hjälp av 
skaderekvisitet i 29 kap. 1-2§§ ABL, eftersom det är denna paragraf 
som sanktionerar en eventuell överträdelse av tystnadsplikten. Ur 
skadeståndsparagrafen får tolkas att tystnadsplikten råder så länge 
yppande av upplysning kan skada bolaget.165  
 

5.7 Oberoende 
Syftet med revisionen är att tillhandahålla bolagets intressenter en 
granskning av företagets information för att i sin tur skapa ett 
förtroende för bolaget och dess verksamhet. En oberoende revisor är 
obunden till bolagsledningen, bolagets önskningar, intressen i 
granskarens egen närhet och aktieägare. Skulle revisorn vara i 
beroendeställning i förhållande till någon eller något av dessa är risken 
stor för att granskning av bolaget och revisorns uppgifter påverkas av 
detta. Sådana kopplingar mellan revisor och bolaget måste därför 
motverkas. Det är endast en oberoende revisor som kan utföra en 
riktig och opartisk granskning av bolaget.166 Av denna anledning är 
det viktigt att potentiella investerare och andra externa aktörer kan lita 
på att revisionen utförs av en revisor som är oberoende i förhållande 
till samtliga av bolagets intressenter. Det har därför i ABL förts in 
regler som stadgar revisorns oberoende genom obehörighetsgrunder 
för revisorn.167  
 
Att en revisor är oberoende är alltså en av hörnstenarna i revisionen 
och revisorsuppdraget.168 Debatten kring revisorns oberoende har 
pågått sedan revisorsyrket uppfanns och därefter på nytt diskuterats 
med jämna mellanrum under åren, både internationellt och 
nationellt.169 I samband med utarbetandet av RL kom begreppet 
oberoende att diskuteras. Det konstaterades då att det i mänskliga 

                                                
163 Sandström (2015) s. 291.  
164 Nerep och Samuelsson (Aktiebolagslag 2005:551) 9 kap. 41§ Lexino (Hämtad: 
2016-02-25).  
165 Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 193.  
166 Sandström (2015) s. 286f.  
167 Dessa obehörighetsgrunder finns i 9 kap. 10§ ABL; se även Sandström (2015) s. 
285ff; Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 90.  
168 Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 90.  
169 Engerstedt och Strömqvist (2003) s. 1.  
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sammanhang aldrig kan förekomma ett absolut oberoende. 
Utredningen använde därför opartiskhet och självständighet för att 
förklara revisorns oberoende. Med begreppen opartiskhet och 
självständighet menades då både revisorns faktiska och synbara 
opartiskhet och självständighet. Den faktiska opartiskheten och 
självständigheten kännetecknar revisorns förmåga att under 
revisionsuppdraget ta hänsyn till alla omständigheter som är av 
väsentlig betydelse men inte några andra omständigheter. Det handlar 
bl.a. om att revisorn ska kunna författa en objektiv revisionsberättelse. 
Den synbara opartiskheten och självständigheten innebär att 
revisionen ska utföras utan omständigheter som föranleder 
omvärldens ifrågasättande av revisorns förmåga till objektivitet.170 
Många hävdar i doktrin att idealet av en oberoende revisor är omöjligt 
att återskapa i praktiken. Begreppsanvändningen är därför enligt 
Catasús felaktig, istället borde termen förtroende utnyttjas när 
revisorns oberoende från bolagets intressenter diskuteras.171   
 
En revisors oberoende kan rubbas på olika sätt men främst genom 
förtroenderubbande sidoverksamhet eller genom att revisorn är jävig. 
Den förtroenderubbande sidoverksamheten innebär att revisor 
bedriver verksamhet som till sin karaktär föranleder anledning att 
ifrågasätta den enskilda revisorns oberoende vid sidan av sin 
revisionsverksamhet. Detta får revisor inte lov att göra. Ideell 
verksamhet är ett undantag som alltid anses vara en tillåten 
sidoverksamhet, särskilt sådan inom politiska och ideella 
organisationer.172 Jävsreglerna i ABL innehåller de situationer då 
lagstiftaren anser att en revisor inte längre är oberoende. Reglerna bör 
läsas som situationer då revisors integritet är hotad.173 Skulle en 
revisor vara jävig, innebär detta att han eller hon inte är behörig att 
vara revisor i aktuellt bolag. Skulle jäviga omständigheter inte 
uppkomma förrän efter att revisorn utsetts i bolaget förlorar han eller 
hon sin behörighet samtidigt som sådan omständighet inträder. 
Styrelsen ska i sådant fall vidta åtgärder så att jävig revisor entledigas 
och ny revisor tillsätts. Det är i sådant fall Bolagsverket som både 
utser ny revisor och entledigar jävig sådan. Styrelsen i aktiebolaget 
ska ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas av Bolagsverket. Om 
jävig revisors åsidosättande av sin plikt eller agerande på annat sätt 
rubbat förtroende för denna kan även RN ingripa i vissa fall med i 
reglerna i RL som grund. Om revisors jäv påverkat revisionen, dess 
kvalitet eller på annat sätt orsakat skada i uppdraget kan revisorn bli 
skadeståndsskyldig i enlighet med 29 kap. ABL.174  
 

                                                
170 SOU 1999:43 s. 141f.  
171 Catasus (2016) s. 1.  
172 Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 93.  
173 9 kap. 17§ ABL; Sandström (2015) s. 286f.  
174 9 kap. 25 och 27§§ ABL; 29 kap. 2§ ABL; Moberg, Valentin och Åkersten 
(2014) s. 100.   
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Även RL innehåller regler om revisors oberoende. Reglerna i RL är 
uttalade i form av aktsamhetsstandarder. Aktsamhetsstandarder 
används även vid utarbetandet av hypotetiska händelseförlopp för att 
avgöra skadeståndsansvaret enligt ABL. Därför kan RL:s 
oberoendereglering få betydelse vid tvist rörande revisors 
skadeståndsansvar. Reglerna i RL kring revisors oberoende anger dels 
ett antal intressekonflikter, dels föreskrifter avseende uppgifter som 
revisorn är tvungen att under sitt uppdrag dokumentera i skrift. Skulle 
bolagsstämman utse en revisor som är obehörig, jävig eller saknar 
kompetens enligt ABL kan ett sådant beslut klandras när detta 
uppdagas.175 Bolagsverket kan i vissa fall besluta om särskilda 
sanktioner om revisor inte anmälts, om bolaget inte lämnat in 
årsredovisning eller om revisor exempelvis försatts i konkurs eller 
belagts med näringsförbud.176 RL och dess regler kring revisorns 
oberoende bygger på vad som benämns analysmodellen i doktrin, 
nämligen en bedömning som revisorn gör av sin egen opartiskhet och 
självständighet.177 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
175 Se 7 kap. 50-51§§ ABL.  
176 Se 25 kap. 11§ och 27 kap. 6§ ABL.  
177 Engerstedt och Strömqvist (2003) s. 1. 
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6 Revisors externa 
skadeståndsansvar  
Revisorn utför sitt uppdrag under ansvar enligt 29 kap. 1-2§§ ABL. 
Det innebär att en revisor som på något sätt åsidosätter sina 
skyldigheter enligt lagen och därigenom skadar bolaget, aktieägare 
eller annan kan bli skadeståndsskyldig.  
 

6.1 Allmänna utgångspunkter för 
revisorns skadeståndsansvar 

Revisorn har som nämnt ingen beslutanderätt i aktiebolaget utan 
endast en kontrollerande funktion ifråga om årsredovisning och 
förvaltning. Revisorn ansvarar därför endast för felaktig, vårdslös eller 
bristfällig revision, för underlåtenhet att rapportera brister eller fel 
som han eller hon under revisionen upptäckt och för felaktigt lämnad 
information i revisionsberättelsen.178 
 
När det talas om att revisorn har ett ansvar innebär det att revisorn ska 
stå ansvarig för följderna av en handling eller underlåtenhet enligt 
rättsliga regler. Rättsreglerna kring revisorns ansvar i förhållande till 
aktiebolaget återfinns i ABL, RL och FAR:s stadga.179 Det 
associationsrättsliga skadeståndsansvaret för revisorer återfinns i 29 
kap. 2§ ABL. Regeln i sin tur hänvisar vidare till 29 kap. 1§ ABL som 
reglerar skadeståndsansvaret för bolagsledningen. Hänvisningen till 
29 kap. 1§ innebär att alla rekvisit som finns i hänvisad paragraf måste 
vara uppfyllda för att revisorn ska bli skadeståndsskyldig. Hela 29 
kap. i ABL bygger på den allmänna skadeståndsrättens180 
culparegel181. Culparegeln innebär att det endast krävs oaktsamhet för 

                                                
178 Prop. 1980/81:84 s. 48; Taxell (1988) s. 12.   
179 Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 158. 
180 ABL innehåller inte en uttömmande reglering för skadestånd. Eftersom 
skadeståndsregleringen i ABL är s.k. ”lex specialis” innebär det att allmänna 
skadeståndsrättsliga principer ska beaktas vid de fall ABL inte reglerar särskilda 
frågor som exempelvis fördelning av ansvaret inom styrelsen eller ansvar vid 
delegering av förvaltningsuppgifter; Se mer i Dotevall (2008) s. 60f; Bergström och 
Samuelsson (2015) s. 111; Taxell (1988) s. 10f.; Moberg, Valentin och Åkersten 
(2014) s. 159.  
181 Culparegeln kan sägas vara uppdelad i två delar, en objektiv och en subjektiv del. 
Till den objektiva delen av culparegeln räknas kravet på skada, adekvat kausalitet 
och att handlingen eller underlåtenheten i objektiv mening åstadkommit skada och 
inte varit en del av de krav som ställs på bolagsorganet. Till den subjektiva delen av 
culparegeln räknas sådana förhållanden som kan hänföras till skadevållarens person. 
Exempel på förhållanden som kan vara av betydelse är om skadevållande har 
egenskaper som innebär att det går att ställa högre alternativt lägre krav på honom. 
Alltså omfattas alla de psykiska faktorerna som skadevållaren kan tänkas ha. 
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att skadeståndsskyldighet ska inträda. Principen är central inom 
skadeståndsrätten. Trots att ABL innehåller särskilda regler om 
skadestånd utgör den allmänna skadeståndsrätten en utgångspunkt vid 
bedömningen av ansvarsfrågan.182  
 
Av allmänna skadeståndsrättsliga principer följer den så kallade 
normskyddsläran. Normskyddsläran innebär i ett associationsrättsligt 
perspektiv att en revisor som vid revisionsuppdraget skadar aktieägare 
eller ”annan” genom överträdelse av ABL, ÅRL och bolagsordningen 
endast kan bli skadeståndsskyldig vid överträdelse av norm som syftat 
till att skydda tredje man.183 Att direkta skador faller under aktuellt 
kapitel i ABL och är ersättningsgilla anses självklart. Dock är det mer 
oklart vad som gäller för indirekta skador. Sådana skador ska enligt 
den allmänna skadeståndsrätten inte vara ersättningsgilla.184 I 
förarbeten har det uttalats att indirekt skada som drabbar aktieägare i 
fall där den direkta skadan drabbar bolaget är något som ska vara 
förknippat med aktieägarens aktivitet i bolaget och därför får 
aktieägare acceptera sådan skada.185 
 
Ansvaret enligt 29 kap. 1-2§§ ABL kan delas upp i ett internt och ett 
externt skadeståndsansvar. Det som kan sägas skilja de två 
ansvarstyperna från varandra är att det interna bygger på en 
traditionell culpabedömning där en obegränsad bedömning görs av 
revisorns vårdslöshet. När det gäller det externa ansvaret krävs att 
oaktsamheten kan kopplas till en överträdelse av ABL, ÅRL eller 
bolagsordningen. Ansvaret revisorn åläggs enligt 29 kap. 1-2§§ ABL 
är alltid individuellt. Oavsett om det är flera som gemensamt orsakat 
skada så ska ansvaret bedömas utifrån den skada som varje revisor 
orsakat. Det är endast den skadan som revisorn vållat som han eller 
hon är ansvarig för.186  
 
Ur tabellen redovisad ovan187 framgår att hälften av alla aktiebolag i 
Sverige inte tillsatt revisor. Det är alltså endast i en viss kategori av 
aktiebolag som revisorn kan bli skadeståndsansvarig. I den andra 
kategorin av bolag, som omfattar de bolag som inte tillsatt revisor i 
enlighet med undantaget från revisionsplikten, kan skadelidande inte 
rikta anspråk gentemot revisor. Men den felaktiga informationen, dvs. 

                                                                                                               
Gränsen mellan den objektiva och den subjektiva delen är inte helt skarp. Utöver att 
culpabedömningen i ABL anses följa ur allmänna skadeståndsrättsliga principer, gör 
även kravet på adekvat kausalitet mellan inträffad skada och pliktstridig handling 
eller underlåtenhet det. Se vidare i Dotevall (2008) s. 62f; Moberg, Valentin och 
Åkersten (2014) s. 159f.   
182 Andersson, Johansson och Skog (www.zeteo.wolterskluwer.se) kommentar till 
29 kap. 1§ ABL (hämtad 2016-03-16). 
183 Svensson (2014) Jämkning av revisorns skadeståndsansvar s. 8f.  
184 Andersson, Johansson och Skog (www.zeteo.wolterskluwer.se) kommentar till 
29 kap. 1§ ABL (hämtad 2016-03-16).  
185 Prop. 1997/98:99 s. 190.  
186 Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 159f. 
187 Se framställningen s. 19.  
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felaktigheterna i årsredovisningen, försvinner inte för det. Skulle 
skada uppstå för extern aktör på grund av felaktig information i 
årsredovisningen i bolag som inte tillsatt revisor måste skadelidande 
vända sig till styrelseledamot eller VD som orsakat sådan skada. Det 
kan därför ifrågasättas vad för funktion revisorsansvaret i 29 kap. 1-
2§§ ABL fyller och varför inte styrelsen får ansvara för alla sådana 
skador.  
 

6.2 Det externa skadeståndsansvaret 
enligt 29 kap. 1-2§§ ABL 

Med det externa skadeståndsansvaret avses enligt lagtexten ansvar 
gentemot aktieägare eller annan. Med annan menas exempelvis en 
extern aktör som drabbats av skada till följd av revisionsuppdraget. 
Att annan anges som ersättningsberättigad skadelidande innebär att 
lagstiftaren utvidgat skadeståndsskyldigheten för revisorer. 
Skadeståndsskyldigheten omfattar genom formuleringen även vissa 
rena förmögenhetsskador som drabbar tredje man. Ren 
förmögenhetsskada kan alltså inom associationsrätten genom ABL 
ersättas i även utomobligatoriska förhållanden trots den rådande 
restriktivitet som återfinns inom svensk rätt avseende ämnet. 
Bestämmelserna i ABL ger dock inte någon vägledning avseende vad 
som krävs för att ansvar i angivna fall ska anses föreligga. För att 
avgöra det blir normskyddsläran vägledande. Det ligger då på 
skadelidande att bevisa att en särskild bestämmelse syftar till att 
skydda kategorin av intressenter som denna tillhör.188  
 
För att skadestånd ska utgå ur revisorns externa ansvar krävs att 
överträdelse av ABL, ÅRL eller bolagsordningen har skett. Det 
externa ansvaret är därför inte lika enkelt att utlösa som det interna. 
Detta eftersom det tillkommer ytterligare ett rekvisit, att revisorn 
genom vårdslöshet åsidosatt norm i någon av de uppräknade 
regleringarna. Utmärkande för det externa skadeståndsansvaret inom 
associationsrätten är att skadelidande har någon form av avtalsrelation 
med bolaget men inte med det skadevållande bolagsorganet. Det är ett 
av argumenten till varför det bör vara svårare för sådan extern 
skadelidande att utkräva skadeståndsansvar än det är för bolaget att 
utkräva ersättning från sina bolagsorgan. Relationen mellan 
skadelidande och skadevållande vid det externa ansvaret i ABL liknar 
den som återfinns vid utomobligatoriskt skadestånd. Extern 
skadelidande i ABL har dock en bättre ställning än vad sådan har 
enligt SkL eftersom det inte är endast brottsliga gärningar som 
föranlett rena förmögenhetsskador som ersätts enligt 29 kap. ABL.189  
En extern aktör står även i annan position i förhållande till bolaget än 
                                                
188 SOU 2008:79; Andersson, Johansson och Skog (www.zeteo.wolterskluwer.se) 
kommentar till 29 kap. 1§ ABL (hämtad 2016-03-16).  
189 Sandström (2015) s. 407.  
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vad aktieägare gör. Denna är en utomstående person vars ekonomiska 
intressen i bolaget bestäms på avtalsrättslig grund. Trots detta är 
grunderna för aktieägare och tredje mans möjlighet att kräva 
ersättning från bolagsledning och revisor i ABL likställda. Externa 
aktörer har dock ett starkare behov av rättsskydd än aktieägare i 
bolaget har. Att ABL, ÅRL och bolagsordningen i bolaget är den 
regleringen som ska åsidosättas för att tredje man ska beviljas 
ersättning för skada som revisor orsakat är ingen slump. Det är 
nämligen de reglerna som har till syfte att skydda tredje man och 
externa aktörer som sanktionerna i 29 kap. avser. Att revisorn handlat 
i strid med ABL ÅRL eller bolagsordningen i bolaget innebär att 
revisorn exempelvis åsidosatt god revisorssed eller god revisionssed 
vid utförandet av sitt revisionsuppdrag. Att revisor bryter mot ålagd 
tystnadsplikt i nämnda regelverk kan även det föranleda skadestånd.  
 

6.3 Ansvarsförsäkring 
En revisor eller ett registrerat revisionsbolag kan i sin 
revisionsverksamhet ådra sig ersättningsskyldighet och mot den 
bakgrunden har det förts in en skyldighet i RL för dessa att teckna en 
ansvarsförsäkring.190 Om revisor eller registrerat revisionsbolag inte 
skulle teckna en sådan försäkring kommer RN kräva att sådan tecknas 
inom viss föreskriven tid. Skulle sådan föreskrift inte följas åläggs 
revisorn eller revisionsbolaget en varning samt informeras om att 
dennes auktorisation eller godkännande kommer upphävas om det inte 
kan styrkas att försäkring tecknats.191  
 
Att revisorerna har en lagstadgad försäkringsplikt kopplad till deras 
ansvar och revisionsverksamhet som bolagsledningen inte har, anses 
av flera i doktrin innebära en praktisk ansvarsförskjutning mellan 
bolagsorganen till revisorns nackdel. Det faller sig naturligt att en 
skadelidande riktar anspråk gentemot det organ som har resurser och 
som vid en eventuell fällande dom kan tänkas täcka skadan bäst. En 
skadeståndsdom som fäller vållande bolagsorgan där organet i sin tur 
inte kan ersätta skadan har skadelidande ingen nytta av. Av denna 
anledning har revisorernas utbetalning av skadestånd ökat kraftigt de 
senaste decennierna.192  
 
De senaste åren har försäkringsmarknaden för revisorer och 
revisionsbyråer kraftigt förändrats vilket varit en naturlig följd på de 
uppmärksammade skadeståndsmålen i rättspraxis. Främst är det 
försäkringsbeloppet som sjunkit men även giltigheten på 
försäkringarna har sänkts. Försäkringsbeloppen täcker inte längre mer 
än 5 procent av de skadeståndsanspråk som revisorer inom EU krävts 

                                                
190 27§ RL. 
191 Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 158.  
192 Gometz (1996) s. 214f.  
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på. Priset för att teckna försäkring och försäkringspremier 
fördubblades under perioden 2002-2007. Det är ett problem för 
revisionsverksamheterna att det inte längre går att teckna fullgott 
försäkringsskydd och konsekvensen av detta är att revisorerna får 
riskera sin privatekonomi vid fullgörandet av revisionsuppdragen de 
tilldelas.193   

6.4 Underlåtenhet 

6.4.1 Allmänna utgångspunkter för ansvar 
vid underlåtenhet inom svensk rätt 

Skada kan i enlighet med 29 kap. 1-2§§ ABL kan orsakas på två sätt. 
Dels genom aktivt handlande, dels genom underlåtenhet. Revisorn ska 
endast ersätta den skada som orsakas adekvat genom dennes 
oaktsamhet eller uppsåtliga agerande. I fall där revisor varaktigt 
brustit i sin kontroll kan denna trots det bli ersättningsskyldig för hela 
skadan som uppkommit.194 När ett aktivt handlande orsakar skada 
görs bedömningen av huruvida ett skadeståndsansvar föreligger med 
huvudsakligt fokus på en aktiv handling. Förenklat görs en sådan 
bedömning då med utgångspunkt i om handlingen utförts med 
oaktsamhet, om skadevållande åsidosatt en plikt att inte göra detta, 
samt om det finns ett adekvat orsakssamband mellan handling och 
inträffad skada.195  
 
Vid en skada som uppstår på grund av en underlåtenhet, dvs. att någon 
inte företagit en viss handling, är det ansvarsgrundande momentet i 
skadevållandet i ett icke-handlande. En sådan underlåtenhet möter 
problem i skadeståndsrätten avseende kravet på adekvat kausalitet och 
bedömningen av denna. Problematiken består främst i att det 
hypotetiska händelseförloppet är svårt att identifiera vid underlåtenhet. 
Vid ett aktivt handlande är däremot det hypotetiska händelseförloppet 
lätt att identifiera, nämligen att handlingen som orsakade skada inte 
skulle företagits. I fall av underlåtenhet kan det hypotetiska 
händelseförloppet bestå av alla de handlingar som skulle kunna 
förhindra eller på ett för ansvarsfrihet tillräckligt sätt motverka faran 
och skadans förverkligande. Skadelidande får därför påvisa det aktiva 
handlandet som enligt honom den handlingspliktige skadevållande 
skulle kunna företagit för att motverka skadan.196  
 
Viktigt att understryka är att en underlåtenhet inte innebär att 
skadevållande gjort ”ingenting”. Skadevållande har vid underlåtenhets 
inte gjort det som denna varit förpliktigad att göra utan han eller hon 
gjorde istället något annat. I svensk rätt finns sedan länge ett generellt 
                                                
193 Svensson (2014) Jämkning av revisorns skadeståndsansvar s. 8.  
194 SOU 1995:44 s. 252f.  
195 NJA 2013 s. 145 p. 38.  
196 NJA 2013 s. 145 p. 39-40. 
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antagande att underlåtenhet endast innebär ansvar under särskilda 
omständigheter. Det innebär att ansvar på grund av underlåtenhet 
endast kan aktualiseras om det finns en specifik handlingsplikt att 
agera i enlighet med viss föreskrift alternativt att ett föregående aktivt 
handlande givit upphov till risk för skada.197 En prövning av vad som 
skulle hänt om en underlåtenhet istället hade tagit formen av en 
handling förenlig med en handlingsplikt medför 
bedömningssvårigheter. Detta främst eftersom det varken praktiskt 
eller teoretiskt är möjligt att bevisa hur en person skulle handlat om 
förutsättningarna sett annorlunda ut. Det finns flera olika tänkbara 
händelseförlopp som alla kan leda till olika resultat.198 Det som kan 
bevisas är endast vilka omständigheter som antaganden om ett möjligt 
händelseförlopp kan grundas på.199 Det är mot denna bakgrund ett 
vanligt förekommande antagande att underlåtenhet innebär särskilda 
svårigheter vid ansvarsanalyser. Dessa svårigheter är enligt Schultz 
överskattade. Ansvarsgrunden kan enligt Schultz omformuleras till 
termer som avser aktivt handlande. Vid en traditionell 
culpabedömning bedöms om skadevållande agerat tillräckligt aktsamt, 
eller om skadevållande underlåtit att iaktta de krav som kan ställas på 
dennes beteende.200 Avseende kausalitetsbedömningen när det handlar 
om skada orsakad på grund av underlåtenhet är denna sedan länge en 
accepterad komponent i kausalitetsanalysen. Det uppstår sällan 
konceptuella problem avseende underlåtenheten ur ett 
orsaksperspektiv. Däremot uppstår ofta praktiska problem avseende 
ansvarshändelser som klassificerats som fall av underlåtenhet.201  
 
I rättspraxis har det förekommit fall där revisor i revisionsberättelsen 
borde anmärkt på bristfällig redovisning vilket i sin tur har lett till en 
felaktig revisionsberättelse. Sådana fall har klassats som skada 
orsakad av revisors underlåtenhet. Bevisbördan i skadeståndsmål, men 
även inom associationsrätten ligger på den skadelidande. Denna ska 
bevisa att skada inträffat på aktuellt sätt. Enligt ovan redovisning av 
skadeståndsregleringen i ABL ska det påvisas skada, adekvat 
kausalitet, att skada uppstått under revisors fullgörande av uppdrag 
samt att skadan orsakats av en revisor som åtminstone är vårdslös. För 
att annan ska vara ersättningsberättigad krävs vidare att skadan 
orsakats av revisor som åsidosätter ABL, ÅRL och bolagsordningen. 
Dock kan andra bedömningar avseende bevisbördan ta över, 
exempelvis omständigheter som att muntligt avtal ingåtts.202 
 
Avseende praxis från HD så formulerar domstolen numera medvetet 
sina domskäl mer allmänt än tidigare. Enligt justitierådet Lindskog är 

                                                
197 Schultz (2013) s. 1027f.  
198 NJA 2009 s. 104; NJA 2014 s. 272 p. 42. 
199 Heuman (2005) s. 381f.; Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 127f.; Korling 
(2010) s. 576f. 
200 Schultz (2013) s. 1027f.  
201 Schultz (2013) s. 1028.  
202 Hovrätten över Västra Sverige den 15 augusti 2013, mål nr T4207-10 s. 15 
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detta bland annat av anledningen att en prejudikatbildande domstol 
måste lyfta blicken från det enskilda fallet med dess omständigheter 
och istället medvetet generalisera domskälen.203 
 

6.4.2 Underlåtenhet och bevislättnad  
En handlingsplikt för skadevållande att vidta möjlig åtgärd om denna 
påtagligt kan motverka fara finns som nämnt i vissa situationer. Sådan 
handlingspliktig kan trots det undvika skadeståndsskyldighet om 
denna bevisar att åtgärd inte skulle motverkat aktuell skada. 
Bevislättnad lämnas generellt inom svensk rätt endast i fall där en 
skadelidande har svårt att ta fram den bevisning som krävs för att 
denna ska komma till sin rätt.204 När det kommer till bevisbördan har 
skadelidande som utgångspunkt att bevisa att skada uppkommit, 
vilken storlek denna skada har, att den orsakats genom revisorns 
vårdslöshet och att skadan har adekvat kausalitet genom 
underlåtenheten. Bedömningssvårigheterna som uppstår generellt i fall 
av underlåtenhet kan enligt HD medföra bevislättnader för 
skadelidande. Bevislättnadens storlek ska främst bero på skyddssyftet 
med den åsidosatta regeln och skadevållandes närhet alternativt 
anknytning till skadan samt faresituationen som sådan.205  
 
Som framgår ovan har HD den senaste tiden börjat formulera domar i 
mer allmänna ordalag. Landskronadomen206 var en sådan dom. 
Omständigheterna var inte associationsrättsliga, men berörde likväl 
adekvat kausalitet och underlåtenhet. I fallet berördes Landskrona 
socialnämnds ansvar för en 13-årig flicka och nämndens uppsikt över 
flickan då hon blivit omhändertagen med stöd av LVU. Flickan hade 
tidigare rymt ifrån de hem hon var placerad i och vid rymningarna 
anlagt bränder. När hon placerades hemma hos sin mamma i 
Landskrona inträffade ytterligare en rymning och flickan anlade en 
omfattande brand i ett varuhus i Landskrona. I fallet fann HD att 
bevislättnad skulle ges med anledningen att socialnämnden ansågs ha 
underlåtit att hålla uppsikt över flickan. Därmed fanns kausalitet 
mellan socialnämndens underlåtenhet och branden flickan anlade.207 
Gällande underlåtenheten påpekade HD att utomstående som 
huvudregel inte har någon skyldighet att agera för att motverka ett 
förverkligande av en fara. Som undantag gäller dock att vissa 
omständigheter ändå kan föranleda en sådan plikt och exempel på 
sådana omständigheter är bland annat om en handlingsplikt kan 
återfinnas i lag eller annan författning. Även i fall då det inte finns en 
lagreglerad plikt att handla kan det finnas en plikt att agera för att 

                                                
203 Schultz (2013) s. 1023f; Lindskogs tillägg för egen del i NJA 2012 s. 535. 
204 Svensson (2015) s. 3. 
205 NJA 2013 s. 145 p. 44.  
206 Med Landskronadomen avses hädanefter i framställningen rättsfallet NJA 2013 s. 
145.  
207 Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 165; NJA 2013 s. 145.  
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motverka särskild fara. Sådan plikt beror nästan undantagslöst på 
närheten till faran eller särskild anknytning till faran. Närhet eller 
anknytning bedöms beroende på risken för farans förverkligande, 
vilken storlek skadan skulle kunna få om den förverkligas och vilka 
kostnader de skademotverkande åtgärder som finns att använda 
uppgår till i förhållande till skadan.208 Särskild anknytning eller närhet 
till faran anses alltid finnas för den som på något sätt, direkt eller 
indirekt, medverkat till uppkomsten av fara. En underlåtenhet att 
handla i sådant fall blir en fråga om oaktsamhet eftersom 
underlåtenheten då ofta är en följd av ett aktivt handlande som kan 
sägas orsakat skadan.209   
 
HD menade i Landskronadomen att underlåtenhetsresonemanget och 
den komplexitet som följer av det inverkar på bevisbedömningen. 
Svårigheterna borde enligt HD leda till att skadelidande får viss 
bevislättnad. Denna bevislättnad innebar i Landskronadomen att 
skadelidande ska påtala ett hypotetiskt händelseförlopp med en 
handling som denna menar att skadevållande borde vidtagit för att 
undvika skada.  Istället för att skadelidande skulle visa att handlandet 
skulle förhindrat skadan och att det var oaktsamt att inte 
skadevållande handlade så, ska denna endast bevisa ett möjligt och 
lämpligt farereducerande handlande.210 HD konstruerade alltså i 
Landskronadomen en ny bevislättnad för skadeståndsmål där skadan 
orsakas av en underlåtenhet. Skadelidande ska enligt domen endast 
påvisa ett möjligt och lämpligt agerande som reducerar faran istället 
för att visa att ett särskilt handlande hade förhindrat skadan och att 
svaranden i målet varit oaktsam genom att inte agera så.211 
Resonemanget innebär att det för skadelidande blir mycket enklare att 
efterkomma kraven som traditionellt innan Landskronadomen ansetts 
gälla. Skadelidande får därför genom prejudikatet ett bättre 
utgångsläge om denna kan formulera ansvarsfrågan utifrån termer av 
underlåtenhet istället för aktivt handlande. Domen kan tänkas få 
effekter långt bortom det allmännas ansvar eftersom den formulerats i 
generella ordalag.212   
 
I ett annat uppmärksammat rättsfall avseende underlåtenhet prövades 
fallet rörande den vårdslösa revisionen i Prosolvia.213 Domen är 
anmärkningsvärd av flera anledningar. Dels var resultatet det högsta 
skadeståndet som någonsin dömts ut i det svenska rättsväsendet, dels 
kan resonemanget kring juridiken ifrågasättas på flera punkter.214 
Avseende underlåtenhetsresonemanget i Prosolviamålet använder sig 
                                                
208 NJA 2013 s. 145 p. 21.  
209 NJA 2013 s. 145 p. 22; NJA 1979 s. 129; NJA 1981 s. 683.  
210 NJA 2013 s. 145. 
211 NJA 2013 s. 145.  
212 Schultz (2013) s. 1031.  
213 Kortfattat var bakgrunden i Prosolviamålet att ett börsnoterat bolag aktivt inom 
IT-branschen på grund av felaktigheter i redovisningen vilka uppmärksammades i 
media gick i konkurs på slutet av 1990-talet.  
214 Svernlöv (2014) A farewell to Landskrona s. 3.  
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hovrätten av bevislättnaden som HD konstruerade i 
Landskronadomen. En av de invändningar som kan göras till 
användandet av denna bevislättnad är att Prosolviamålet inte till en 
början handlade om en underlåtenhet. Revisorn hade fört diskussioner 
med bolagsledningen om bl.a. intäktsföring och därefter valt att 
acceptera sättet transaktionerna redovisades på i årsredovisningen. En 
annan invändning som kan göras avseende hovrättens användande av 
bevislättnaden från Landskronadomen är att det är tveksamt huruvida 
den bevislättnad HD konstruerade kan anses ha relevans i ett 
aktiebolagsrättsligt skadeståndsmål. Särskilt med anledning av att 
Prosolviamålet handlade om ett internt ansvar och det i 
Landskronadomen handlade om ett externt ansvar. I de två fallen 
förekommer även helt olika skyddsintressen. Doktrin varnar för en 
användning av Landskronadomen utanför det avsedda 
tillämpningsområdet.215  
 
Bevislättnaden hovrätten använde i Prosolviamålet kommenterades 
bara ett år senare av HD i BDO-domen216. HD menar att den 
bevislättnad som formulerats i Landskronadomen angående skada 
orsakad på grund av underlåtenhet grundar sig på att skadelidande ska 
ges en bevislättnad om skadevållande i en konkret och överhängande 
situation av fara underlåtit att vidta farereducerande handlingar. Vid 
bedömning av bevislättnaden och huruvida denna skulle medges blev 
den åsidosatta normens skyddssyfte avgörande. Precis som ovan 
framgår ur förarbetena till ABL blir normskyddsläran vägledande. 
Även närhet och anknytning till faresituationen och faran som sådan 
får betydelse vid en sådan bedömning.217 

6.5 Ersättningsberättigad krets 
”annan” i 29 kap. 1-2§§ ABL  

6.5.1 Adekvat kausalitet  
HD prövade i BDO-domen ett fall vari revisorn hade avgett en ren 
revisionsberättelse trots att både revisionsberättelse och ett 
efterföljande prospekt borde innehållit anmärkningar avseende 
bolagets värdering av aktier i dotterbolag och sammanhängande 
goodwillpost i redovisningen samt att ett dotterbolag redovisat intäkt 
som dotterbolaget när räkenskapsåret avslutats bestämde inte skulle 
genomföras. Detta påstods ha orsakat en extern investerare skada 
varför denna krävde ersättning enligt 29 kap. 1-2§§ ABL. För ett bifall 
till aktuell talan krävdes att adekvat kausalitet mellan skadan och 
underlåtenheten att utföra en revision enligt god revisionssed.218 Som 
                                                
215 Svernlöv (2014) A farewell to Landskrona s. 4; Nydrén (2013) s. 20f.   
216Kortfattat handlade BDO-domen om en vårdslöst utförd revision varvid extern 
aktör förde talan angående skadestånd från revisor för orsakad förmögenhetsskada.  
217 NJA 2013 2. 145.  
218 NJA 2014 s. 272 p. 8-12.  
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ovan framgår är annan, trots rådande restriktivitet i svensk rätt, 
ersättningsberättigad om denna kan visa att den faller under kategorin 
av intressenter som normskyddsläran avser att skydda i den specifika 
regel i ABL, ÅRL eller bolagsordningen som revisorn åsidosatt.219  
 
Högsta domstolen ställer i BDO-domen upp kriterier för vilka 
ersättningskrav på skador som är ersättningsgilla. Inledningsvis kan 
konstateras att skada som uppkommer hos investerare till följd av ett 
investeringsbeslut som orsakats genom att felaktig information givits 
till denna enligt huvudregel är ersättningsbar. Aktieägare i bolaget 
vars aktier sjunker i värde till följd av felaktig information eller 
negativ sådan faller dock inte in under den ersättningsberättigade 
kretsen i 29 kap. 1-2§§ ABL och de anses därför enligt lagstiftaren 
inte ha lidit skada.220  
 
Utöver kravet som ställs på hypotetiskt händelseförlopp vid adekvat 
kausalitet och underlåtenhet inryms ytterligare två delfrågor. Det är 
dels frågan om transaktionssamband, dels frågan om 
förlustsamband221. Enligt HD ska båda dessa föreligga för att 
revisorns externa skadestånd ska aktualiseras. Kausalitetskravet kan 
därför sägas vara tvådelat.222  
 

6.5.2 Hypotetiska händelseförlopp 
Vid bedömningen av adekvat kausalitet av revisorns underlåtenhet vid 
avgivande av felaktig revisionsberättelse och skadan är 
frågeställningen vad som skulle ha skett om revisor istället hade 
lämnat korrekt information i revisionsberättelsen. Det är inte av 
huvudsakligt intresse vilken effekt revisorns vårdslösa revision haft, 
utan vad en hypotetisk korrekt granskning skulle ha föranlett. Det blir 
alltså vid bedömningen av adekvat kausalitet i sådana fall fråga om 
bedömning av hypotetiska händelseförlopp. Att använda sig av 
hypotetiska händelseförlopp innebär att det faktiska förloppet i fallet 
jämförs med ett hypotetiskt.223  
 
Frågan om adekvat kausalitet för skada orsakad av revisors 
underlåtenhet berördes även det i Prosolviamålet. I fallet var det 
ostridigt att revisor vid revisionsuppdraget i AB varit oaktsam. Vid 
prövningen av kausalitet använde domstolen sig av en adekvat 
kausalitet som konstruerades genom hypotetiska händelseförlopp. I 
                                                
219 SOU 2008:79 s. 101. 
220 Prop. 1997/97:99 s. 188: Kleineman (1987) s. 317.  
221 Denna uppdelning görs av HD i BDO-domen, se NJA 2014 s. 272 p. 35. HD 
använder inte just dessa begrepp. Begreppen kommer från amerikansk rätt 
ursprungligen, men i framställning används de endast för att benämna delarna i 
orsakssambandet. Även Samuelsson och Etéus har använt sig av begreppen på detta 
sätt, se Samuelsson (1991) och Etéus (2014).   
222 Etéus (2014) s. 783.  
223 Etéus (2014) s. 783; NJA 2013 s. 272 p. 41, 43.  
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Prosolviamålet utgjorde det faktiska förloppet en oaktsam revisor som 
avger en felaktigt ren revisionsberättelse och bolaget försätts senare i 
konkurs. Domstolen konstruerade ett hypotetiskt händelseförlopp där 
revisorn avgav en oren revisionsberättelse. Hovrätten konstaterade att 
vid användande av sådant hypotetiskt händelseförlopp skulle en viss 
bevislättnad medges eftersom bedömningen av hypotetiska 
händelseförlopp vid underlåtenhet anses medföra bevissvårigheter. 224 
Avseende orsakssamband konstaterade domstolen i Prosolviamålet att 
bedömningen av adekvat kausalitet kan göras utifrån den situationen 
att skadan inte skulle ha uppkommit om revisorn varit aktsam. Den 
vårdslösa revisionen är därför en nödvändig komponent för skadan. 
Hovrätten menade i fallet att en differensmetod kunde användas vid 
prövningen av oaktsamheten. Metoden innebär att ett hypotetiskt 
händelseförlopp där handlingen som revisorn företagit ska tänkas bort 
och om skadan i det fall uteblir är det revisors handling som orsakat 
skadan. Skulle skadan kvarstå är det inte revisorns agerande som 
orsakat skada.225 Dock uppstår vissa problem i det fall det inte är fråga 
om handlande utan en underlåtenhet från revisorns sida, varvid 
domstolen hänvisade till Landskronadomen.  Domstolen menar att 
även om Landskronadomen hänför sig till både ett helt annat 
rättsområde och utomobligatoriskt skadeståndsansvar är domen av 
intresse för Prosolviamålet. Detta eftersom frågan om hur 
underlåtenheten möter kravet på kausalitet möter svårigheter ur ett 
bedömningshänseende oavsett rättsområde.226 Angående hypotetiska 
händelseförlopp använder sig hovrätten i Prosolviamålet av ett led om 
nästan tio olika hypotetiska antagande som byggde vidare på varandra, 
vilket slutligen innebar att om revisorerna gjort anmärkningar på 
redovisningen 1997 skulle Prosolvia inte bara undvikit konkurs utan 
även varit så framgångsrikt att det varit värt ca 700 miljoner kronor.227 
Skadeståndet som utdömdes i Prosolviamålet är ett av de största 
skadestånd som någonsin dömts ut i svensk rätt i modern tid. 
Storleken på beloppet, som totalt uppgick till ca 2 miljarder kronor 
och som dessutom ökade med 250 000 kronor i räntekostnader varje 
dag, gjorde det svårt för revisionsbyrån att betala skulden. 
Förhandlingar avseende förlikning inleddes och resulterade i en 
förlikning och att hovrättens dom undanröjdes. Revisionsbyrån 
betalade enligt förlikningen endast 742,5 miljoner kronor till 
konkursboet och undvek på så sätt en egen konkurs.228 
 
Även i BDO-domen använder sig domstolen av ett resonemang som 
grundar sig på hypotetiska händelseförlopp, eftersom det likt i 
Prosolviamålet handlade om en revisor som underlåtit att göra 

                                                
224 Moberg, Valentin och Åkersten (2014) s. 165.  
225 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 127f.; Hovrätten över Västra Sverige den 
15 augusti 2013, mål nr T4207-10 s. 75.   
226 Hovrätten över Västra Sverige den 15 augusti 2013, mål nr T4207-10 s. 84; NJA 
2013 s. 117 p. 39. 
227 Svernlöv (2014) Parallella världar s. 4;  
228 Svensson (2014) Jämkning av revisorns skadeståndsansvar s. 7f.  
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anmärkningar i revisionsberättelsen. För att ansvar avseende oriktig 
information i en årsredovisning ska bli aktuellt krävs adekvat 
kausalitet mellan skadan och revisorns felaktiga uppgifter som 
lämnats till skadelidande. Syftet med revisionen är som ovan framgått 
att så långt som möjligt säkerställa att årsredovisningen utförts enligt 
god redovisningssed. Prövningen bör därför göras utifrån det innehåll 
årsredovisningen skulle haft om revisionen hade varit aktsam, dvs. att 
den rena revisionsberättelsen i fallet istället skulle varit oren. Detta 
förutsätter att normalt beteende följer från bolagsledningen 
innefattande att de rättar sig efter revisorns anmärkningar i 
revisionsberättelsen. Fråga bör alltså ställas om vad som skulle hänt 
om revisionsberättelsen som lämnats varit riktig, dvs. oren i aktuella 
avseenden och inte vad som skulle hänt om revisorns rena 
revisionsberättelse varit riktig. Den avgörande frågan i aktuellt fall blir 
vad som skulle hänt om något hade gjorts som inte har gjorts.229  
 
Vid kausalitetsprövning avseende oaktsam revision blir det inte fråga 
om vilka handlingar som varit möjliga att vidta för att hindra den 
oriktiga årsredovisningen utan den hypotetiska frågan som formuleras 
kring vad som hänt om revisionen utförts i enlighet med god 
revisionssed blir avgörande. Det hypotetiska antagandet blir 
betydelsefullt ur flera olika perspektiv så som om prövningen av 
oaktsamheten på adekvat sätt inverkat på beslutet som tagits, om 
prövningen har föranlett skada och hur denna skada ska bestämmas. 
Alla dessa frågor vilar på hypotetiska antaganden om 
händelseförloppet och prövningarna blir därför beroende av varandra. 
Bedömningen bör i detta fall som riktlinje vara objektiverad och 
oberoende av skadelidandes individuella förhållande. Endast om 
sådant individuellt förhållande varit synbart för skadevållande kan det 
ges betydelse i det enskilda fallet.230 
 
Som nämnt ovan kan de hypotetiska händelseförloppen genom BDO-
domen delas in i två olika led, nämligen att transaktionen med befogad 
tillit ska ha legat till grund för affärsbeslutet och förlusten som 
skadelidande lidit ska ha orsakats av revisorns vårdslösa revision. 
Nedan kommer de två kriterierna transaktionssamband och 
förlustsamband redogöras för.  
 

6.5.2.1 Transaktionssamband 
Att ett transaktionssamband ska föreligga betyder att ett ska finnas ett 
samband mellan den vårdslösa revisionen och investerarens beslut att 
köpa alternativt sälja aktier i ett visst bolag. Transaktionssambandet 
som det uttrycks i BDO-domen kan sägas innehålla två underfrågor, 

                                                
229 NJA 2014 s. 272 p. 35-38, p. 41-48. Understrykas bör att undantag kan 
förekomma, exempelvis fall då felaktigheter kan misstänkas bero på 
organisationsbrister, manipulationer eller oegentligheter. Anmärkning ska då göras 
avseende inte endast felaktigheterna utan även deras orsak.  
230 NJA 2014 s. 272. 
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dels frågan om korrekt information hade lett till att investerare fattat 
ett annat beslut (kravet på beslutsrelevans), dels om investerare fäst 
befogad tillit till informationen som denna påstått ligger till grund för 
transaktionen (kravet på befogad tillit). Förenklat kan sägas att frågan 
om beslutsrelevans korrelerar med kravet på kausalitet, och kravet på 
befogad tillit motsvarar kravet på adekvans.231  

6.5.2.1.1 Kravet på befogad tillit 
För att skadeståndsansvar ska föreligga krävs att den tillit som 
investeraren lagt i revisionen och årsredovisningen varit befogad. 
Prövningen görs med fokus på om årsredovisningen typiskt sett får 
vara den information som annan vid transaktionen grundar sitt 
affärsbeslut. Frågan som ska besvaras är om det är rimligt att fästa 
tillit till informationen i revisionsberättelsen vid den sorts transaktion 
som företagits av skadelidande. Sättet som informationen kommit 
skadelidande tillhanda och transaktionstypen blir därför två viktiga 
komponenter i bedömningen av tillitens relevans.232   
 
Domstolen konstaterar i BDO-domen att det inte går att abstrakt och 
entydigt bestämma vilket intresse som granskningsplikten revisorn 
åläggs är avsett att skydda. Det relevanta normskyddet beror på olika 
förhållanden, exempelvis blir föremålet för revisionen till viss del 
avgörande.233 I aktuellt rättsfall var det revisors granskningsplikt av 
årsredovisning och bokföring samt bolagsledningens förvaltning i 
förhållande till annan än bolaget som var föremål för prövning. 
Eftersom det handlade om ett börsnoterat bolag kan det övergripande 
syftet med revisionen i sin helhet, som ska ske i enlighet med god 
revisionssed, sägas vara att säkerställa att korrekt information framgår 
ur årsredovisning, revisionsberättelse samt förvaltningsberättelse. 
Denna information är inte endast åsyftad aktieägare utan även 
marknaden som sådan med eventuella investerare och dylikt. Sådana 
investerare kan lägga årsredovisningen till grund för sina affärsbeslut. 
Att en årsredovisning ligger till grund för affärsbeslut är dock inte 
karaktäristiskt för endast börsnoterade bolag utan det kan hända även 
vid affärsbeslut i privata bolag. God revisionssed handlar därför om 
att i aktuellt fall skydda intressent som kan tänkas ta ett beslut som 
denna grundar på eller i alla fall kan knyta till årsredovisningen under 
förutsättningen att sådan tillit är befogad. Befogad tillit till 
informationen i årsredovisningen innebär därför ansvar för revisorn 
om revisionen inte genomförts i enlighet med god revisionssed.234 
Kriterierna för att en sådan ska föranleda befogad tillit är enligt 
domstolen och ABL:s förarbeten att den som träder i förbindelse med 
aktiebolaget ska kunna lita på att bolagsorganen inte åsidosatt sina 
skyldigheter enligt ABL, ÅRL eller bolagsordningen.235 Om ägare till 
                                                
231 Etéus (2014) s. 784.  
232 Etéus (2014) s. 786.  
233 SOU 2008:79 s.101.  
234 NJA 1996 s. 224; NJA 1998 s. 734; NJA 2014 s. 272 p. 20-21. 
235 NJA 2014 s. 272 p. 22-23.  
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fordring lämnat kredit som grundar sig på en felaktig årsredovisning 
anses fordringsägaren ha haft befogad tillit till årsredovisningen.236  
 
Vad som ska bedömas vara s.k. befogad tillit till årsredovisningen ska 
enligt HD bestämmas så att viss styrka och relevans av tillit för att den 
transaktionen som orsakat förlust kan användas för att grunda ett 
ersättningsanspråk på. Hur skadelidande tagit del av innehållet i 
årsredovisningen får betydelse, transaktionens karaktär likaså. Som 
allmän utgångspunkt kan sägas att ett affärsbeslut med befogad tillit 
till årsredovisnings riktighet har fattats när just årsredovisningen 
används som väsentligt underlag för att fatta beslutet, och beslutet 
angår en affärsrelation med aktiebolaget eller en transaktion avseende 
emission av aktier eller annat instrument som bolaget utför.237 Dock 
omfattas inte den som fäst tillit till information börskursen ger om 
årsredovisningens riktighet av den ersättningsberättigade kretsen 
annan. Om apportemission görs av en stor post aktier i ett börsnoterat 
bolag, anses årsredovisningen utgöra en väsentlig del av 
beslutsunderlaget. Normskyddet motiverar då att beslutsfattare kan 
bedömas ha fäst befogad tillit till årsredovisningen och dess 
överensstämmelse med god revisionssed.238 Understrykas bör enligt 
domstolen att detta är endast en utgångspunkt och att det är 
omständigheterna i det enskilda fallet som avgör om sådan bedömning 
avseende befogad tillit ska göras snävare eller inte. Är tilliten befogad 
är den även skyddsvärd. Det är skadelidande som har bevisbördan för 
att denna fäst påstådd tillit till aktuell årsredovisning.239 
Bevissvårigheter avseende detta kan uppstå, särskilt då 
årsredovisningen är tillgänglig för allmänheten. Att tillit förmedlad via 
börskursen inte anses befogad klargjorde HD, men vad gäller för övrig 
information om bolagets årsredovisning som förmedlats på andra sätt 
så som via media eller liknande? HD kommenterade inte detta i 
domen och rättsläget är av denna anledning oklart på denna punkt.     
 
I BDO-domen hade en privatperson köpt en kapitalförsäkring i vilken 
denna genom fullmakt placerat och köpt en förhållandevis stor 
aktiepost i ett börsnoterat bolag genom en apportemission varvid 
bolaget senare på grund av felaktig redovisning avvecklade sin 
verksamhet.  Privatpersonen hade ett indirekt ekonomiskt intresse i 
bolaget som försattes i konkurs. Frågan som uppstod var om denna 
privatperson ansågs tillhöra den skyddade kretsen i 29 kap. 1-2§§ 
ABL. Det var endast privatpersonen som drabbades av de ekonomiska 
konsekvenserna av aktiebytet som denna själv beslutat om att 
genomföra. Ägararrangemanget i sig som förekommer i det aktuella 
fallet är enligt domstolen dock något som inte ur revisorns perspektiv 

                                                
236 NJA 1996 s. 224; Resonemang avseende befogad tillit fördes även av HD i det 
inom skadeståndsrätten välkända Kone-fallet där felaktigt värderingsutlåtande 
orsakat långivare skada, NJA 1987 s. 692.  
237 NJA 2014 s. 272 p. 26-28.  
238 NJA 2014 s. 272 p. 29.  
239 NJA 2014 s. 272 p. 26-28.  
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ska inverka på förutsebarhet eller proportionalitet mellan 
skadegörande underlåtenhet, ansvarets omfattning eller praktisk 
hanterlighet. Av den anledningen menar domstolen att privatpersonen 
ska likställas med aktieförvärvare avseende normskyddet av 
årsredovisningen enligt ovan framställning. Privatpersonen anses 
därmed haft anledning till befogad tillit till att årsredovisningen i 
bolaget. Regleringen i 29 kap. ABL skulle därmed kunna berättiga 
privatpersonen ersättning.240 
 

6.5.2.1.2 Kravet på beslutsrelevans 
Utöver befogad tillit till årsredovisning ska även beslutsrelevans för 
beslutet och den felaktiga informationen föreligga. För att felaktig 
information i revisionen ska anses vara beslutsrelevant måste 
kausalitet föreligga. Det krävs därför att det ska ha varit motiverat för 
investeraren att denna allvarligt skulle övervägt ett annat handlande 
om informationen hade varit korrekt och inte felaktig.241  
 
Att det ska ha varit motiverat innebär att prövningen blir normativ och 
rimligheten i en hypotetisk investerares tillit bedöms. Det ska alltså 
inte prövas om faktisk tillit fanns utan endast vad som kan anses 
motiverat. Innan BDO-domen skulle skadelidande bevisa att 
informationen faktiskt hade orsakat affärsbeslutets fattande, men nu 
räcker det att denna endast bevisar att det anses motiverat att annat 
beslut fattats om informationen i revisionen varit korrekt.242  Den 
hypotetiska prövningen ska göras objektivt och oberoende av 
skadelidandes förhållande med motiveringen att det inte ens på ett 
teoretiskt plan är möjligt att bevisa hur en person skulle agerat om 
andra förutsättningar förelegat.243  
 
Att den felaktiga informationen vidare skulle motivera ett allvarligt 
övervägande avseende andra agerande innebär inte att ett annat 
agerande ska påvisas utan endast att det företagna agerandet allvarligt 
skulle övervägts. Det ställs alltså upp ett nytt lägre beviskrav än 
tidigare i detta avseende. Kraven på kausalitetsprinciperna grundar 
HD på s.k. soft-law från EU i form av DCFR. Detta skulle kunna 
grunda sig i att justitierådet Johnny Herre i HD var med och arbetade 
fram DCFR. Intressant är att HD använder sig av regleringen i DCRF 
som hänför sig till inomobligatoriska rådgivarförhållanden. Det är på 
detta sätt HD finner ett förändrande av beviskravet möjligt. DCRF 
innehåller även regler rörande kausalitet vid utomobligatoriska 
rättsförhållanden, varvid beviskravet inte förändras. Denna använder 
HD dock inte sig av, inte heller kommenterar HD denna reglering.244 
Prövningen förenklas alltså genom BDO-domen, vilket är välkomnat 
                                                
240 NJA 2014 s. 272 p. 31-33.  
241 NJA 2014 s. 272 p. 46.  
242 Etéus (2014) s. 785.  
243 BDO-domen p. 44-45. 
244 von Bar och Clive m.fl. s. 1924.  
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då det som ovan diskuterats är svårt att fastställa vad någon exakt 
skulle gjort i de fall omständigheterna varit annorlunda. Istället för att 
behöva bevisa ett sådant händelseförlopp räcker det nu att 
skadelidande kan påvisa ett förlopp där en extern aktör typiskt sett 
allvarligt skulle överväga att fatta annat beslut om informationen 
denna fått varit korrekt. Understrykas ännu en gång bör att prövningen 
ska göras helt objektivt utan hänsyn till skadelidandes individuella 
förhållanden. I BDO-domen ansågs inte felaktigheterna i 
redovisningen kunna motiverat ett allvarligt övervägande av annat 
agerande från investeraren, varför han inte tilldömdes skadestånd i 
målet.245  

6.5.2.2 Förlustsamband 
För det fall ett transaktionssamband kan återfinnas, ska prövningen 
sedan göras kring ett förlustsamband. Frågan som då går att ställa är 
om det finns ett samband mellan den vårdslösa revisionen och skadan 
som annan orsakats. Det kan i allmänhet sägas att om 
transaktionssamband finns, finns även en koppling mellan revisorns 
vårdslösa revision och den skada som annan orsakas. Påståendet 
grundar sig i det faktum att annan aldrig investerat i aktien om inte 
denna haft transaktionssambandet.246 
 
Kausalitetsfrågan i denna del har ett nära samband med värdering av 
skadan och är därför svårbedömd. Bedömningen vilar övervägande på 
de allmänna skadeståndsrättsliga principerna inom svensk rätt. 
Problematiken är som mest tydlig om skada uppstår på grund av fel i 
årsredovisningen som revisor vid revisionen som borde upptäckt men 
”annan” drabbas av skada på grund av fel i årsredovisningen som 
revisorn inte borde upptäckt. En tolkning av BDO-domen och 
förarbeten till aktiebolagslagen är att revisorn endast ansvarar för 
förlust som hänför sig till avsteg från god revisionssed, varför skada i 
det senare fallet inte borde vara ersättningsbar i enlighet med 29 kap. 
1-2§§ ABL.  

                                                
245 NJA 2014 s. 272 p. 68. 
246 NJA 2014 s. 272. 
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7   Sammanfattande analys 
Av framställningen framgår att regelverket kring revisors 
skadeståndsansvar är komplext och dessvärre inte glasklart. Nedan 
kommer en sammanfattande analys göras utifrån de frågeställningar 
uppsatsen syftar till att besvara.  
 

7.1 Revisorn och det externa 
skadeståndsansvaret 

Revisorns skadeståndsansvar i enlighet med ABL innebär att rena 
förmögenhetsskador ersätts. Det är dock inte all slags skada revisorn 
orsakar som föranleder ansvar. Möjligheten att kräva ansvar från 
revisorn som extern aktör är begränsat i enlighet med 
flodvågsargumentet. Lagstiftaren har försökt att förhindra en potentiell 
översvämning av revisorns skadeståndsansvar genom hänvisning till 
de regler som har till syfte att skydda externa aktörer med ekonomiskt 
intresse i bolaget. Att det externa ansvaret, vilket kan liknas vid det 
utomobligatoriska i den allmänna skadeståndsrätten, begränsats på 
detta sätt är som nämnt en klar följd av flodvågsargumentet.  
 
I maj 2016 fanns det tillsatt revisorer i 51,6 % av aktiebolagen i 
Sverige. Det är alltså nästan hälften av aktiebolagen som undviker 
revisionsplikten genom gränsvärdet och frihetsklausul i 
bolagsordningen. I de fallen försvinner dock endast revisorn och 
revisionsberättelsen. Den felaktiga informationen i bolagets 
räkenskaper kvarstår. Då får skadelidande vända sig till 
styrelseledamot eller VD för att få ut skadestånd i det fall skada 
uppstår. I de allra flesta fall av revisors skadeståndsansvar bottnar 
bristen i att revisorn underlåtit att anmärka på felaktigheter i bolagets 
årsredovisning. En årsredovisning som styrelse och VD arbetar fram. 
Syftet att locka fram en lagom handlingskraft och försiktighet som 
skadeståndsregleringen i ABL anses ha kan inte påstås vara uppfyllt 
för varken bolagslednings eller revisors agerande enligt de senaste 
årens debatt i doktrin och praxis.   
 
De uppgifter som en revisor har att utföra under revisionsuppdraget 
har en nära koppling till bolagsledningens uppgifter. I det fall ansvar 
för revisorn aktualiseras, är denna därför ofta skadeståndsskyldig 
jämte både styrelse och VD. Som bekant är alla bolagsorganen 
vanligtvis med vid författandet, kontrollerandet och godkännandet av 
årsredovisningen. Revisorn, som inte har någon beslutande rätt i 
bolaget, är dock den som på grund av sin plikt att teckna 
ansvarsförsäkring förefaller ha bäst möjlighet att ersätta eventuell 
skada. Brännström argumenterar för att en ordning som innebär att 
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revisor betalar skada som denna i praktiken inte ensam orsakat inte är 
optimal.  I dagsläget är det även svårt för ett revisionsbolag att teckna 
försäkring som ger fullgott skydd då försäkringsbolagen inte vill 
försäkra den stora risken eller det efterföljande stora beloppet en 
skadeståndsprocess gentemot revisor kan innebära. Tillgängligt 
försäkringsskydd kan därför konstateras vara bristfälligt, något som i 
sin tur är ett allvarligt problem eftersom prövningen av revisorns 
skadeståndsansvar generellt görs med utgångspunkt i att revisorn har 
en täckande försäkring. Risken att ett av de stora revisionsnätverken 
skulle gå omkull på grund av ett stort skadestånd skapar även det en 
viss problematik för revisorer. En begränsning av 
skadeståndsskyldigheten som åläggs revisorer kan därför allmänt vara 
motiverad för att minska riskerna som revisorsyrket för med sig. 
Lagstiftaren har genom att knyta skadeståndsskyldigheten till ABL, 
ÅRL och bolagsordningen med normskyddsläran begränsat 
ersättningsskyldigheten gentemot externa aktörer. Genom BDO-
domen preciserades det externa ansvaret gentemot investerare i vissa 
delar.  
 
Frågan huruvida omfattningen av revisorns externa skadeståndsansvar 
efter BDO-domen får anses vara klart avgränsad i svensk rätt besvaras 
nekande. Det saknas fortfarande verktyg för att juridiken ska anses 
vara klargjord gällande vad som är tillämplig svensk rätt vid externt 
ansvar för vårdslös revision. Orättvisan ligger främst i förskjutningen 
av ansvaret i de fall då det är en extern skadelidande ska kräva 
ersättning. Denna kräver då ansvar ur revisorn som har sin 
ansvarsförsäkring, när det trots allt är samtliga bolagsorganen som 
gemensamt orsakat den slutgiltiga skadan. En ansvarsbegräsning 
skulle troligtvis ge en mer rättvisande bild av det faktiska ansvaret för 
skadan som orsakas vid vårdslös revision. Vidare saknas det i svensk 
rätt generella regler som berör skadeståndsansvar för råd och 
information som lämnats. Sådana regler skulle kunna påstås ge allt för 
stora konsekvenser avseende skadeståndsansvaret och 
ersättningsberättigade kretsar och inte vara förenligt med 
flodvågsargumentet. Detta i kombination med restriktiviteten som 
finns i Sverige gällande ersättning för ren förmögenhetsskada talar för 
att den ersättningsberättigade kretsen ska hållas så liten som möjligt 
vid sådan skada som uppstår hos externa aktörer på grund av att 
felaktig information lämnats. En lösning på problematiken skulle 
kunna vara någon form av mellanting där lagstiftningen konstrueras så 
att styrelse och VD får ta sitt eventuella ansvar genom krav på en 
liknande ansvarsförsäkring som den revisorn är skyldig att teckna. Ett 
annat alternativ skulle vara att föra in en möjlighet likt den som 
föreslogs i SOU 2008:79 där styrelseledamot eller VD som bedöms 
vara ersättningsskyldig kan rikta ett regressanspråk gentemot revisor 
under rättegången. Det skulle dock leda till en förskjutning av 
ansvaret från revisor till styrelse och VD. Problematiken kring 
regressanspråk skulle fortfarande finnas med den enda skillnaden att 
bolagsledningen och revisorn bytt plats. Det är mer ändamålsenligt att 
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införa en försäkringsplikt för styrelse och VD. Visserligen skulle detta 
innebära en ytterligare påfrestning för försäkringsmarknaden, men 
risken för att revisorernas försäkringsbolag och revisionsbolagen får 
ersätta hela skadan skulle minska. Då skulle skadelidande kunna rikta 
sig till det bolagsorgan som varit med och orsakat skadan. Styrelse 
eller VD skulle sedan kunna rikta regressanspråk avseende skadan 
mot andra bolagsorgan som varit med och orsakat skadan. På så sätt 
skulle ansvaret delas upp och vara mer verklighetsförankrat. 
Regleringen kan alltså inte påstås vara ändamålsenlig då revisorn i 
praktiken får stå ensam som ansvarig för skada som denna inte ensam 
orsakat. 
 
Det kan argumenteras för att BDO-domen endast är ett konstaterande 
av det faktum att en domstol inte kan dra slutsatser utifrån mål endast 
på grundval av att HD numer har för avsikt att formulera sina domskäl 
mer allmänt. Särskilt inte när omständigheterna är så pass olika som 
de var i Landskronadomen och Prosolviamålet. HD använder sig 
fortfarande av ett lägre beviskrav än tidigare i BDO-domen och 
kritiserar endast bevislättnaden som hovrätten använde sig av i 
Prosolviamålet. Dock innebär inte ett lägre beviskrav att de 
hypotetiska händelseförloppen blir enklare att påvisa. I 
associationsrättsliga mål vilar dessa på flera olika hypotetiska 
moment. HD bör klargöra vilket beviskrav som är tillämpligt i 
associationsrättsliga mål för att rättssäkerhet i sammanhanget ska 
infinna sig.  
 

7.2 Ersättningsberättigadekretsen 
”annan” 

Som framgått ur framställningen är revisorns skadestånd en 
komplicerad reglering som beror på många olika komponenter. 
Lagstiftaren har genom att knyta ersättningsskyldigheten till ABL, 
ÅRL och bolagsordningen med normskyddsläran begränsat externa 
aktörers möjlighet att kräva ersättning från revisorn. Innan BDO-
domen offentliggjordes fördes en frekvent debatt inom 
associationsrätten gällande om det fanns en begränsning av den 
ersättningsberättigade kretsen vid det externa ansvaret för revisorer i 
det fall skadelidande är extern aktör men inte aktieägare. Genom 
BDO-domen har HD givit rättsläget viss klarhet gällande revisorns 
ansvar gentemot investerare. Utgångspunkten, att bolagsborgenärer 
och de som köpt eller sålt aktier i aktiebolaget anses vara 
ersättningsberättigade externa aktörer, bekräftas i domen. Men bortsett 
från de kriterier som ställs upp i BDO-domen vilar revisors 
skadeståndsansvar till stor del på allmänna principer om adekvat 
kausalitet och normskyddsläran blir därför central vid bedömningen 
av den ersättningsberättigade kretsen annan.   
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Genom praxis är det allmänt vedertaget i svensk rätt att en vårdslöst 
utförd revision av revisor klassas som en underlåtenhet och inte ett 
aktivt handlande. Prosolviamålet handlade om internt skadestånd, men 
hovrättens resonemang avseende revisors underlåtenhet, hypotetiska 
händelseförlopp och bevislättnaden vände likväl upp och ner på den 
associationsrättsliga skadeståndsrätten. I Prosolviamålet urholkades 
bevisbördan vid skadeståndsmål som grundade sig på vårdslös 
revision på ett väldigt anmärkningsvärt och sätt som enligt min 
mening inte är ändamålsenligt. Beviskravet benämnt övervägande 
sannolikt fick i målet en helt ny innebörd där det i bedömningen av 
bevisningen vid en eventuell jämvikt mellan de två olika parterna ska 
bevisvärderas till fördel för käranden. Att tillämpa ett beviskrav som 
är så lågt finns det inte stöd för. Kravet övervägande sannolikt har 
använts i målet men det har fått innebörden att vara betydligt svagare 
än vad enbart beviskravet sannolik har. I Prosolviamålet fanns inte 
någon sådan svårighet som normalt ska finnas för att bevislättnad kan 
komma att bli aktuellt, särskilt inte då konkursboet till Prosolvia hade 
tillgång till hela bolagets redovisning och dessutom bättre möjlighet 
att bevisa vad som faktiskt hände i bolaget fram tills det gick i 
konkurs än vad revisorn hade. Käranden fick därför i Prosolviamålet 
en betydande fördel när det kom till att belysa det hypotetiska 
händelseförloppet i fallet. HD underkände resonemanget hovrätten 
förde i Prosolviamålet. Vanliga skadeståndsrättsliga principer ska 
alltså användas vid bedömning av orsakssamband vid skada orsakad 
på grund av underlåtenhet.   
 
HD bekräftar som nämnt i BDO-domen att normskyddet är tillämpligt 
vid bedömning av skada som orsakats aktieägare och annan. Denna 
annan kan ta formen av olika externa aktörer så som borgenärer, 
investerare eller annan aktör med ekonomiskt intresse i bolaget. Det 
som är viktigast är att denna annan lagt årsredovisningen i bolaget till 
grund för ett affärsbeslut och att denna tillit som lagts i 
årsredovisningen varit befogad. Har så skett ska denna annan enligt 
normskyddsläran skyddas. HD är noga med att begränsa den 
ersättningsberättigade kretsen ”annan” till att inte omfatta de som 
endast grundat sitt affärsbeslut på befogad tillit till börskursen. Sådan 
tillit är otillräcklig för att revisor ska bli ersättningsskyldig. 
Begränsningen avseende börskursen kan även denna hänföras till ovan 
diskuterade flodvågsargumentet. Hade alla de som vid köp av aktier 
på börsen grundat sina affärsbeslut på börskursen erkänts som 
ersättningsberättigade hade säkerligen ansvaret för revisorer svämmat 
över med externa aktörer som ville ha ersättning på grund av att de 
gjort en dålig affär och inte på grund av revisors vårdslöshet. Även om 
dessa inte i slutändan fått rätt i domstol skulle en sådan utformning av 
skadeståndsansvaret kunna innebära många potentiella processer för 
revisorerna och revisorsbyråerna vilket i sin tur resulterar i extra 
utgifter i form av ombudskostnader för dessa. HD kommenterar dock 
inte de övriga möjligheter investerare har att ta del av information som 
denna kan lägga befogad tillit i vid tolkning av bolagets 
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årsredovisning. Skulle befogad tillit till sådana informationskällor 
accepteras inom svensk rätt, kan troligtvis kretsen 
ersättningsberättigade externa aktörer göras väldigt stor.  
 
Vid god revisionssed omfattar normskyddet som bekant även andra än 
aktieägare i bolaget. Det innebär att personer med ekonomiskt intresse 
i bolaget omfattas av normskyddet, eftersom årsredovisningen återger 
bolagets ekonomiska information. Prövningen som sedan görs av 
adekvat kausalitet, om beslutet orsakats av revisorns underlåtenhet att 
anmärka brister i årsredovisningen och hur stor skadan är vilar i sin tur 
på hypotetiska händelseförlopp. Dessa ska avgöras med hjälp av 
allmänna skadeståndsrättsliga principer och inte med hjälp av 
bevislättnaden som användes i Landskronadomen och Prosolviamålet. 
Bevislättnadens tillämpning kan därför klart begränsas i andra 
skadeståndsmål än de rent socialrättsliga och kan efter HDs uttalanden 
i BDO-domen avfärdas helt i framtida aktiebolagsrättsliga 
skadeståndsmål.  
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8 Slutsats 
Revisorsansvaret vid skada som drabbar externa aktörer som inte är 
aktieägare vid revisorsuppdraget är formulerat i lagstiftningen med 
begreppet ”annan”. Att HovR i Prosolviamålet vände upp och ner på 
den svenska associationsrätten gällande skadeståndsansvaret för 
revisorer rättades till genom HDs uttalanden i BDO-domen om 
Landskronadomens bevislättnad vid underlåtenhet och att denna inte 
gick att tillämpa vid vårdslöst utförd revision. Det finns därmed inga 
särskilda associationsrättsliga regler som reglerar bedömningen av 
orsakssamband vid vårdslös revision, utan bedömningen görs utifrån 
allmänna skadeståndsrättsliga principer. En sådan konstruktion är 
ändamålsenlig då det inte finns några speciella regler framtagna för en 
sådan bedömning inom associationsrätten. Dock uppfyller som påvisat 
inte skadeståndsregleringen i ABL det syfte som återfinns i förarbeten 
till lagen, varför det externa skadeståndsansvaret i ABL inte kan anses 
vara ändamålsenligt.  
 
Vilken sådan ”annan” aktör som är ersättningsberättigad enligt 29 kap. 
1-2§§ ABL framgår inte ur förarbetena till lagen. Efter Prosolvia och 
den bevislättnad som med grund i Landskronadomen användes där 
rådde stora oklarheter kring vad som gällde vid revisors 
skadeståndsansvar. HD rättade delvis till oklarheterna genom BDO-
domen och ställde även upp ett antal kriterier som skulle vara 
uppfyllda för att skadelidande skulle anses falla under den 
ersättningsberättigade kretsen annan i enlighet med 29 kap. 1-2§§ 
ABL. Det ska alltså finnas ett transaktionssamband, vari befogad tillit 
lagts i uppgifterna i årsredovisningen samt att extern aktör allvarlig 
skulle övervägt att inte fatta beslutet om informationen denna fått varit 
riktig. Det ska även finnas ett förlustsamband mellan vårdslösheten 
från revisorns sida och skadan. Detta innebär att den 
ersättningsberättigade kretsen begränsats i någon mån, men den kan 
fortfarande bli väldigt stor eftersom vissa oklarheter kvarstår BDO-
domen till trots.    



 62 

Käll- och litteraturförteckning 
Propositioner och regeringsskrivelser 
Prop. 1975:103  Regeringens proposition med förslag till ny 

aktiebolagslag, m.m. 
 
Prop. 1980/81:84 Ändringar i aktiebolagslag m.m. 
 
Prop. 1994/95:67  Försenade årsredovisningar m.m.  
 
Prop. 1997/98:99  Aktiebolagets organisation. 
 
Prop. 2000/01:146  Oberoende, ägande och tillsyn i 

revisionsverksamhet. 
 
Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag. 
 
Prop. 2008/09:135 Revisionsutskott m.m. – genomförandet av 

2006 års revisorsdirektiv. 
 
Prop. 2009/10:204  En frivillig revision. 
 
Prop. 2012/13:61  Försenad årsredovisning och 

bokföringsbrott samt några revisorsfrågor. 
 
Statens offentliga utredningar 
SOU 1971:15  Förslag till aktiebolagslag m.m.  
 
SOU 1995:44  Aktiebolagets organisation. 
 
SOU 1999:43 Oberoende, ägande och tillsyn i 

revisionsverksamhet. 
 
SOU 2008:79  Revisorers skadeståndsansvar.  
 
EU-dokument 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 
2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av 
företag, om ändring om Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 
83/349/EEG.  
Hänvisning i fotnot: dir. 2013/34/EU 
 
Rådets direktiv 90/604 5/EEG av den 8 november 1990 om ändring i 
direktiv 78/660/EEG om årsbokslut och direktiv 83/349/EEG om 
sammanställd redovisning i fråga om undantag för små och 
medelstora bolag samt i fråga om offentliggörande av bokslut i ecu 



 63 

Hänvisning i fotnot: dir. 90/604 5/EEG.  
 
Commission staff working document, Accompanying Document to 
the Commission Recommendation Concerning the Limitation of the 
Civil Liability of Statutory Auditors and Audit Firms, Impact 
Assessment, Parl Eur. Doc. C(2008) 2274 Final, SEC(2008) 2974.  
Hänvisning i fotnot: Kommissionen (2008).  
 
Litteratur 
Andersson Håkan  Trepartsrelationer i skadeståndsrätten. 

Upplaga 1. Uppsala. Nordstedts Juridik 
1997. 
Hänvisning i fotnot: Andersson (1997).  

 
Andersson Sten, Aktiebolagslagen. Del I-III. Med suppl. 4:  
Johansson Svante En kommentar. Hämtad online via  
Skog Rolf  www.zeteo.wolterskluwer.se. Nordstedts 

Juridik.  
Hänvisning i fotnot: Andersson, Johansson 
och Skog (www.zeteo.wolterskluwer.se). 

 
Arvidsson Niklas:  Associationsrättsligt samtycke och 

skadestånd – särskilt om förhållandet 
mellan samtyckesprincipen och 
associationsintresset.  
SvJT 2014 s. 653.  
Hänvisning i fotnot: Arvidsson (2014).  
 

von Bar Clive  Principles, Definitionons and Model Rules 
Clive Eric of European Private Law, Draft Common 
Schulte-Nölke Hans Frame of Reference (DCFR). 2008, Full  
Beale Hugh Edition.  
Herre Johnny  Hänvisning i fotnot: von Bar m.fl. (2008). 
Huet Jérôme 
Storme Matthias 
Swann Stephen  
Varul Paul 
Veneziano Anna 
Zoll Fryderyk 
 
 
Bergström Clas  Aktiebolagets grundproblem. Upplaga 5. 
Samuelsson Per Stockholm. Nordstedts Juridik 2015. 

Hänvisning i fotnot: Bergström och 
Samuelsson (2015).  

 
 
 



 64 

Brännström Dan:  Debatt – Mordbrand är inte relevant för 
Prosolvia. Dagens Industri. Publicerad 
2013-09-09. Hämtad från: 
www.di.se/artiklar/2013/9/9/debatt-
mordbrand-ar-inte-relevant-for-prosolvia.  
Hänvisning i fotnot: Brännström (2013).  

 
Catasús Bino  Myt att förtroende skapas av oberoende. 

Balans nr. 4, 2016.  
Hänvisning i fotnot: Catasús (2016).  

 
Catasús Bino  Revisionens roll i bolagsstyrningen. 
Hellman Niclas   Upplaga 1. Stockholm. SNS förlag, 2013.  
Humphrey Christopher Hänvisning i fotnot: Catasús, Hellman och 

Humphrey (2013). 
 
Diamant Adam  Revisors oberoende – om den svenska 

oberoenderegleringens utveckling, dess 
funktion och konstruktion. Upplaga 1. 
Uppsala. Iustus förlag 2004.  
Hänvisning i fotnot: Diamant (2004).  

 
Dotevall Rolf  Bolagsledningens skadeståndsansvar. 

Upplaga 2. Stockholm. Nordstedts Juridik 
2008. 
Hänvisning i fotnot: Dotevall (2008). 

 
Ekelöf Per Olof Rättegång H. 4. Upplaga 7. Nordstedts  
Edelstam Henrik Juridik 2009. 
Heuman Lars  Hänvisning i fotnot: Ekelöf, Edelstam och 

Heuman (2009).  
 
Ekelöf Per Olof  Rättegång H. 1. Upplaga 8. Stockholm.  
Edelstam Henrik  Nordstedts Juridik 2002.  

Hänvisning i fotnot: Ekelöf och Edelstam 
(2002). 

 
Eklund Karin  Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt.  
Stattin Daniel  Upplaga 1. Iustus. 2013 

Hänvisning i fotnot: Eklund och Stattin 
(2013). 

 
Engerstedt Urban:  Revisorns opartiskhet och självständighet –  
Strömqvist Anders  en jämförelse mellan gamla och nya 

oberoende regler. Balans nr. 10 2003.  
Hänvisning i fotnot: Engerstedt och 
Strömqvist (2003).  

 



 65 

Etéus Pontus:  Revisorns skadeståndsansvar efter BDO-
målet – ordningen återställd? Juridisk 
Tidskrift nr. 4. 2014/15 s. 780.  
Hänvisning i fotnot: Etéus (2014).  

 
Flodin Jonny:  Ersättning för s.k. chockskada. SvJT 2008 

s. 525.  
Hänvisning i fotnot: Flodin (2008).  

 
Gometz Ulf:   HD vidgar revisorns skadeståndsansvar? 

Juridisk Tidskrift nr. 1 1996/97 s. 214. 
Hänvisning i fotnot: Gometz (1996).  

 
Gregow Torkel:  Prosolviadomen. SvJT 2013 s. 1032.  

Hänvisning i fotnot: Gregow (2013). 
 
Hellner Jan:   Skadeståndsrätt. Upplaga 9. Stockholm.  
Radetzki Marcus  Nordstedts Juridik, 2014.  

Hänvisning i fotnot: Hellner och Radetzki 
(2014).  

 
Heuman Lars:  Bevisbörda och beviskrav i tvistemål. 

Upplaga 1. Stockholm. Nordstedts Juridik 
2005.  
Hänvisning i fotnot: Heuman (2005).  

 
Johansson Svante:  svensk associationsrätt i huvuddrag. 

Upplaga 11. Visby. Nordstedts Juridik 
2014.  
Hänvisning i fotnot: Johansson (2014). 

 
Johansson Sven-Erik:  Uppdrag revision – Revisorsprofessionen i  
Häcknar Einar  takt med förväntningarna? Upplaga 1.  
Eva Wallerstedt (red.) Stockholm. SNS förlag 2005.  

Hänvisning i fotnot: Johansson, Häcknar 
och Wallerstedt (2005).  

 
Kleineman Jan:  Rättsdogmatisk metod. I Juridisk Metodlära 

(red. Korling och Zamboni). Upplaga 1. 
Lund. Studentlitteratur 2013.  
Hänvisning i fotnot: Kleineman (2013). 

 
Kleineman Jan:  Ren förmögenhetsskada, särskilt vid 

vilseledandet av annan än kontraktspart. 
Upplaga 1. Stockholm. Juristförlaget 
Stockholm 1987.  
Hänvisning i fotnot: Kleineman (1987). 

 



 66 

Korling Fredrik:  Rådgivaransvar – särskilt avseende 
finansiell rådgivning och 
investeringsrådgivning. Upplaga 1. 
Stockholm. Jure 2010.  
Hänvisning i fotnot: Korling (2010).  

 
Moberg Krister:  Bolagsrevisorn: Oberoende, ansvar och  
Valentin Niklas  tystnadsplikt. Upplaga 4. Nordstedts  
Åkersten Peter  Juridik 2014.  

Hänvisning i fotnot: Moberg, Valentin och 
Åkersten (2014).    

 
Nerep Erik  Aktiebolagslag (2005:551) – Lexino.  
Samuelsson Per  Hämtad online genom www.pro-

karnovgroup-se.ludwig.lub-lu.se.  
 Hänvisning i fotnot: Nerep och Samuelsson 

Aktiebolagslag (2005:551) Lexino.  
 
Nydrén Birger   Landskrona-domen av HD. Ett 

skadeståndsrättsligt landmärke. Ny Juridik 
nr. 2 2013 s. 7.  
Hänvisning i fotnot: Nydrén (2013). 

 
Olsen Lena  Rättsvetenskapliga perspektiv. svensk 

Juristtidning 2004 s.  
 Hänvisning i fotnot: Olsen (2004). 
 
Samuelsson Per:  Om aktiebolagets styrelseformer. SvJT 

2001 s. 458.  
Hänvisning i fotnot: Samuelsson (2001). 

 
Samuelsson Per  Information och ansvar: om börsbolagens 

ansvar för bristfällig informationsgivning 
på aktiemarknaden. Upplaga 1. Stockholm. 
Nordstedts Juridik, 1991.  

 Hänvisning i fotnot: Samuelsson (1991). 
 
Sandgren Claes Vad är rättsvetenskap? Festskrift till Peter 

Seipel. Upplaga 1. Stockholm. Nordstedts 
Juridik 2006.  
Hänvisning i fotnot: Sandgren (2006). 

 
Sandgren Claes Är rättsdogmatiken dogmatisk? Tidskrift 

for Rettsvetenskap, 2005.  
Hänvisning i fotnot: Sandgren (2005). 

 
Sandström Torsten:  svensk aktiebolagsrätt. Upplaga 5. Integra, 

Indien. Nordstedts Juridik 2015.  
Hänvisning i fotnot: Sandström (2015).  



 67 

 
Schultz Mårten:  Några frågor i kommersiell 

skadeståndsrätt. svensk Juristtidning 2013 
s. 1031. 
Hänvisning i fotnot: Schultz (2013). 

 
Stattin Daniel Företagsstyrning – en studie av 

aktiebolagsrättens regler om ägar- och 
koncernstyrning. Upplaga 2. Uppsala. 
Uppsala Universitet, 2008.  

 Hänvisning i fotnot: Stattin (2008). 
 
Svensson Bo Skadeståndshotet – en våt filt över 

revisionsbranschen. Balans Fördjupning 
nr. 2, 2015.  

 Hänvisning i fotnot: Svensson (2015). 
 
Svensson Bo:  Jämkning av revisorns skadeståndsansvar. 

Ny Juridik 1:14 s. 7.  
Hänvisning i fotnot: Svensson (2014) 
Jämkning av revisorns skadeståndsansvar. 

 
Svernlöv Carl:  Parallella världar – Prosolviadomen och 

det aktiebolagsrättsliga 
skadeståndsansvaret. Balans Fördjupning 
nr. 1 2014. 
Hänvisning i fotnot: Svernlöv (2014) 
Parallella världar.  

 
Svernlöv Carl:  A farewell to Landskrona – BDO-domen 

återställer ordningen? Balans Fördjupning 
nr. 3 2014.  
Hänvisning i fotnot: Svernlöv (2014) 
Farewell to Landskrona. 

 
Svernlöv Carl:  Ansvarsfrihet – dechargeinstitutet i svensk 

aktiebolagsrätt. Upplaga 1. Visby. 
Nordstedts Juridik 2007. 
Hänvisning i fotnot: Svernlöv (2007).  

 
 
Taxell Lars Erik:  Bolagsledningens ansvar. Upplaga 1. Åbo. 

Åbo Akademis förlag 1988.  
Hänvisning i fotnot: Taxell (1988). 

 
FAR:s rekommendationer och yttranden 
 
EtikR 1: Yrkesetiska regler. Utfärdade februari 2015.  
Hänvisning i fotnot: FAR:s EtikR 1 (2015). 



 68 

 
FAR:s Samlingsvolym – Revisionen.  
Hävisning i fotnot: FAR:s Samlingsvolym – Revisionen. 
 
Revisorsnämndens rapporter och beslut:  
 
Rapport över statistik för auktoriserade och godkända revisorer, 
hämtad från: 
http://www.revisorsnamnden.se/rn/publicerat/statistik.html  
(2016-05-11) 
 
Nämndens beslut i disciplinärende med dnr. 2009-1679 (D20/10) från 
den 10 juni 2010.  
 
Nämndens beslut i disciplinärende med dnr 2010-1391 (D11) från den 
18 oktober 2011.  
 
 
 
 
 



 69 

Rättsfallsförteckning 
Högsta Domstolen 
NJA 1979 s. 129 
NJA 1981 s. 683 
NJA 1987 s. 692 
NJA 1996 s. 224 
NJA 1998 s. 734 
NJA 2009 s. 104 
NJA 2012 s. 535 
NJA 2013 s. 117 
NJA 2013 s. 145 
NJA 2014 s. 272 
 
Rättsfall från hovrätterna  
Hovrätten över Västra Sverige den 15 augusti 2013, mål nr T4207-10.  
Göta Hovrätt den 18 december 2015, mål nr T511-15 
 


