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Sammanfattning 
 

Efter problemdiskussion och presentation av syftet kommer en kort 

beskrivning av revisorn och den lagstiftning som revisorn måste följa. Vi 

beskriver de rekvisit som måste uppnås för att ansvar skall kunna krävas. 

Fortsättningsvis presenteras den del i revisionsverksamheten som utgör 

rådgivning. Denna typ av rådgivning är försäkrad genom revisorns 

obligatoriska ansvarsförsäkring. Koncentrationen ligger slutligen på den 

fristående rådgivningen. Den rådgivning som kan generera betydande 

skadeståndsanspråk för revisorer och som inte täcks av den obligatoriska 

ansvarsförsäkringen.  

 

Vi studerar dels förarbeten och doktrin men koncentrationen finns på den 

praxis som råder idag. Den fristående rådgivning som revisorer utför 

betraktas som konsultationskaraktär. Rättsfallen är grundläggande för att 

vi skall uppnå vårt syfte.  

 

Syftet är att undersöka när revisorer bör avstå från att ge 

fristående rådgivning. 

 

Vår slutsats bygger på de presenterade rättsfallen och som visar på vilka 

grunder som domstolarna har gjort revisorn ansvarig. När en revisor inte 

ger fristående rådgivning till sin klient blir denne immun mot dessa 

skadeståndsanspråk. Revisorn kan genom att följa reglering och vara 

noggrann i sin dokumentation av uppdraget minimera risken för ett 

skadeståndsanspråk. En revisor måste vara mycket medveten om vilka 

områden som innehåller osäkerhet och göra ordentliga riskanalyser innan 

ett uppdrag med konsultationskaraktär antas.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion till ämnet 
Revisorer och revisionsföretag får allt mer uppmärksamhet i media. Ofta 

handlar det om skadeståndsanspråk mot revisorer. För att minska risken 

för felaktiga agerande, så har kraven på revisorer ökat. Revisorer har gått 

ifrån att vara en självreglerande till en mera statligt reglerad yrkesgrupp1.  

 
Revisorer måste vara opartiska. En av anledningarna är att revisorer skall 

anses som trovärdiga. Revisorers verksamhet är av stort intresse för 

allmänheten eftersom revisorer skall granska företagens finansiella 

information2. Denna finansiella information skall resultera i en 

revisionsberättelse. Revisionsberättelsen läses bland annat av företagens 

intressenter. Intressenterna består exempelvis av aktieägare och borgenärer 

men även av myndigheter och anställda med flera. Intressenterna 

förutsätter att revisionsberättelsen och den finansiella informationen är 

tillförlitlig. För att uppnå tillförlitligheten krävs att revisionen utförs på ett 

kritiskt och granskande sätt. En beroendeställning mellan revisorn och 

företaget kan resultera i en skev bild av företaget.  

 
Revisorer är skyldiga att teckna en ansvarsförsäkring för sin 

revisionsverksamhet. Denna försäkring skall täcka eventuella 

skadeståndsanspråk som en revisor kan råka ut för. Många företag frågar 

sina revisorer om råd hur de skall agera i olika situationer. När revisorerna 

ger rådgivning inom revisionsverksamheten kan den obligatoriska 

ansvarsförsäkringen under vissa omständigheter ersätta den skadelidande 

vid ren förmögenhetsskada. Men när revisorn råder klienten utanför 

revisionsverksamheten, kontraktuell grund, hamnar detta utanför den 

obligatoriska ansvarsförsäkringen. Revisorer bör därför vara försiktiga 

med sin rådgivning.  

                                                 
1 C M Roos, 2007 s. 112. 
2 ABL 9:3. 
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1.2 Problemdiskussion 
Var går gränsen för revisorer när det gäller rådgivning? Det är inte alltid 

lätt att avgöra om rådgivningen är inom revisionsverksamheten eller om 

rådgivningen hamnar utanför detta begrepp. I båda fallen har revisorn ett 

stort ansvar. Om revisorn ger rådgivning som i efterhand visar sig inte var 

bra, finns risk för skadeståndsanspråk mot revisorn. Om rådgivningen då 

har varit inom revisionsverksamheten finns den obligatoriska 

ansvarsförsäkringen som alla revisorer är skyldiga att teckna. Hamnar 

rådgivningen utanför begreppet revisionsverksamheten finns det kanske 

inte någon försäkring som täcker detta.  Regeringens kommittédirektiv3 tar 

upp det problem som uppstår när små revisionsföretag får stora 

skadeståndsanspråk. Direktivet säger bland annat att det inte är rimligt 

med ett obegränsat skadeståndsansvar för revisorer. En av anledningarna 

är att vid ett flertal fall borde även andra aktörer ha delat detta ansvar. 

Engerstedt4, chefsjurist hos FAR SRS, vill lagstifta om styrelsens ansvar 

för den finansiella rapporteringen vilket också är i linje med utvecklingen i 

andra europeiska länder.  

 

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka när revisorer bör avstå från att ge fristående 

rådgivning. 

1.4 Avgränsningar 
Vi diskuterar endast revisorns skadeståndsansvar utifrån ABL, HB 18 

kapitlet och SkL. Av tidsskäl kommer inte disciplinärt ansvar och inte 

straffansvaret för revisorer enligt brottsbalken att behandlas i detta arbete. 

Vi har koncentrerat oss på den fristående rådgivningen. Vid den fristående 

rådgivningen är det culpabedömningen som är den framträdande. 

Fullgörande av uppdrag, adekvat kausalitet och skada diskuteras endast i 

                                                 
3 Direktiv 2006:96 s. 15 f. 
4 Urban Engerstedt, Balans nr. 3, 2007 s. 31 f. 
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det hänseende då de förklarar rättssystemets grundläggande 

ställningstagande. 

 
Vi upplyser också om några alternativ till ansvarsförsäkringen som idag 

finns för revisorer angående fristående rådgivning. Dessa alternativ hänför 

sig till de tilläggsförsäkringar som kan göras för uppdragsavtalet. Vi 

beskriver inte revisorns alternativ till ansvarsförsäkringen, enligt RL 27 §. 

Därför att det finns antydningar5 om att »ställande av säkerhet« kommer 

att slopas, eftersom detta alternativ inte används i någon större omfattning. 

Vi håller oss till nationell lagstiftning. Men hänvisning till viktig 

information från EU görs i de fall det avser fristående rådgivningen och 

finns refererat i kommittébetänkanden.  

 
Vi kommer inte att behandla RN:s disciplinärenden. 

1.5 Metod 
Vi utgår från rättsdogmatisk metod.6 Uppmärksamheten kommer att ägnas 

HB 18:e kapitlet samt SkL eftersom denna lagstiftning tillämpas vid 

bedömning av den fristående rådgivningen. Vi kommer även att använda 

den information vi får från de personer vi varit i kontakt med under 

arbetets gång. Vår förhoppning är att vi skall få en klarare bild av hur det 

är i dagsläget.  

                                                 
5 Finns en utredning om slopande av ”ställd säkerhet”, enligt Justitiedepartementet per telefon den 070412. 
6 Madeleine Leijonhufvud i Finna rätt, 2006 s. 114. 
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1.6 Disposition 
I kapitel två förklarar vi vem revisorn är. Vilken utbildning som krävs för 

att bli revisor. Vidare beskriver vi den lagstiftning som revisorer omfattas 

av. Vi redogör för revisorernas yrkesmässiga miljö. Slutligen beskrivs de 

fyra skadeståndsrekvisiten, Fullgörande av uppdrag, Culpa, Adekvat 

kausalitet och Skada.  

 
I kapitel tre klarläggs revisorers rådgivning inom ABL:s nionde kapital. 

Det externa skadeståndansvaret inom revisionsverksamheten presenteras. 

Vi berättar kort om revisorers obligatoriska ansvarsförsäkring avseende 

krav, villkor och avvecklingsskydd. Detta för att belysa den förändring 

som skett inom försäkringsrätten och som påverkar revisorers 

ansvarsförsäkring. 

 
I kapitel fyra diskuteras den fristående rådgivningen – den rådgivning som 

faller utanför revisorers ordinarie uppgifter. Vi berättar lite om den debatt 

som finns om ett rådgivningsförbud för revisorer. De fyra 

skadeståndsrekvisiten diskuteras med hjälp av relevanta rättsfall som 

hänför sig till HB:s 18:e kapitel och SkL. Avslutningsvis diskuterar vi 

försäkringsmöjligheterna. 

 
I kapitel fem avslutar vi vårt arbete med en diskussion om ämnet och sist 

beskrivs våra slutsatser.  
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2. Revisorn  

2.1 Funktion   
Revisorn tillhör en yrkesgrupp där det ställs krav på deras kunskaper. 

Revisorn har en ansvarsställning i sin yrkesroll. Genom sina omfattande 

kunskaper har revisorn ett ansvar gentemot uppdragsgivaren genom att 

underbygga det ställningstagande som uppdragsgivaren har att besluta om. 

Revisorns huvudsakliga uppgift är att granska bolagets årsredovisning, 

bokföring och förvaltning. Revisorn har även en skyldighet att lämna råd i 

samband med granskningen. Granskningen med tillhörande rådgivning 

ingår i begreppet revisionsverksamhet. Revisionsverksamheten är det som 

är tänkt att revisorn enbart skall utföra. Idag arbetar många revisorer även 

med fristående rådgivning eftersom dennes arbetsuppgifter alltmer blir att 

ge klienter helhetslösningar7. Helhetslösningarna innebär bland annat att 

revisorn ger rådgivning (fristående rådgivning) utanför 

granskningsområdet.   

 

2.2 Utbildningskrav 
För att kunna bli godkänd/auktoriserad revisor måste man först uppfylla de 

teoretiska krav som Revisorsnämnden ställer. När man har de teoretiska 

kunskaperna kräver RN att man praktiserar på heltid på en revisionsbyrå i 

minst tre år8 innan man får avlägga sin revisorsexamen. Under sin praktik 

är man revisorsassistent. Högre revisorsexamen kan endast de ansöka om 

som avlagt revisorsexamen och sedan praktiserat som revisor i ytterligare 

två år. Här finns även ett krav på att en viss tid skall vara med företag som 

på grund av sin storlek är svåra att revidera9.  

 

Alla revisorer måste förnya sin legitimation vart femte år10. Detta är ett 

sätt att säkerställa kompetensnivån inom yrkesgruppen. Eftersom 

                                                 
7 SOU 1999:43 s. 61. 
8 RNFS (1996:1) 1-9 § §. 
9 RNFS (1996:1) 10-13 § §. 
10 RL 18§. 
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samhället hela tiden förändras, nya lagar tillkommer andra försvinner, är 

det därför viktigt att revisorer hela tiden är uppdaterade för att kunna 

lämna rätt information.  

 
RN arbetar aktivt dels med att kontrollera revisorer och dels med att 

handha disciplinärenden där de ger revisorer varningar men även 

återkallar deras legitimation. Följden blir att ej lämpade personer får 

avsluta sin verksamhet inom yrkesgruppen så att yrkesgruppen kan bevara 

sin kvalitet och allmänhetens förtroende. RN kräver att revisorer håller sig 

uppdaterade avseende nämndens föreskrifter, beslut och uttalanden för att 

RN skall kunna ansvara för god revisorssed och god revisionssed11.  RN 

har ett tolkningsföreträde gentemot branschorganisationerna. 

2.3 Föreskrifter 
Krav på revisorns kompetens finns till största delen i revisorslagen (RL) 

men även genom RN:s föreskrifter12. En revisor skall utföra 

revisionsverksamhet enligt den huvudreglering som stadgas i ABL:s 

nionde kapitel. När bolagsstämman utser revisorn uppstår deras 

avtalsmässiga relation i och med revisionsuppdraget. Revisionen skall 

genomföras i enlighet med bolagsstämmans anvisningar13 och god 

revisionssed14. Hur revisorn skall utföra revisionen återfinns i 

revisionslagen (RNL). Revisionsseden tar sikte på kontroll och 

rapportering utifrån rekommendationer och RN:s yttrande samt 

revisionsorganisationerna15. Den omfattande reglering som finns för 

revisorer har sin grund i att eliminera alla eventuella beroendeförhållanden 

som kan uppstå mellan revisorn och uppdragsgivaren.  Det gäller 

framförallt de stränga krav på oberoende och opartiskhet. De framträdande 

hoten är egenintresset och självgranskningshotet. Om revisorn får ett 

direkt eller indirekt ekonomiskt intresse hos uppdragsgivaren uppstår ett 

                                                 
11 RN uttalanden Dnr 2005-410. 
12 ABL 9:12 och RL 38 §. 
13 ABL 9:4,  
14 RNL, ABL 9 kap. 
15 C M. Roos. 2007 s 124. 
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egenintresse för revisorn16. Exempel på detta är »innehav eller handel med 

uppdragsgivarens värdepapper eller ett deltagande i gemensamma projekt 

eller investeringar«17. Med självgranskningshotet menas »att den som 

skall göra en objektiv granskning redan i ett annat sammanhang har tagit 

befattning med saken på ett sådant sätt att granskaningen mot det 

uppställda kravet på opartiskhet och självständighet inte framstår som 

trovärdig«18. Revisorn skall vara uppmärksam om detta kan förekomma. 

Vid eventuella ”hot” skall revisorn avvisa uppdraget.  

 

2.4 Yrkesansvar 
Revisorns yrkesansvar är preciserat genom de olika yrkesetiska normerna 

och sedvänjorna. Det viktigaste för en revisor är att avgöra om denne kan 

acceptera eller avböja revisionsuppdraget. En revisor bör inte ta ett 

uppdrag där revisorns förtroende kan ifrågasättas. Till sin hjälp har 

revisorn analysmodellen19. Analysmodellen är utformad som en 

presumtionsregel. Denna presumtionsregel innebär att revisorn inte skall 

åtaga sig ett uppdrag om förtroenderubbande omständigheter förekommer. 

Såsom förtroenderubbande verksamhet kan exempelvis vara »uppdrag 

som styrelseledamot i affärsbanker, försäkringsbolag och affärsdrivande 

företag. Men även som ledamot i företagarföreningar finns det risk för 

beroendeförhållande«20.  

 
Kravet på uppmärksamheten av uppdraget avser den tillgängliga kunskap 

som finns inom yrket och som revisorn förmodas besitta. Den sakliga 

kunskap som revisorn skall kunna men även relevant information som 

denne inte får glömma i sitt uppdrag. Revisorn skall sträva efter hög 

aktsamhetsstandard21. Aktsamhetsstandarden betyder att revisorn skall 

använda sig av den information som finns inom yrket vid det aktuella 

tillfället. Revisorn skall skaffa sig så bra information så att 

                                                 
16 RL 21 § 1st. 1 p. a. 
17 Prop. 2000/01:146. s 61. 
18 SOU 1999:43 s. 147.  
19 RL 21 §, Prop. 200/01:146 s. 59 samt Prop. 2005/06:97 s. 22. 
20 SOU 1999:43 s.161 ff. 
21 Krister Moberg, 2006 s. 170. 
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uppdragsgivarens ”bästa” tillvaratages på ett korrekt sätt vid fullgörande 

av uppdraget. Vid situationer då revisorn saknar sakkunskap som t.ex. i 

komplicerade specialistärenden bör revisorn överlämna dessa till den 

yrkesgrupp som besitter den aktuella kunskapen. Vi hänvisar till 

diskussionen i kapitel 4.4.3 under rättsfallet NJA 1992 s. 502, där HD 

placerade »skatterådgivning« som ett komplicerat ärende. Denna 

rådgivning borde sålunda ha lämnats till en skattejurist.  

 
Det är rimligt att antaga att mottagaren av rekommendationen kommer att 

värdera uppgifterna i den utifrån att den har granskats av en kvalificerad 

revisor22. Det är därför viktigt att revisorn i sin rapport tydligt preciserar 

hur tillförlitlig rekommendationen är. Det är viktigt att mottagaren får reda 

på om rekommendationen är av allmän karaktär eller om det är en 

rekommendation som är framtagen till just det aktuella fallet.  

 

Revisorn måste även tänka på »den pedagogiska plikten«. Denna plikt 

hänför sig till hur en revisor presenterar en rekommendation. Revisorn 

måste minimera risken att missförstånd uppstår när revisorn stödjer ett 

beslutsfattande hos en uppdragsgivare. Plikten diskuteras i doktrinen23 

som påpekar att om den inte beaktas kan skadeståndsansvaret för revisorn 

öka. Det är därför viktigt att revisorn tänker på hur mottagaren uppfattar 

rekommendationen.   

 
När Kleineman hänvisar till revisorns professionella kontext24 menar han 

att det finns situationer där rådet förmedlas på ett väl »lättvindigt« sätt. 

Här saknar den vilseledde skäl för att fästa sig vid rådet och revisorn har 

immunitet mot ett eventuellt skadeståndsanspråk. Det är dock inte lätt att 

se var gränsen går, rådgivningstillfället är beroende av situationen. Det är 

omständigheterna som styr och revisorn måste i sådana fall understyrka att 

den allmänna rekommendationen till mottagaren är av allmän karaktär. 

 

                                                 
22 SOU 1999:43 s. 103. 
23 Krister Moberg, 2006 s. 173. Jan Kleineman, SvJT 1998 s. 188. 
24 Jan Kleineman, SvJT 1998, s. 186. 
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2.5 Rekvisit 
Skadeståndsrätten är ansvarsorienterad och grundar sig på att den 

skadelidande parten skall ersättas om det finns en skadevållande part. När 

revisorn fullgör sitt åtagande enligt ett uppdragsavtal och agerar uppsåtligt 

eller vårdslöst och detta medför skada för företaget skall revisorn hållas 

skadeståndsansvarig25. För att revisorn skall bli ansvarig skall denne agera 

på ett aktivt eller passivt sätt (fullgörande av uppdrag). Denna handling 

skall vara oaktsam (culpös). Det skall finnas ett orsakssamband (ligga i 

farans riktning) och till sist vara skadligt för bolaget. För att kunna 

tilldömas skadestånd krävs att samtliga rekvisit är uppfyllda. Rekvisiten 

ligger till grund för revisorns skadeståndsbedömning när denne agerar 

både som rådgivare inom revisionsverksamhet och vid fristående 

rådgivning. 

 

2.5.1 Fullgörande av uppdrag 

Det vill säga att det skall finnas ett avtal mellan parterna. Om revisorn 

medvetet åsidosätter för verksamheten gällande bestämmelser26 såsom att 

vidtaga eller underlåta en handling i uppdragsavtalet kan denne dömas till 

skadeståndsansvar.  

 

2.5.2 Culpa 

När man på grund av eget vållande orsakar en skada. Revisorns 

skadeståndsansvar bygger på culparegeln, som »är en central princip inom 

skadeståndsrättens område och innebär att minst culpa krävs för att 

skadeståndsskyldighet skall inträda«27. Det är i allmänhet den 

skadelidande som har bevisbördan. 

 

                                                 
25 ABL 29 kap. 1-2 § §. HB 18 kap. 3 §. 
26 Prop. 2000/01:146 s. 83 ff. 
27 Krister Moberg, 2006 s. 148. 
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Normalt när man hör ordet culpa så tänker man på grund av eget vållande 

men Hellner poängterar att culpa även avser ansvar för annans vållande, 

principalansvaret28. Detta gör att culpa även gäller för arbetsgivare och 

således för revisionsbyråer. 

 
För att inte revisorn skall betraktas som culpös skall denne agera med 

omsorg och på ett sätt som sakläget kräver. Moberg29 beskriver 

culparegelns subjektiva sida. Det subjektiva förhållande som hänför sig till 

skadevållandes person. Med detta menas t.ex. att varken brist på eller 

avsaknaden av kunskap, befriar eller minskar revisorns ansvar. 

Culparegelns objektiva sidan – att handlingen/underlåtenheten i objektiv 

mening har åstadkommit skadan. Det vill säga ett krav på att skada skall 

ha uppstått och att det föreligger adekvat kausalitet mellan skadan och 

handlingen/underlåtenheten. 

 
När blir då revisorn ansvarig enligt skadeståndsrätten? Ansvarigheten 

förbinds med de yrkeskrav som ställs på revisorns handlande eller 

underlåtenhet att handla. För att fastställa om det föreligger culpöst 

agerande jämför man den aktuelle revisorns handlande med vad 

yrkesgruppen anser vara det bästa i enlighet med uppdragsgivarens 

målsättning i anslutning till rådgivningen30. Emellertid är detta inte helt 

lätt att bedöma eftersom grad av skälig aktsamhet förväntas sammanfalla 

med samhällsekonomisk effektivitetsgrad31. 

 

2.5.3 Adekvat kausalitet 

Att det finns ett samband mellan handling eller underlåtenhet till handling 

och skada. Orsakssambandet kausalitet bestäms enligt ”conditio sine qua 

non” formeln. Det betyder att det måste finnas ett kausalt samband mellan 

revisorns handlande och den inträffade skadans förekomst och att denna 

skada ej skulle ha uppkommit utan revisorns handlande32. Bedömning av 

                                                 
28 Hellner och Johansson, 2000, s 149. 
29 Krister Moberg, 2006 s. 153 f. 
30 Krister Moberg, 2006 s. 170 
31 Ingalill Aspholm, 2002 s. 20. 
32 Ingalill Aspholm, 2002 s. 22. 
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adekvans hänför sig till ett skyddsintresse där »skyddsnormens« grunder 

blivit allt viktigare för bedömningen33. Det är ur ett skyddsprincipiellt 

perspektiv som logiken träder fram och den grundar den rättspolitiska 

strävan för att skydda de intressen som genereras i avtal. Utgångspunkten i 

perspektivet är den demokratiska rätten till trygghet i ett avtal. Avtal skall 

hållas – pacta sunt servanda. Ur adekvansperspektivet i kontraktuella 

förhållande torde det räcka med att skadan bör vara tillräckligt nära 

samband med avtalsbrottet. Det gör att när en revisor agerar på ett sätt som 

ökar faran för att en skada skall uppstå bör detta räcka i sammanhanget. 

 

2.5.4 Skada 

Med skada anses den ekonomiska skada som kan ha åsamkats en 

uppdragsgivare. Skada som skall ersättas skall hänföra sig till det aktuella 

rådgivningstillfället och inte för händelser i efterhand som eventuellt kan 

ha förändrat skadeverkan. Vilket styrks i rättsfallet NJA 1998 s 625, se 

fortsatt diskussion i kapitel 4.4.2.   

 
 

 

                                                 
33 Ingalill Aspholm, 2002, s 24. 
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3. Revisionsrådgivning 

3.1 Rådgivning 
Den rådgivning som ges av revisorn enligt RL 2 § punkt 7 b, sker inom 

ramen för den lagstadgade revisionen. Denna rådgivning kommer vi i 

fortsättningen att benämna som revisionsrådgivning. Begreppet 

revisionsverksamhet avser; 

 
»utförande av granskningsuppdrag avseende förvaltning och ekonomisk 

information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller avtal 

och som utmynnar i en rapport eller ett intyg, eller en annan handling 

som är ägnad för flera än uppdragsgivaren, likaså rådgivning eller annat 

biträde som föranleds av iakttagelser vid ett granskningsuppdrag«34.  

 
Detta innebär att revisorn skall granska bolagets tillvägagångssätt när det 

gäller hanteringen av skatter avgifter m.m. för att det primära syftet skall 

uppnås, nämligen att säkerställa en korrekt bild av företaget35. Revisorn 

lägger på så sätt grunden för allmänhetens uppfattning om det aktuella 

företaget. Revisionsrådgivning kan exempelvis vara att lämna 

rekommendationer på hur olika riskmoment inom redovisningen skall 

hanteras.  Viktiga moment är till exempel om lagerreserven värderas på ett 

korrekt sätt eller hur kundfordringarna bedöms för att vara riktiga36 m.m.  

 
Rådgivning av övergripande karaktär gällande ekonomiska och 

organisatoriska frågor anses vara värdefullt för små aktiebolag eftersom 

dessa många gånger saknar nödvändig sakkunskap. Eventuella 

frågeställningar angående tillåten och otillåten rådgivning skall prövas 

enligt revisorsförordningens femte och sjätte paragraf37. Förarbetena har 

överlämnat till domstolarna att utveckla var gränsen skall förläggas mellan 

revisionsrådgivning och fristående rådgivning38. 

 

                                                 
34 Prop. 2000/01:146 s. 40. SOU 1999:43 s. 99. 
35 SOU 1983:36 s. 59 ff. 
36 Äger företaget produkterna eller ej. 
37 SOU 1995:44. s 222 f. 
38 SOU 1999:43 s. 104. 
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Den lagstadgade ansvarsförsäkringen39 försäkrar revisorn vid 

skadeståndsanspråk inom revisionsrådgivning. Skulle revisorn vara culpös 

kan under vissa omständigheter den obligatoriska ansvarsförsäkringen 

träda in och ersätta den skadelidande.  

 

3.2 Ansvar 
Enligt ABL 29 kapitlet 2 §, är revisorn ersättningsskyldig i enlighet av vad 

som stadgas i 1 §. 

 
Revisorn kan genom skadeståndsansvaret åläggas både internt och externt 

ansvar. Det interna ansvaret hänför sig till revisorns förpliktelse till 

bolaget närmare bestämt när det är bolaget som har lidit skada och skall 

ersättas, vilket vi inte alls kommer att behandla här. Det externa ansvaret 

förbinder revisorns ansvar i förhållande till aktieägare eller »annan»40 - 

t.ex. en borgenär. Skador mot bolaget skall ersättas medan 

skadeståndsansvaret mot aktieägare eller annan är mera begränsat41.  

 
Revisorn kan enbart utkrävas för sin handlingsplikt avseende ABL genom 

det nionde kapitlet. Detta kapitel hänför sig till revisorns kontroll- och 

rapportfunktion42. I rättsfall NJA 1998 s. 734 har en bank litat till 

revisorns årsredovisning vid en kreditvärdering. I detta fall har revisorn 

inte haft tillräckliga grunder för att kunna göra en bedömning av 

varulagret enligt god revisionssed. Genom revisorns brist på 

dokumentation av uppdraget ansåg HD att det inte var bevisat att revisorn 

granskat med tillbörlig noggrannhet. Trots att banken brustit i sin 

kreditprövning så lades bankens oaktsamhetsgrad betydligt lägre än 

revisorns försummelse. Här bekräftar HD revisorns ställning i affärslivet 

genom att där fastslå »att den årsredovisning som har godkänts av en 

revisor skall gå att lita till«43.  

 

                                                 
39 RL 27 §. 
40 ABL 29 kap. 1 §, mening 2. 
41 Prop. 2004/05:85 s. 492. 
42 Torsten Sandström, 2005 s. 393. 
43 NJA 1998 s. 734 ff. 
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Som exempel på en revisors ansvar inom revisionsverksamhet har 

rättsfallet NJA 1996 s. 224 visat hur en revisor kan anses vara culpös till 

följd av vissa handlanden. Revisorn hade först medverkat till att ta fram ett 

bokslut som användes vid en kreditbedömning och sedan även suttit med 

på det aktuella mötet där bokslutet användes. Revisorn hade även 

medverkat till att tillverka fakturor för att fylla ut befintliga luckor i 

bokföringen. HD har bedömt fallet såsom att revisorn skall vara ansvarig 

när denne aktivt medverkar till felaktigheter inom granskningsområdet och 

att rekvisiten44 uppfyllts. Revisorn har härigenom brutit mot god 

revisionssed. 

 
Revisionsuppdrag skall dokumenteras45. Dokumentationen syftar till att 

vara underlag både för revisorn och annan vid bedömning av revisorns 

opartiskhet och självständighet. Ovan rättsfall visar att dokumenteringen 

även påverkar graden av skadeståndsansvaret. Emilsson och Nankler 

betonar i Balans hur viktigt det är för revisorn att dokumentera samt 

arkivera sina ställningstaganden i revisionsuppdraget46. Revisorn kan 

komma att behöva styrka sitt resonemang vid en eventuell 

stämningsansökan.  

 

3.3 Försäkring 
De försäkringsavtal som finns med i undersökningen hänför sig till 

ansvarsförsäkringar som vi har fått tillgång till hos olika försäkringsbolag. 

Risktagandet antas vara högt eftersom denna typ av försäkringar inte 

tillhandahålls av alla försäkringsbolag. Vi erhöll emellertid ett fåtal villkor 

via Internet och via kontakt med bolagen. 

                                                 
44 Se kap. 2.5. 
45 RL 24 §. 
46 Balans, 2007, nr. 1 ss. 20-22. 
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3.3.1 Försäkringskrav 

Regeringens proposition47 och RL 27 § stadgar att revisorn skall ha en 

försäkring som täcker den ersättningsskyldighet som revisorn kan ”ådra 

sig” i revisionsuppdraget. Ur försäkringsaspekten utgår man ifrån 

kontrollprincipen48. Kontrollprincipen innebär att den person som kan 

kontrollera risktagandet skall också ansvara för detta risktagande samt 

bära de eventuella kostnader som kan komma att uppstå.  

 
Huvudsyftet med försäkringsplikten är att täcka uppkommen skada i 

revisionsverksamheten. Den skall repareras av ansvarsförsäkringen. Enligt 

RN: s föreskrifter49 skall  

 
»6 § … försäkringen omfatta skadeståndsskyldighet som en revisor eller 

ett revisionsföretag kan ådra sig i revisionsverksamheten. Den skall 

utgöras av ansvarsförsäkring mot förmögenhetsskada och 

förmögenhetsbrottsskada enligt villkor som godkänts av 

Revisorsnämnden«. 

 
I paragraf 7 återger RN de beloppsgränser som försäkringsbolagen skall 

använda. I åttonde paragrafen stadgas att denna försäkring skall 

framläggas till RN vid begäran. Försäkringen tillhandahålls av 

försäkringsbolagen som initialt utformar villkoren. Försäkringsvillkoren 

vidarebefordras sedan till RN som härvid skall utföra den granskning och 

det godkännande som gör villkoren giltiga enligt lagstiftningen.  

 
Men revisorns ansvarsförsäkring tar lite udden av denna aspekt eftersom 

den minskar försäkringens ursprungliga preventiva verkan, fara för att 

vårdslöst agerande kan öka. Hellner,50 diskuterar den ekonomiska 

preventionen. Denna ansvarsorienterade prevention syftar till att minska 

skadorna i samhället genom att försäkringstagaren blir mer försiktig även 

om denne har en försäkring. För att uppnå detta kan försäkringsbolagen 

införa bonussystem som gör att ju fler skador som förekommer desto 
                                                 
47 Prop. 2000/01:146 s 78. 
48 Ingalill Aspholm, 2002 s. 34. 
49 RNFS 2001:2 – 6 – 8 § §. Prop. 2000/01:146 s 78. 
50 Hellner & Johansson, 2000 s. 43 och 52. 
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dyrare blir försäkringarna. Detta leder till att om en revisor har vållat en 

skada kan det bli mer gynnsamt för revisorn att betala ett skadestånd till 

den drabbade än att använda sin försäkring. 

 

3.3.2 Försäkringsvillkor 

Försäkringen gäller för revisionsföretaget inklusive de 

godkända/auktoriserade revisorer som är verksamma i företaget. 

Försäkringen avser ren förmögenhetsskada och förmögenhetsbrottsskada 

som uppkommer inom revisionsverksamheten. 

 
Villkoren i ansvarsförsäkringarna är i stort sett identiska där 

försäkringsbeloppen varierar mellan 200 000 kronor upp till 8 miljoner 

kronor. Försäkringsbeloppen varierar från klient till klient och blir således 

konfidentiella genom att dessa preciseras i försäkringsbreven, ett material 

som vi inte har tillgång till. 

 

3.3.3 Försäkringens avvecklingsskydd 

Det kan vara skäligt att kommentera försäkringarna då det sker en 

utveckling på försäkringsområdet med avseende på avvecklingsskyddet. 

Om RN fråntager auktorisationen/godkännandet så upphör försäkringen 

omedelbart dock finns ett retroaktivt skydd under viss tid.  

 
Det mest generösa avvecklingsskyddet finns i FAR:s försäkringsvillkor. 

De har en tidsbegränsning på tio år. I de flesta försäkringsbolag finns en 

femårig gräns för retroaktivt skydd i sin ansvarsförsäkring men 

avvecklingsskyddet kan varierar kraftigt om man granskar dem lite mer 

ingående. Dessa olika tidsperspektiv hänför sig till olika teorier, claims 

made-teorin eller orsaksteorin. De skiljer sig i tidsrymd för 

avvecklingsskyddet.  

 

Orsaksteorin betyder att den försäkring som gällde när skadan orsakades 

är den som skall utnyttjas. I claims made- teorin är det istället den 

försäkring som gäller när skada anmäls som skall användas. Enligt 
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Finansinspektionen anses orsaksteorin ge fördelar i fråga om retroaktivt 

skydd vilket även claims made-teorin skulle göra under vissa 

omständigheter. Konsumentverket är tveksam till slopandet av 

orsaksteorin och påpekar att det skulle medföra ett sämre skydd för den 

skadelidande genom att man bedömt att »behovet av ökad konkurrens av 

försäkringsutbudet är större jämfört med behovet av att den skadelidandes 

skydd inte skall försämras«51. 

 
FI påpekar problemet med claims made-teorin och avser när en 

försäkringsmäklare i praktiken byter från en juridisk person till en annan. 

Där har ansvarsförsäkringen som baseras på claims made-teorin endast ett 

tvåårigt skydd efter att det gamla bolagets verksamhet har upphört52. 

Denna begränsning medför att försäkringen inte kan åberopas efter 

tidsbegränsningen även om handlingen skedde innan avtalsslutet.  

 

                                                 
51 Konsumentverket, Dnr 2004/4526 s. 2. 
52 FI Dnr 04-4185-001 s. 4 f. 
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4. Fristående rådgivning 

4.1 Rådgivning 
Enligt förarbetena53 bör revisorn få biträda revisionsklienter med andra 

uppdrag än revisionsverksamhet. Rådgivning är en självklar del i de 

yrkesmässiga sammanhangen och syftar sålunda till att biträda någon. Ur 

rättsligt sammanhang ses revisorn som syssloman. En syssloman har att 

beakta den lagstiftning som gäller på området närmare bestämt 

sysslomanna- eller skadeståndsrättliga systemet. I HB 18 första paragrafen 

återfinns definitionen på syssloman med tillhörande vårdplikt. Revisorn 

betraktas som syssloman när denne har åtagit sig att »sköta någon annans 

rättsliga eller ekonomiska angelägenheter«54. I HB 18:3 stadgas 

sysslomannens om oaktsamhet.  

 
När revisorn går in i ett uppdragsförhållande på kontraktuell grund är som 

regel utgångspunkten revisorns kompetens. Denna fristående rådgivning 

identifieras som »alla andra uppdrag i vilka revisorn varken uppträder som 

granskare eller använder sig av revisionstekniker eller avger ett intyg eller 

en rapport eller annan handling som är ägnad att användas för tredje 

man«55. 

 
Den verksamhet som ligger utanför revisionsverksamheten föreskrivs inte 

ha samma väsentliga karaktär gentemot samhällsintresset som 

revisionsrådgivning. Därför har det inte reglerats på samma sätt. Tjänster 

som hänför sig till fristående rådgivning är; 

 
»rådgivning eller annat biträde till en revisionsklient som inte föranleds 

av revisorns iakttagelser vid utförandet av ett revisionsuppdrag 

(fristående rådgivning) skall inte längre omfattas av begreppet 

                                                 
53 Prop. 2000/01:146 s. 51. 
54 Stefan Melin, 2002 s. 379. 
55 SOU 1999:43 s. 105. 



Acceptera eller avvisa uppdraget?  Berner och Henningsson 

 23

revisionsverksamhet. Detsamma gäller rådgivning eller annat biträde till 

en icke-revisionsklient«56 

 

En vanlig tjänst som innefattas av definitionen är skatterådgivning. 
 
FAR SRS har utfärdat rekommendationer för revisorer »Uppdragsbrev 

och/eller Allmänna villkor för fristående rådgivning«57. Vägledningen 

avser att öka tydligheten för revisorer och revisionsföretag och för deras 

uppdrag. Allmänna villkor för uppdragsrådgivning ligger utanför den 

reglerade revisionsrådgivningen. De biläggs normalt till uppdragsavtalets 

villkor och kan benämnas enligt följande exempel; 1)följande tillägg, 

2)avvikelser eller 3)förändringar.  Rekommendationerna återger att 

revisionsföretaget endast skall ersätta skadelidande om revisionsföretaget 

förfarit oaktsamt. Den ersättning som utgår är begränsad och regleras i 

lagen om allmän försäkring58. Detta gäller inte om revisionsföretaget har 

agerat genom uppsåt eller grov vårdslöshet. FAR rekommenderar vidare 

att uppdragsgivaren måste reklamera och ställa skadeståndskrav inom 

skälig tid, varpå rekommendationen vidare återger att detta skall ske inom 

ett år. 

 

4.1.1 Debatt om rådgivningsförbud 

Den fristående rådgivningen är ett omdebatterat område. Åsikterna går isär 

om denna rådgivning skall förbjudas eller inte.  I förarbetet59 har 

resonemang förts angående den fristående rådgivningen och det man 

menar är att denna rådgivning kan äventyra revisorns oberoende. Man 

anser att för de små företagen kan det vara av stor betydelse att revisorn 

kan råda dem dels på grund av kontakter med finansiärer men också dels 

för t.ex. bolagsrättliga ärenden vid generationsskifte. Vilket påvisar de 

positiva effekterna av denna affärsrelation som många gånger överväger 

de negativa delarna. Regeringens60 bedömning är att det inte är behövligt 

                                                 
56 SOU 1999:43 s. 104. 
57 FAR Version 2006.1. 
58 1962:381 
59 SOU 1999:43 s.122 ff. 
60 Prop. 2000/01:146 s 51. 



Acceptera eller avvisa uppdraget?  Berner och Henningsson 

 24

att förbjuda revisorer från att ge fristående rådgivning genom en 

lagstiftning. Alla är dock inte eniga på denna punkt. Sveriges 

advokatsamfund, Statskontoret och Sveriges Redovisningskonsulters 

Förbund (SRF) anser att ett förbud borde införas61. Regeringen menar att 

Revisorsnämnden kan genom RL 25§ förbjuda en revisor att utöva 

verksamhet som ligger utanför revisionsverksamheten. RL 25§ syftar till 

att garantera att revisorer står fria från sidointressen och bindningar som 

skulle kunna komma i konflikt med ett riktigt fullgörande av sitt uppdrag. 

Revisorn måste se till att den inte har något egenintresse eller att en 

självgranskande situation kan uppkomma. Genom dessa argument anser 

regeringen att ett förbud är onödigt.  

 
En utredning62 understryker att när revisorer utför uppdrag på kontraktuell 

basis gäller i princip samma krav som vid utförande av själva 

revisionsuppdraget. Självfallet skall revisorn ej revidera sin egen 

fristående rådgivning. Utredningen tar fasta på att väga de behov och den 

nytta som en revisor ändå bidrar med genom t.ex. kostnadseffektivitet. 

Man hänvisar till en rapport (MARC-rapporten) som på uppdrag av EU-

kommissionen kommer fram till att »Management Advisory Services 

gives no convincing empirical evidence that includes creating 

independence problems«63. Detta torde visa att fördelarna överväger de 

nackdelar som existerar. Därav har man konstaterat att om man gör 

ytterligare inskränkningar borde det leda det till allt för många negativa 

aspekter.  

 

                                                 
61 Prop. 2000/01:146 s 51. 
62 SOU 1999:43 s. 112. 
63 SOU 1999:43 s. 126. 
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4.2 Ansvar 
Revisorns ansvar vid fristående rådgivning ses som en specialists ansvar 

och därmed bedöms dennes ansvarighet strängare64. Om revisorn skall 

avge en rekommendation där det råder osäkerhet om konsekvenserna, bör 

en riskanalys göras. Om anvisningen även ges i frånvaro av vägledande 

avgöranden, och med avgörande åsyftas här frånvaron av andra 

bestämmelser, normer eller sedvänjor som kan vägleda rådgivaren, så bör 

revisorn göra inlägg om eventuella brister för att den som erhåller 

rekommendationen skall förstå osäkerheten inom rättsområdet. En 

specialists skadeståndsansvar utlöses när denne inte gör de undersökningar 

som skäligen kan förutsättas att en yrkesutövare skall göra. Exempelvis 

skall specialisten göra ett tillägg för t.ex. en riskutvärdering som är av 

vikt65 och som rimligen inte kan förväntas att den andra parten har 

kännedom om.  

 
Ett klassiskt66 rättsfall, NJA 1957 s. 621, är fortfarande vara av visst 

intresse. Frågan om den svarande hade ägnat tillräcklig uppmärksamhet 

och funnit relevant kunskap i ärendet uteblev varpå den svarande blev 

ansvarig för skadan. I målet var det nödvändigt att kunna urskilja den 

norm som den ansvarige hade försummats samtidigt som bedömning av i 

vilken utsträckning detta hade gjorts67. I ett senare skede bekräftar man i 

NJA 1987 s. 692 (Kone-fallet) vikten av att en grundlig undersökning görs 

av uppdragsrådgivaren. Ett intyg till en uppdragsgivare kan, av annan, bli 

befäst med tilltro.  

 
En revisor som arbetar på kontraktuell grund kan delvis friskriva sig från 

ansvar, något som inte är möjligt inom de aktiebolagsrättsliga reglerna68. 

Den friskrivning som antas gälla är av specifik karaktär och bör sannolikt 

inte gälla alltför vidsträckt med tanke på de allmänna rättsprinciperna. 

                                                 
64 Jan Kleineman, SvJT 1998 s. 191. 
65 T.ex. om det föreligger risk för andra kostsamma följder. 
66 Äldre rättsfall bör tolkas med försiktighet då dessa inte hade samma strävan efter principiella uttalanden som  
    efter 1970- talet, enligt Lars Heuman. Finna rätt, 2006 s. 132. 
67 Jan Kleineman, 1998 s. 190. 
68 Krister Moberg, 2006 s. 176 
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Dock speglar praxis idag en osäkerhet för vad specifik karaktär skulle 

handla om. Kleinemans69 uttalande avseende dessa friskrivningar talar för 

att han hellre ser att en tilläggsförsäkring blir uppdragstagarens utgång. 

 
 

4.3 Fullgörande av uppdrag 
I NJA 1992 s. 243 var frågan om ett personligt uppdragsavtal förelåg 

mellan revisorn och A-S H eller inte. A-S H anförde att hon inte fick 

betydelsefull information av revisorn och hänvisar till de 

skattekonsekvenser som uppstod när hon avyttrade företaget. Vidare 

yttrade A-S H att ett uppdragsavtal förelåg, då hon rådfrågat revisorn vid 

några tillfällen, eftersom revisorn hade agerat genom att svara och därmed 

handlat konkludent. Därutöver hade revisorn deltagit i ett sammanträde 

avseende ett inköp i företaget och avslutningsvis vid företagsvärderingen 

vid avyttringen. Revisorn menade att det inte fanns något avtal mellan 

parterna. Han hade emellertid varit revisor i företaget i drygt 20 år men 

hade endast haft kontakten med A-S H:s avlidne make. Revisorn ansåg att 

den diskussion som skett mellan A-S H och honom själv enbart hade varit 

av allmän karaktär och att revisorn alltså endast kunde lämna allmänna 

råd. HD ansåg att ett uppdragsavtal förelåg och därför kunde revisorn bli 

ansvarig för bristfällig rådgivning.  A-S H hade inte haft någon annan 

rådgivare under förhandlingarna och revisorn borde ha insett att A-S H såg 

honom som sin ekonomiska rådgivare. Vidare var företaget ett 

enmansföretag där samhörigheten mellan ägare och företag anses i lagens 

mening vara jämbördiga.  Revisorn blev skyldig att utbetala skadestånd till 

A-S H. Revisorn ansågs alltså både vara syssloman och även handlat 

oaktsamt genom felaktig rådgivning.  

 
I detta fall betraktas den rådgivande parten som ansvarig. Ansvarigheten 

har orsakats av dennes passivitet genom att underlåta att ge uttryck för 

tillitens relevans, vilket ger tillitsgrundsatsen ett större utrymme än vad 

                                                 
69 Jan Kleineman, SvJT 1998 s. 205. 
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som finns i de sedvanliga avtalssluten70. Roos bekräftar den avtalsrättsliga 

tillitsteorins innebörd och säger »att en motparts tillit kan bli avgörande 

för ett avtals bestånd och för dess innehåll«71. Kleineman säger i sin 

kommentar till fallet att det inte krävs speciellt mycket för att en 

uppdragsrelation skall komma till stånd i svensk praxis. Tillitens relevans 

ger en signal om att; 

 
»om någon med fog satt sin tillit till den information som en 

professionsutövare förmedlat, finns det goda skäl att se strängt på 

informationsförmedlarens ansvar«72. 

 
Vid en helhetsbedömning kan ett uppdragsavtal komma till stånd på 

mycket enkla grunder. Dessa kan vara både skriftliga och muntliga. 

 

4.4 Culpa 

4.4.1 Underlåtenhet 

Då en revisor underlåter att granska vad som åläggs honom skall 

skadeståndsansvar kunna utkrävas. Genom målet, NJA 2006 s. 136, har 

både TR och HovR bedömt revisorn som culpös eftersom denne inte 

granskat VD:s ersättning. Då bolaget hade en blygsam omsättning ansågs 

revisorns underlåtenhet vara av oaktsamhet. Vidare ansågs revisorns 

underlåtenhet att granska skatter och avgifter i sammanhanget också som 

vårdslöst. Dessa två situationer av underlåtenhet medförde till 

skadeståndansvar för revisorn. HD ansåg att skadeståndsanspråket torde 

genomlysas mer och biföll prövningstillstånd för endast denna del. Detta 

fall är intressant ur en medvållandeaspekt nämligen att styrelse och VD:s 

medverkan till att bolagets intresse inte togs tillvara. HD går vidare i sitt 

resonemang och skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt utifrån 

handlingens art, skadans storlek samt övriga omständigheter. Revisorn 

fick härmed ett bifall för sin invändning om att styrelsen varit försumlig då 

                                                 
70 AvtL 6 § 2 st. och 32 § 1 st. 
71 Carl Martin Roos, SvJT 1998 s. 51. 
72 Jan Kleineman, SvJT 1998 s. 187. 
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de lät VD:n arvodera sig med en betydligt högre ersättning än vad som 

varit skäligt. HD jämkade revisorns skadeståndsansvar med 2/3 och 

anförda skäl till detta var att styrelsen inte hade utfört sin plikt gentemot 

företaget. Styrelsen hade alltså underlåtit att organisera bokföring och 

medelsförvaltning på ett tillfredsställande sätt vilket inte kan överföras på 

en revisor. 

 

I rättfall NJA 1992 s. 58 underlät revisorn att kontrollera lagerreserven. 

Att lagrets värde var ett år gammalt utgjorde inte något bekymmer för 

revisorn som inte heller utförde någon form av efterkontroll. Varulagret 

visade i verkligheten på en kraftig ökning. Revisorn kontrollerade inte hur 

man inventerat lagret utan gav rekommendationerna i brist på relevant 

information. I ett ekonomiskt perspektiv torde detta vara helt oacceptabelt. 

FAR73 poängterar att varulager tillhör en av de viktigaste posterna i ett 

företags balansräkning vilket borde ha uppmärksammats genom att 

revisorn avvisade det gamla lagervärdet i bokslutet. Revisorn tar härmed 

inte i beaktande den praxis som god revisionssed utgör och underlåter att 

utvärdera varulagret och blir följaktligen betraktad som culpös. HD anser 

ansvaret för klientens ekonomiska förlust på revisorn. 

 

4.4.2 Felaktig uppgift 

En vanlig skadeståndsgrundande situation är när någon blivit vilseledd av 

en upplysning som lämnats av den oaktsamme revisorn och om detta i sin 

tur leder till skada för den vilseledda. Många gånger är fristående 

rådgivningsuppdrag kombinerade med sysslomannauppdrag. Som 

exempel kan nämnas när en revisionsfirma blev skadeståndsskyldiga för 

felaktig rådgivning vid en fastighetsförsäljning, i rättsfall NJA 1998 s. 

625. Revisorn lämnade felaktiga uppgifter angående beskattningen av 

realisationsvinsten. Denna beräkning visade sig sedermera vara felaktig. 

Klienten skulle inte ha sålt sin andel i fastigheten om denne erhållit 

korrekt information. Revisionsfirman kunde inte styrka att klienten var i 

                                                 
73 FAR, 2002 s. 286 ff. 
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behov av likvida medel och därför var tvungen att sälja oavsett hänsyn till 

skattekonsekvenserna. Efter försäljningen steg fastighetspriserna. Om 

klienten avvaktat med försäljningen hade realisationsvinsten blivit lägre. 

Händelser som kan påverka den ekonomiska skadan men som hänför sig 

till händelser utanför parternas kontroll påverkar inte skadeståndets 

bestämmande. HD fann att revisorn hade orsakat klienten en ekonomisk 

skada, enligt SkL, som därmed skulle ersättas.  

 

4.4.3 Vårdslöshet 

I ett rättsfall NJA 1992 s. 502 stämde bolagets ägare revisorn för 

vårdslöshet vid rådgivning i samband med företagsförsäljningen. Det är 

konstaterat att revisorn åläggs en skyldighet att upplysa om risker som kan 

uppkomma vid olika typer av aktiviteter. Revisorn hade medverkat till att 

ta fram underlag till försäljningen men inte deltagit vid själva 

försäljningstillfället där det ifrågavarande problemet om förlustavdragen 

borde ha ägt rum. I detta fall ansåg HD inte att revisorn varit delaktig vid 

den aktuella diskussionen om förlustavdrag som skadeståndskravet 

byggdes på och därmed fanns inget som tyder på att revisorn skall hållas 

ansvarig för denna komplicerade skatterådgivning. HD menar då att 

revisorns framtagande av underlag definieras här som »av allmän 

karaktär« vilket belyser hur revisorn skötte sitt åtagande som yrkesman. 

 

I målet, NJA 1994 s. 598, stämde en erfaren affärsman sin bank för 

vårdslös rådgivning i samband med skatteplanering. I andra hand stämdes 

banken för tillförsäkran för de angivna åtgärderna. Syftet var att omvandla 

realisationsvinst till kapitalinkomst och därigenom undgå högre 

beskattning av medel – alltså skatteflykt. Banken bestred vårdslöshet och 

den påstådda garantin som affärsmannen hävdat. HD ansåg här att banken 

förfarit vårdslöst och påpekar att skatterådgivning »anses ha långtgående 

förpliktelser när det gäller att upplysa om möjliga skattekonsekvenser av 

en föreslagen transaktion«. Det som talar mot affärsmannens framförda 

omständigheter är att denne hade fått informationen i ett tidigare skede 

(före uppdragsförhållandet) och ansågs vara insatt i det risktagande som 
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medföljde transaktionerna. Ett viktigt uttalande av HD var »att den som 

lämnar rådgivning i komplicerade rättsfrågor fäster uppdragsgivarens 

uppmärksamhet på att prejudikat saknas« eller om rättsläget av någon 

annan anledning är osäkert. Varigenom banken befriades från 

skadeståndsansvar.    

 

Även om den rådgivande parten kan ha fog för sina antagande skall det 

ändå befästas med en riskanalys om rådet ges i frånvaro av vägledning vid 

det aktuella rådgivningstillfället. Den rådgivande parten bör underbygga 

sin anvisning väsentligt vid osäkerhet och vara underrättad om 

uppdragsgivarens kunskap inom området. Det framgår här tydligt att 

rådgivaren bör har en särskilt kritisk inställning till anvisning avseende 

skattefrågor. 

 

4.4.4 Informationsansvar 

Den pedagogiska plikten har i fallet NJA 1994 s. 532 verifierats genom att 

uppdragstagaren ej informerat uppdragsgivaren angående den 

komplicerade skala som testresultaten bedömdes utifrån. Den 

välrenommerad testningsanstalt som bedömdes vara ett expertorgan. 

Expertorganet hade inte fog för att uppdragsgivaren skulle förstå 

testresultaten. Den ofullständiga redovisningen uppkom när hänvisning 

gjordes till expertorganets generella standarder för vilket testningen 

genomfördes. Anledning till att testanalysen ansågs vara ofullständig var 

avsaknaden av klassificeringsskalans speciella karaktär vars utformning 

lätt kunde misstolkas. Här uppkom skada för uppdragsgivaren och 

expertorganet blev skadeståndsskyldiga. 

 

Revisorn anses inneha ett specialistansvar genom att denne bedöms vara 

expert inom sitt område. Ur denna aspekt är detta rättsfall intressant. När 

man som revisor accepterar ett uppdrag som identifieras som fristående 

rådgivning bör man noga studera vad den pedagogiska plikten egentligen 

omfattar. I ovan citerade rättsfall ges en antydan om att speciella 

utvärderingar kräver en mer ingående underrättelse annars kan revisorns 
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skadeståndansvar öka. Att avvisa dessa uppdrag bör sannolikt vara den 

enklaste lösningen för en revisor. Emellertid är det inte lika enkelt när 

revisorns klient faktiskt i många fall74 förväntar sig att revisor besitter mer 

kunskap än vad som kan vara fallet. Endast om rekommendationen är av 

allmän karaktär kan revisorn komma att undgå skadeståndsansvar. Den 

pedagogiska plikten är att ytterligare informera uppdragsgivaren noga så 

att inga missförstånd uppstår. Den lagstadgade dokumentation kan 

verifiera revisorns agerande och är det verktyg som sannolikt är det bästa 

som bevisning och som även kan komma att krävas.  

 

Mottagaren av rekommendationen är också av intresse. Vilken relevant 

kunskap mottagaren har på området kan vara avgörande. Om mottagaren 

är erfaren torde detta leda till att graden av oaktsamhet för den andra 

parten minskar. Den som åtager sig fristående rådgivningsuppdrag torde 

göra detta med stor försiktighet. Resonemanget bör ge revisorn en antydan 

om att när denne inte har betryggande kunskap inom området bör revisorn 

avvisa uppdraget. 

 

4.4.5 Allmänna råd 

I NJA 1995 s. 693 har informationsskyldigheten analyserats genom att den 

informationsskyldige (en fondkommissionär) har att beakta mottagarens 

uppfattningsförmåga. När fondkommissionären tog hänsyn till vad 

klienten kände till avseende riskerna med handel av indexoptioner undgick 

fondkommissionären skadeståndsansvar. Intressant i detta fall är att man 

från HD:s sida identifierar allmänna råd75 som en anvisning utan bindande 

verkan men påvisar att dessa allmänna råd ändock kan grunda ett 

skadeståndsansvar. Allmänna råd ger uttryck för en etablerad eller 

önskvärd branschsedvänja. Särskild betydelsen kan tillmätas när de 

allmänna råden har »utfärdats av en myndighet som ett led i 

tillsynsverksamhet«.  HD förklarar att den som följer de allmänna råden 

                                                 
74 SOU 1999:43 s. 121. 
75 Anger hur någon kan eller bör handla under vissa situationer. 
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kan komma att anses ha agerat med tillräcklig aktsamhet vilket antyder på 

att en omvänd tolkning skulle bifallas.   

 

Till och med vid allmänt hållna rekommendationer bör revisorn 

dokumentera situationen, dels för att kunna styrka att denne ej kunnat titta 

närmare på frågan och dels för att kunna freda sig mot skadeståndsansvar. 

 

4.5 Adekvat kausalitet 
Diskussion om adekvat orsakssamband kan göras oändlig då frågan 

vanligen är relaterad till hur en individ uppfattar orsakssambandet i ett 

skadeståndsrättsligt ärende. Det rekvisitet kommer inte att redogöras för 

ingående men viss tolkningsmöjlighet finns utifrån målet NJA 1991 s. 

625. I detta mål finns en utgångspunkt för adekvat kausalitet och hur 

skadeståndsrekvisitet bör tolkas. HD bedömer det rimligt att en 

uppdragsgivare kan bevisa att denne inte skulle ha agerat såsom gjorts, 

vilket i förevarande fall ledde till ökad skatt, om denne mottagit relevant 

information av rådgivaren.  

 

4.6 Försäkring 
Det finns möjlighet att försäkra sig enligt begreppet »fristående 

rådgivning« men det kan bli kostsamt och det kan bli en ren förlustaffär 

för en mindre revisionsbyrå. Försäkringen skall minska riskerna för 

revisorers eget ansvar men försäkringstagaren måste också kunna 

identifiera sitt försäkringsanspråk. Den obligatoriska försäkringen täcker 

inte rådgivning utanför revisionsverksamhet.  

 

Försäkringsmöjligheterna för fristående rådgivning är begränsad. 

Captivebolag har uppkommit i frånvaro av alternativa tilläggsförsäkringar 

på den svenska marknaden. Det handlar om försäkringar där uppdragsavtal 

kan försäkras. När revisorerna blir krävda på skadestånd enligt dessa 

uppdragsavtal så talar man i vissa fall om betydande skadeståndsbelopp. 
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Captivebolagen har hela världen som spelplan. Villkoren för denna typ av 

försäkringar är givetvis konfidentiella och endast den allmänna 

formuleringen finns att finna på de stora försäkringsbolagens hemsidor. 

Detta kan bero på affärsmässiga skäl (från försäkringsbolagens sida) och 

för revisionsföretagen handlar det säkerligen om sekretess av de 

riskfaktorer som karaktäriserar den enskilde klienten.  

 

När det gäller revisorers ansvarsförsäkring för uppdragsrådgivning kan 

man använda AIG:s information om Professionansvarsförsäkring men vi 

tittar även lite på FAR SRS:s rekommendationer och försäkringsvillkor76. 

Hos AIG försäkras en revisor för försumlighet, felaktighet eller 

underlåtenhet i sin yrkesutövning. Försäkringen gäller även brottslig 

handling av anställd. Dock gör AIG undantag vad gäller uppsåtliga 

handlingar. AIG:s riskbedömningar utgår från den kommande 

försäkringstagarens omfattning av rådgivningsverksamheten, vilken 

finansiell status som föreligger hos försäkringstagaren och geografisk 

omfattning samt skadehistorik.  

 

FAR SRS har tagit fram en ansvarsförsäkring för sina medlemmar. Denna 

försäkring täcker rådgivning i andra frågor än revision och som har 

naturligt samband med revisionsverksamhet. Försäkringen täcker även 

rådgivningsverksamhet med avseende redovisning och organisation samt 

därmed sammanhängande rådgivning. 

 

Enligt de försäkringsmäklare vi talat med hör den största riskfaktorn till 

skatterådgivning och hur denna uppläggning ser ut. Revisionsbyråns 

investeringar och A/D-rådgivning77 det vill säga företagsförvärv och 

sammanslagningar, påverkar också revisionsbyråns försäkringsvillkor. Det 

är endast de individuella försäkringsbreven som kan ge oss mer 

vägledning till hur försäkringsbolagen försöker styra revisorn i sin 

»fristående rådgivning«. Vi anser att vi endast erhållit en mycket smal 

information vilket leder till att vi inte gör några antaganden om 

                                                 
76 Enligt FAR-SRS:s försäkringsvillkor. 
77 Acquisitions and Merger.  
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försäkringsbolagens preventiva filosofi. Vi grundar därför 

försäkringsbolagens ekonomiska prevention precis som Roos anger den 

ekonomiska preventionen  

»i den enkla principen att en rationell människa handlar så att han 

maximerar intäkterna och minimerar kostnaderna. Människan 

tenderar därför att undvika beteenden som medför skyldighet att 

betala ersättning«78.  

Kleineman hävdar dock att det inte är förrän försäkringsbolagen »upphör 

med att meddela försäkringar avseende professionsutövare som vi behöver 

bli oroliga«79. 

 

4.6.1 Friskrivning 

Vi återkommer dock till möjligheten att en revisor skulle kunna friskriva 

sig i sitt uppdrag. Friskrivningsmöjligheterna för revisorn torde vara 

begränsad och ej med allt för generell formulering. Anledningen är att 

man genom avtalsrättsliga synpunkter ej kan godta allt för vida 

friskrivningar. Vi tror att man kan betrakta fastighetsförsäljningen och den 

möjlighet som fastighetsägaren har för friskrivningar och hur dessa 

uppfattas. Om en fastighetsägare har många friskrivningsklausuler i sitt 

säljbrev kommer säkert den kommande köparen att undra varför och 

kanske både ifrågasätta och vidare kanske bli misstänksam. Om en revisor 

som friskriver sig i många hänseenden leder till misstanke om revisorns 

kompetens vilket gör att förtroende minskar och rapportens innehåll 

utarmas, så skall en revisor friskriva sig bör denne göra det mycket 

specifikt och minimalt. 

 
 

 
 

 

                                                 
78 Carl Martin Roos, SvJT 1991 s. 147. 
79 Jan Kleineman SvJT 2003 s. 338. 
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5. Slutsats 

5.1 Sammanfattande diskussion 
Antalet stämningsansökningar har ökat i revisionsärenden. Det verkar vara 

ett problem och små revisionsföretag anlitar egen advokathjälp för att 

komma till rätta med eventuell stämningsansökan. Här måste vi påpeka att 

försäkringsbolagen faktiskt står på samma sida som revisorn. 

Försäkringsbolagen är tämligen ointresserade av att betala ut skadestånd. 

Vi hänvisar till revisorns egen kunskap om revision samt att den egna 

dokumentationen borde vara den bästa hjälpen.  

 
Det kan många gånger vara svårt för revisorn att uppmärksamma när 

denne anses befinna sig utanför sin revisionsverksamhet. Det händer även 

att revisorer svarar på frågor utan att vara medvetna om att de genom sina 

svar anses vara sysslomän. Denna rådgivning är fristående rådgivning. 

Revisorns har obegränsat (och solidariskt) ansvar avseende brister i 

klientens redovisning och förvaltning. Trots att det är styrelsen och VD:n 

som har det primära ansvaret för uppgifterna. Vi instämmer med tidigare 

uttalande om att denna rollfördelning är skev. Man kan hänvisa till den 

brist på försäkringsplikt som föreligger för styrelser och VD. Det borde 

vara deras absoluta skyldigheter att ansvara för de underliggande 

dokumenten som resulterar i den finansiella rapporten – den som revisorn 

skall granska. Det ansvar som bolagsansvarig och VD egentligen skulle 

åläggas stjälps istället över på revisorer är ett argument som allt mer flyter 

upp till ytan vid ansvarsdiskussioner. Man har dock gjort ett försök för att 

jämka revisorns ansvar genom (NJA 2006 s.136) att ålägga styrelsen och 

VD visst medvållande.  

 

Emellertid upplever vi att den kostnad som tilläggsförsäkringen medför 

leder till att försäkringsbolagen är, i sin prevention, ytterst vaksamma och 

det finns då en viss förståelse från vår sida med tanke på de betydande 

summor som en fristående rådgivning kan generera i skadeståndsanspråk. 
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Samhället har även påverkat genom att inte vilja lagstadga detta område. 

Samhället anser då att varje revisor skall åläggas det ansvar som denne 

innehar i sin yrkesroll. Detta handlar om att den som tar risken även skall 

stå för konsekvenserna för sitt handlande. Huvudregeln om revisorns 

möjlighet till att acceptera eller avvisa ett uppdrag vilar på analysmodellen 

om rubbat förtroende för opartiskhet och självständighet. 

 

Att välja mellan att försäkra sig eller stå för skadeståndsanspråket själv 

tycks valet vara tämligen givet. FAR SRS försäkring har dessutom ett 

säreget avvecklingsvillkor nämligen att det gäller retroaktivt för revisorn i 

tio år tillbaka.  

 

5.2 Acceptera eller avvisa uppdraget  
De rättsfall som vi studerat borde ge ett absolut förbud för revisorn att 

svara för snabbt. Detta av flera skäl. Man skulle kunna ifrågasätta hur en 

revisor som inte har kompetensen för vissa frågor kan ta på sig rollen som 

fristående rådgivare. Vilket tyder på att uppmärksamheten fästs för vilka 

handlanden som revisorn gör och vad som gör dem culpösa. Vikten av att i 

den pedagogiska pliktens anda verkligen klargöra för sin klient under vilka 

förhållanden man råder. Ett sätt är att neutralisera rekommendationer är att 

göra dem allmängiltiga. Genom ett sådant uttryckssätt skulle till 

övervägande del ge revisorer ansvarsfrihet. I de allmängiltiga 

rekommendationerna åtnjuter rådgivaren immunitet mot skadestånd. Detta 

borde vara alla revisorers utgångspunkt.  

 

Viktigt här är att understryka för mottagaren av rekommendationen att den 

ges i en situation där mottagaren inte skall fästa alltför stor tillit till 

anvisningen. Detta kan läsas ur NJA 1992 s. 243 »det är tydligt att A-S H 

uppfattade revisorn som sin ekonomiske rådgivare«. Uppmaning ligger 

sålunda på att revisorn i detta fall skall försäkra sig om att mottagaren 

förstår innebörden. För att säkerställa hur rekommendationer skall tolkas 

bör revisorn fortfarande ha dokumentationen som ett elementärt verktyg. 
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Den fristående rådgivningen är ett mycket riskfyllt åtagande för revisorn 

att befatta sig med. Om man skall ge sig in på detta område bör man vara 

väl insatt i associationsrätten och beskattningsrätten. Eftersom om man 

blir skadeståndskyldig så kan detta leda till betydande summor.  Vi anser 

att om det förväntas av samhället, att revisorer också skall ge råd utanför 

sin revisionsverksamhet så bör man se över den utbildning som krävs för 

revisorer. Exempelvis handlar det många gånger om skattekonsekvenser. 

Hur insatta är revisorerna på detta område egentligen? RN kräver endast 

att man läser en halv termin80 inom beskattningsrätt. Om man endast har 

detta anser vi inte att man är tillräckligt utbildad inom området för att 

agera som rådgivare. I sådana fall bör man överväga att anlita en 

skatteexpert för att inte lämna felaktig information eller att låta bli att 

upplysa om olika konsekvenser som kan uppkomma.   

 

Avslutningsvis kan vi med intresse se fram emot det kommittédirektiv 

som ligger i EU:s pipeline och som skall utges den 1 september 2008 om 

”Revisorer och revision; genomförande av EG-direktiv m.m.”81. Här har 

man gett utredningen order om att undersöka möjligheter för att begränsa 

skadeståndsskyldigheten för revisorer då det har hävdats att ett visst 

ansvar borde ligga på styrelsen istället. Man har jämfört andra länder där 

revisorn har delat ansvar med styrelseledamöterna i det aktuella bolaget 

och detta torde vara en bra väg att gå. Vilket kan innebära att revisorn får 

mer hjälp än tidigare vid sin revision genom att styrelsen är mer benägen 

att följa lagstiftningen då de kan bli skadeståndsskyldiga. Denna 

preventiva verkan på styrelse är efterfrågad. Revisorskåren hävdar att ett 

obegränsat skadeståndkrav kan få orimliga följder för revisorn vilket vi 

redan ser tendenser till, både sett till antalet stämningsansökningar och sett 

till de ökande beloppskraven. 

 

 

 

                                                 
80 Som egentligen numer är 15 högskolepoäng enligt gällande regler. 
81 Enligt Dir. 2006:96. 
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Nedan har vi sammanfattat ett antal frågor som revisorn kan ha i åtanke 

innan denne åtager sig ett uppdrag som fristående rådgivare.  

 

› Har jag agerat så att förekomst av ett uppdragsavtal kan 

identifieras? 

› Har jag varit aktsam i min rekommendation? 

› Kan det komma att finnas ett samband mellan min 

rekommendation och en eventuell skada? 

› Har jag tillräcklig kunskap inom det aktuella området? 

› Har jag gjort en riskanalys avseende vägledande 

rekommendationer? 

› Hur kan min rekommendation påverka en annan (tredje man)? 

› Dokumenterar jag detta uppdragsavtal tillräckligt bra för att någon 

utomstående skall förstå innebörden av denna klientrelation? 

› Har jag varit pedagogisk nog avseende förklaring av 

rekommendationen och/eller dess begränsningar/risker etc.? 

› Har jag försäkrat mig om att klienten förstår innebörden av 

rekommendationen? 

› Har klienten egen kunskap inom området sedan tidigare? 

› Kommer klienten att fästa tillit till rekommendationen? 
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