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Abstract:  
Today the auditor has an unlimited liability for damages, which means that 
she can be sued on multimillion amounts if she neglects good auditing 
practice in Sweden. A consequence of this is an anxiety for liabilities in the 
audit industry. The number of liability claims has in a short time exploded 
and the claims that the auditors face amount to significant total. Different 
organizations are now working to limit the auditor’s liability. A wish has 
been to let the present unlimited liability become a limited liability, to handle 
the amounts of liability claims and to make them less both in amount and in 
quantity. 
 
This paper is built on a study made by London Economics about auditor’s 
liabilities for damages. The paper aims to examine how the audit industry is 
influenced by a limitation of the liability for damages. To fulfill the purpose 
of the paper a study has been made among three authorized public 
accountants, who all have long experience in the audit industry. 
 
An analysis has been made through the specially chosen theory and the 
collected empirical interviews. The analysis has concluded with concrete 
conclusions about how the audit industry will be affected of a limitation in 
auditor’s liability for damages. One of the conclusions is that a legislation of 
the limitation of auditor’s liabilities is seen as the best solution and that the big 
audit firms may be even bigger in the future. The most important conclusion 
that has been made is that the auditors have a positive attitude to a limitation of 
the liability.  
 
 
 
Keywords: auditor, liability for damages, claims, professional liability 
insurance, London Economics, limitation of liability. 



Sammanfattning 
 
I dagsläget har revisorn ett obegränsat skadeståndansvar vilket innebär att 
revisorn i princip kan bli stämd på mångmiljonbelopp om hon åsidosätter 
god revisionssed. Till följd av detta har det på senare tid setts en tydlig 
tendens till att utvecklingen för skadestånd inom revisionsbranschen är 
oroväckande. Antalet skadeståndskrav har ökat väsentligt på kort tid och de 
krav som ställs mot revisorn uppgår allt oftare till betydande belopp. Olika 
organisationer arbetar nu med att förändra reglerna kring revisorers 
skadeståndsansvar. En önskan är att låta revisorernas nuvarande 
skadeståndsansvar övergå från obegränsat till begränsat, för att på så sätt få 
ner antalet stämningar samt minska stämningsbeloppen som ställs mot 
revisorerna. 
 
Denna uppsats är kopplad till en studie om revisorers skadeståndsansvar som 
genomförts av London Economics. Syftet med uppsatsen är att undersöka 
hur revisionsbranschen påverkas av en eventuell begränsning av 
skadeståndsansvaret. För att uppfylla syftet har studien utförts genom att 
intervjua tre utvalda revisorer, som var och en har en lång erfarenhet inom 
revisionsbranschen.   
 
En sammankoppling av noga utvald teori och insamlad empiri, i form av en 
analys, har genererat konkreta slutsatser om hur revisionsbranschen kan 
komma att påverkas av en begränsning i revisorns skadeståndsansvar. Bland 
annat anses en lagstiftad begränsning som den bästa lösningen samt att de 
stora revisionsbyråerna kan komma att bli ännu större på marknaden. Den 
viktigaste slutsatsen är att revisorerna är positivt inställda till en begränsning 
av ansvaret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: revisor, skadeståndsansvar, stämningar, ansvarsförsäkringar, 
London Economics, begränsning av skadeståndsansvar. 
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I detta kapitel presenteras en introduktion av det område som behandlas i 
uppsatsen. Kapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning som ger en 
generell bild av ämnet. Därefter följer en problemdiskussion med tillhörande 
problemformulering. Vidare beskrivs syftet med uppsatsen och kapitlet 
avslutas sedan med avgränsning, genomförande samt disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
Skadestånd är, mycket allmänt uttryckt, en ersättning som ska ersätta den 
skadelidande i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade 
inträffat. Regler om skadestånd regleras inom skadeståndsrätten (Hellner & 
Radetzki 2006, s. 25) och det är Skadeståndslagen från 1972 som gäller i 
dessa sammanhang. Denna lag är en produkt av ett nordiskt 
lagstiftningssamarbete, som startade efter andra världskriget, dock har lagen 
inte resulterat i en enhetlig lagstiftning för de nordiska länderna (Bengtsson 
& Strömbäck 2002, s. 15). Sedan mitten på 1990-talet pågår flera projekt 
som syftar till att undersöka om och i så fall hur skadeståndsrätten i de olika 
europeiska länderna skulle kunna harmoniseras (Hellner & Radetzki 2006, s. 
35). 
 
Skadeståndslagen är väldigt allmänt hållen på grund av att den gäller för alla 
former av skadeståndsansvar där det inte finns någon speciell lagstiftning, 
och därmed ska den endast tillämpas i de fall det inte finns någon annan lag 
som reglerar ansvaret för en skada. I de flesta fall finns det emellertid 
särskild lagstiftning att använda, till exempel för revisorer (Gullefors 1999, 
s. 29). De regler som gäller för en revisors skadeståndsansvar behandlas i 
Aktiebolagslagen, Revisionslagen samt Revisorslagen. 
 
En revisors skadeståndsansvar är för närvarande obegränsat. Förvisso är 
ansvaret begränsat till den skada som vållas av revisorn själv, men om 
revisorn varaktigt har brustit i sin kontroll och en förlustbringande åtgärd har 
kunnat företas på grund av den bristande kontrollen, blir revisorn ansvarig 
för hela skadan. Detta gör att den skada som kan knytas till revisorns 
försummelse kan bli betydande, och därmed kan revisorn bli stämd på i 
princip hur mycket pengar som helst (Sveriges Riksdag 2007, Utdrag ur 
proposition 1997/98:99).  
  
I dag finns det två metoder som gör det möjligt för revisorn att slippa betala 
hela skadeståndet själv. Enligt Revisionslagen (SFS 1999:1079) 38 § kan 
skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till 
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omständigheterna, dock anses inte denna paragrafs möjlighet vara tillräcklig, 
utan revisorns ansvar borde begränsas ytterligare. Utöver 
jämkningsparagrafen är det enligt Revisorslagen (SFS 2001:883) 27 § 
obligatoriskt för en auktoriserad eller godkänd revisor att ställa säkerhet i 
form av en ansvarsförsäkring för den ersättningsskyldighet som revisorn kan 
komma att ådra sig i sin revisionsverksamhet. Detta krav på försäkring 
innebär en viss begränsning mot att revisorn drabbas av ett orimligt stort 
skadestånd (Sveriges Riksdag 2007, Utdrag ur proposition 1997/98:99). 
 
På senare tid har en tydlig tendens, enligt Balans (2007, nr 1), inom 
revisionsbranschen kunnat skönjas, på att utvecklingen inom 
skadeståndsområdet är oroväckande. Det har blivit allt vanligare att revisorn 
stäms på grund av vad denne gjort eller låtit bli att göra. Antalet 
skadeståndskrav har ökat väsentligt på kort tid och de krav som framställs 
uppgår ibland till betydande belopp (FAR SRS, Revisorers 
skadeståndsansvar 2007). 
  
Då det gäller utvecklingen inom skadeståndsområdet förekommer det inom 
EU begränsningar beträffande storleken på det skadestånd som kan utgå. 
Sådana begränsningar gäller till exempel i Tyskland, Belgien och Grekland. 
Den beloppsmässiga begränsningen varierar mellan länderna, men en 
gemensam nämnare är att dessa länder har olika belopp för noterade 
respektive onoterade bolag. Enligt FAR SRS är det nu på tiden att på olika 
sätt arbeta för förändrade regler för revisorers skadeståndsansvar så att 
reglerna blir mer enhetliga mellan länderna. En önskan är att låta 
revisorernas nuvarande skadeståndsansvar övergå från obegränsat till 
begränsat, för att på så sätt få ner antalet stämningar samt minska 
stämningsbeloppen mot revisorer (FAR SRS, Revisorers skadeståndsansvar 
2007). 
 

1.2 Problemdiskussion 
”Fler stämmer revisorn – skadebeloppen ökar.” På senare tid har det blivit 
allt vanligare att en revisor med framgång stäms för vad hon har skrivit i sin 
revisionsberättelse (Balans 2007, nr 1). Detta beror bland annat på att banker 
och andra anlitar jurister som har en allt större kunskap om vad en revision 
innebär. Bland annat har en ökning av antalet stämningsansökningar 
påträffats och detsamma gäller beloppen på stämningarna. Ulf Nankler, 
ledamot i den skadenämnd inom FAR SRS som går igenom alla 
skadeståndskrav, tror att skadebeloppen i framtiden kommer att stiga (Balans 
2007, nr 1). Han menar också att detta beror på att kreditgivarna har större 
kunskaper samt att fler och fler stora leverantörer inser att det finns 
försäkringspengar att hämta hos revisorerna vid exempelvis konkurser.  
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Enligt FAR INFO (2007, nr 2) nämns också konkurser och i och med dessa 
blir det solidariska ansvaret mer relevant då kreditgivarna söker efter andra 
vägar att kompensera sig på. Ett uttryck som berörs i detta sammanhang är 
”deep pocket”-syndromet, det vill säga att kreditgivarna antar att de större 
revisionsföretagen har fickorna fulla med pengar. En konsekvens av detta 
syndrom är att kreditgivarna gör fler och större anspråk på revisorerna. 
 
I dagsläget har revisorn obegränsat skadeståndansvar vilket innebär att hon i 
princip kan bli stämd på mångmiljonbelopp om revisorn åsidosätter god 
revisionssed. Ett förslag till eventuell förändring från obegränsat till 
begränsat skadeståndsansvar för revisorer har lagts fram av EG-
kommissionen (FAR INFO 2007, nr 2). Förslaget bygger på 4 olika 
möjligheter att begränsa skadeståndsansvaret vilka är; 
 

1. Ett fast maximibelopp 
2. Ett tak baserat på det reviderade företagets storlek (värde) 
3. Ett tak baserat på en viss multipel av revisionsarvodet 
4. En princip om proportionellt ansvar – revisorn och klienten betalar 

den andel av skada som motsvarar vardera partens grad av ansvar 
 
Utkastet är skickat på remiss och grundar sig i en studie gjord av London 
Economics, vilka är en av Europas ledande specialister inom ekonomisk 
rådgivning (London Economics 2007). Studien behandlar hur ekonomin för 
medlemsländerna i EU påverkas av revisorers begränsade skadeståndansvar 
och bygger på att revisorerna anser det orättvist att solidariskt ansvar 
tillämpas, det vill säga att revisorn kan bli skyldig att stå för hela 
skadeståndsanspråket själv (FAR INFO 2007, nr 2). Kommissionen 
konstaterar att ett obegränsat revisorsansvar har ansetts vara en drivkraft för 
god revisionskvalité men studien av London Economics visar att kvalitén 
inte skulle försämras om ansvaret begränsades. I och med detta så välkomnar 
den Europeiska Revisorsorganisationen Fédération des Experts Comptables 
Européens (FEE) denna remiss från kommissionen. FEE är en icke-
vinstdrivande organisation vilken har som mål att stödja intresset för 
revisionsprofessionen i Europa samt att arbeta för en mer harmoniserad 
revisionsverksamhet. Sedan starten 1987 har organisationen tagit över det 
arbete som tidigare skötts av ett antal andra revisorsorganisationer, och 
består numera av professionella revisorer från 32 olika länder, varav 27 av 
dessa tillhör EU (FEE 2007). FEE anser vidare att åtgärder för att begränsa 
revisorns skadeståndsansvar ligger i allmänhetens intresse (FEE Press 
Release 2007, ref PR86). Detta beror dels på att det gynnar 
kapitalmarknadernas stabilitet och investerarnas förtroende. Det anses också 
som särskilt viktigt att begränsa ansvaret för de mindre revisionsföretagen på 
marknaden på grund av koncentrationen kring de stora revisionsbyråerna. 
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1.3 Problemformulering 
I och med att antalet stämningsansökningar och beloppen på dessa ökar för 
varje år som går, finner vi det intressant att undersöka hur en eventuell 
förändring från ett obegränsat till ett begränsat skadeståndsansvar skulle tas 
emot av revisorerna. I dagsläget kan en revisor bli stämd på i princip hur 
stora belopp som helst och som en följd av detta har EG-kommissionen tagit 
fram förslag på hur en begränsning skulle kunna genomföras. Utifrån dessa 
skulle vi vilja undersöka vilket av kommissionens förslag som anses vara 
bäst enligt revisorerna. Vidare vill vi ta reda på om en lagstiftad eller en 
kontraktuell begränsning är att föredra, samt vad som kommer hända med de 
obligatoriska ansvarsförsäkringarna om det obegränsade skadeståndsansvaret 
övergår till ett begränsat skadeståndsansvar. 
 
Vår problemdiskussion har resulterat i följande forskningsfrågor: 
 
Huvudfråga: 
 

• Hur ser revisorerna på en eventuell begränsning av 
skadeståndsansvaret och vilka konsekvenser kan det leda till? 

 
Delfrågor: 
 

• Vilket av EG-kommissionens förslag skulle vara bäst enligt 
revisorerna?  

• Vilken typ av begränsning skulle vara att föredra, en lagstiftad eller 
en kontraktuell? 

• Vad kommer att hända med de obligatoriska ansvarsförsäkringarna 
om en begränsning av skadeståndsansvaret införs? 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka hur revisionsbranschen påverkas av en eventuell 
begränsning av skadeståndsansvaret.  
 

1.5 Avgränsning 
Denna uppsats kommer endast att belysa skadeståndsansvar utifrån ett 
revisorsperspektiv, det vill säga bara de regler och förpliktelser som gäller 
för en revisor. Vidare kommer vi endast att belysa revisorernas inställning 
till hur revisionsbranschen kan komma att påverkas i Sverige. 
 Uppsatsen är till viss del kopplad till den studie som är gjord av London 
Economics, vilken är uppdelad i flera olika sektioner där olika 
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problemområden lyfts fram var för sig. Då denna uppsats behandlar 
revisorers obegränsade skadeståndsansvar har vi valt att enbart utgå från det 
avsnitt i London Economics studie som belyser just detta område. Vidare är 
de intervjuer och den analys vi utfört, anpassade för att kunna relateras till 
London Economics studie.  
 

1.6 Studiens genomförande 
Denna studie har genomförts i Borås med tre utvalda revisorer. Anledningen 
till att vi valt denna stad är för att underlätta undersökningen då vi studerar 
på Högskolan i Borås. De kriterier vi haft för de revisorer som varit med i 
studien är att de har en lång erfarenhet av yrket eller att de är auktoriserade. 
Orsaken till detta är att våra forskningsproblem kräver att respondenterna har 
goda kunskaper inom området och att de kan uttala sig om de olika problem 
som finns i branschen. Således anser vi att auktorisation eller lång erfarenhet 
är ett krav för att kunna undersöka vår problemställning korrekt. 
 

1.7 Disposition 
Nedan följer en presentation av uppsatsens kapitelindelning för att ge en 
överskådlighet av uppsatsens fortsatta upplägg och innehåll. 
 
Kapitel 2 Metod 
Detta kapitel behandlar först vårt vetenskapliga synsätt. Därefter följer 
diskussion och ställningstagande för vår forskningsansats följt av en 
redogörelse för vår datainsamlingsmetod. Slutligen diskuteras uppsatsens 
giltighetsanspråk. 
 
Kapitel 3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel ger vi en redogörelse för den teori som ligger till grund för 
uppsatsen och centrala begrepp förklaras mer grundligt i syfte att öka 
förståelsen för uppsatsämnet. 
 
Kapitel 4 Empiri 
Här redogör vi för de svar som vi fått vid de genomförda intervjuerna. För 
att förtydliga respondenternas åsikter presenteras informationen med 
respektive respondents svar per område.  
 
Kapitel 5 Analys 
I kapitlet presenteras en analys av den information som vi har fått tillgång till 
under uppsatsen gång. Teori och empiri kopplas samman och kommenteras. 
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Kapitel 6 Slutsatser 
I detta kapitel ges en redogörelse för de slutsatser vi dragit utifrån den gjorda 
analysen. Vidare förs en diskussion kring hur revisionsbranschen påverkas 
av en eventuell begränsning av skadeståndsansvaret. Vi svarar på tidigare 
ställda forskningsfrågor och ger förslag på fortsatt forskning. 
 
Kapitel 7 Källförteckning 
Här listas de böcker, tidskrifter och elektroniska dokument som använts i 
uppsatsarbetet. 
 
Bilagor 
Under denna rubrik presenteras de frågor som har använts vid intervjuer av 
respondenterna. 
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I detta kapitel beskrivs de metoder som vi har tillämpat för att genomföra 
denna studie. De områden som behandlas är vetenskapligt synsätt och 
undersökningsmetod, forskningsansats, datainsamlingsmetod samt 
giltighetsanspråk. Efter varje del följer en argumentation till de val vi gjort. 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Läran om vad vetenskap egentligen är kallas för vetenskapsteori. Det finns 
två olika vetenskapliga synsätt av stor vikt inom denna lära som var och en 
står för vitt skilda verklighetsuppfattningar. Dessa är positivistiskt synsätt 
och hermeneutiskt synsätt. 
 

2.1.1 Positivism 
Positivismen har sina rötter i en empirisk och naturvetenskaplig tradition och 
uppkom för att forskare ville skapa en vetenskaplig metodologi som var lika 
för alla vetenskaper (Patel & Davidson 2003, s. 26). En positivist förespråkar 
förklaringar som ofta bygger på ett stort antal observationer. Dessutom söker 
positivister efter ett orsak-verkan-samband i sin forskning och vill gärna visa 
på det som är genom avbildning. Synsättet står för atomism, det vill säga att 
helheten ska brytas ner i delar och att dessa delar ska studeras var för sig 
(Johansson Lindfors 1993, s. 44, 46). En central del för forskare med ett 
positivistiskt synsätt är den objektiva verklighetsuppfattningen då de anser 
att verkligheten är konstruerad på ett sätt som en människa inte kan påverka 
själv (Johansson Lindfors 1993, s. 43). 
 

2.1.2 Hermeneutik 
Hermeneutiken sägs vara positivismens raka motsats. Dess ursprung är från 
1600-talet då det var en metod för att tolka bibeltexter och under 1800-talet 
utvecklades hermeneutiken till en vetenskaplig metodologi (Patel & 
Davidson 2003, s. 28). En hermeneutiker förespråkar förståelse, som i regel 
baseras på ett fåtal djupstudier, och detta kan uppnås genom att undersöka 
och tolka undersökningsobjekt. Synsättet står för en holistisk syn på 
verkligheten, det vill säga att delarna måste förstås i sitt sammanhang och att 
forskaren pendlar mellan delar och helhet (Johansson Lindfors 1993, s. 44, 
46). Den subjektiva verklighetsuppfattningen är en viktig del av 
hermeneutiken då forskare ser verkligheten som en social konstruktion som 
en människa själv kan påverka (Johansson Lindfors 1993, s. 43). 
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2.1.3 Val av vetenskapligt synsätt 
Vi vill börja med att poängtera att ett synsätt inte är något en individ 
bestämmer själv. Med andra ord kan ett synsätt inte väljas. Ett synsätt är 
något en individ har med sig då en människa är den hon är. Alla är formade 
på olika sätt och därmed ser människor saker och ting på olika vis.  
 
Vi har under arbetets gång kommit fram till att vi har ett hermeneutiskt 
synsätt då detta utgår ifrån förståelse av verkligheten genom en 
tolkningsprocess. Vårt hermeneutiska synsätt stämmer väl överens med den 
kvalitativa undersökningen som har genomförts. Studien har skett genom att 
vi har intervjuat ett fåtal revisorer för att få en djupare förståelse av vårt 
formulerade forskningsproblem. Vår medhavda förförståelse består av 
kunskaper och tidigare erfarenheter från vår utbildning samt litteratur- och 
tidskriftsstudier. Det empiriska avsnittet grundar sig på utförliga intervjuer. 
Detta innebär att vi i vårt arbete har behövt tolka alla delar kontinuerligt för 
att få en ökad förståelse av helheten.  
 

2.2 Vetenskaplig undersökningsmetod 
Andersson (1998, s. 31) säger att samhällsvetenskapen brukar skilja på två 
former av metod, den kvalitativa och den kvantitativa metoden.  
 

2.2.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativa metoder har ofta ett förstående syfte och vill genom insamling av 
information kunna skapa en djupare förståelse för det problem som studeras 
(Holme & Solvang 1997, s. 14). Kunskapssyftet är primärt förstående och 
inte förklarande (Andersson 1998, s. 31).  Metoden präglas av närhet till det 
undersökta forskningsobjektet. Enligt Holme och Solvang (1997, s. 92) skall 
forskaren försöka sätta sig in i den undersöktes situation och se världen 
utifrån dennes perspektiv, med andra ord skall forskaren se inifrån det hon 
studerar. Närheten till forskningsobjektet är alltså viktig men forskaren 
måste tänka på att sätta sig in i en viss roll. Holme och Solvang (1997, s. 98) 
menar att forskaren bör ikläda sig rollen som en intresserad lyssnare för att 
inte påverka undersökningspersonerna. Detta menar dom beror på att 
undersökningspersonerna ofta skapar en uppfattning om forskaren och 
försöker leva upp till de förväntningar som de tror forskaren ställer på dem 
istället för att ge uttryck för de uppfattningar som de egentligen har. 
Kvalitativ metod kan ses som ett samlingsbegrepp för tillvägagångssätt som 
kan kombinera följande fem tekniker; direkt observation, deltagande 
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observation, informant- och respondentintervjuer samt analys av källor 
(McCall & Simmons 1969 se Holme & Solvang 1997, s. 91). 
 

2.2.2 Kvantitativ metod 
Kvantitativa metoder är mer strukturerade och präglas av kontroll från 
forskarens sida (Holme & Solvang 1997, s. 14). Kunskapssyftet är förklaring 
(Andersson 1998, s. 32). Holme och Solvang (1997, s. 87, 88) säger att 
utgångspunkt för analys i kvantitativa metoder är användning av statistiska 
mätmetoder, vilket gör att forskaren kan generalisera.  Är urvalet dessutom 
representativt kan forskaren uttala sig om andra enheter än de han undersökt. 
Dessa studier kännetecknas av att de går på bredden. 
 
Den kvantitativa metoden bygger historiskt sett enligt Holme och Solvang 
(1997, s. 151) på ett ideal om en förutsättningslös och objektiv vetenskap. 
Forskaren skall ha ett jag-det-förhållande till undersökningsobjekten. 
Forskaren skall stå på avstånd och observera och inte själv vara en del i det 
hon studerar. Holme och Solvang menar vidare att forskare inte är och kan 
inte vara värdeneutrala och objektiva utan är människor som själva ikläder 
sig forskarrollen.  
 

2.2.3 Val av metod 
Enligt Andersson (1998, s. 34) så är undersökningens kunskapssyfte, 
problemställning och den del av verkligheten som undersöks avgörande för 
vilket metodologiskt tillvägagångssätt som en forskare skall använda sig av. 
Metodvalet bör alltså inte grunda sig på det tillvägagångssätt som vi känner 
bäst till eller har preferenser för. 
 
Vår studie har genomförts genom kvalitativ intervju. Holme och Solvang 
(1997, s. 99) menar att den kvalitativa intervjun har sin styrka i att själva 
undersökningssituationen liknar ett vardagligt samtal, vilket innebär att 
denna intervjuform är den som minst påverkar undersökningspersonerna. 
Forskaren behöver sträva efter att låta undersökningspersonerna föra 
samtalet och endast ange ramen för samtalet samtidigt som svar måste fås på 
de frågor som är viktiga för undersökningen. För att genomföra intervjun bör 
en intervjumanual användas och inte ett formulär för att på så sätt bättre få 
fram undersökningspersonernas egna uppfattningar och synpunkter. Manual 
behövs för att se till att intervjun täcker in det som vi avser att undersöka. 
 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning då vi inte vill säga 
någonting generellt på området utan att göra en djupare undersökning. 
Kvalitativ intervju passar detta arbete bra då vi vill få en djupare förståelse 
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av vårt valda problemområde och respondenternas åsikter. Det hade varit 
svårt att genomföra en kvantitativ studie med vår problemställning då denna 
metod mer bygger på att kunna generalisera resultat. Vi vill kunna säga 
mycket om lite i stället för lite om mycket. 
 

2.3 Forskningsansats 
En forskare har genom sitt arbete syftet att utveckla nya teorier och därmed 
producera ny kunskap. Detta görs genom att koppla samman teori och 
verklighet med varandra, vilket ofta är ett problem inom det vetenskapliga 
arbetet (Andersen 1998, s. 29). Till hjälp för att förstå och få en helhetssyn 
av verkligheten används följande tre forskningsansatser: induktion, 
deduktion och abduktion. 
 

2.3.1 Induktion 
Induktion är upptäcktens väg (Andersen 1998, s. 29). Då en forskare utifrån 
en särskild händelse sluter sig till en princip eller en generell lagbundenhet 
använder denne sig av en induktiv ansats. Med andra ord är empirin 
utgångspunkt medan teorin är det forskaren ansluter sig till, det vill säga där 
han eller hon ”landar” (Andersen 1998, s. 30). 
 
En induktiv ansats används vanligtvis av forskare med en hermeneutisk 
kunskapssyn och en subjektiv verklighetsuppfattning (Johansson Lindfors 
1993, s. 55). Förståelse och tolkning är det redskap med vars hjälp 
forskningen går från empiri till teori. Det handlar om att skapa kunskap om 
innebörder, betydelser och sociala konstruktioner (Johansson Lindfors 1993, 
s. 57). Kort sammanfattat innebär detta att observationer om en händelse 
eller ett fenomen bildar begrepp eller föreställningar som beskriver 
händelsen (Johansson Lindfors 1993, s. 58).  
 

2.3.2 Deduktion 
Deduktion är bevisföringens väg (Andersen 1998, s. 29). Då en forskare 
utifrån generella principer drar slutsatser om enskilda händelser använder 
denne sig av en deduktiv ansats. Det vill säga att den befintliga teorin ligger 
till grund för de slutledningar som forskaren drar om empirin (Andersen 
1998, s. 30). Den deduktiva ansatsen hör som regel samman med en objektiv 
verklighetsuppfattning och att forskaren har en positivistisk kunskapssyn. En 
deduktiv ansats är deskriptiv i sin karaktär, det vill säga att beskrivningar ger 
kunskaper om en händelses egenskaper eller om händelsers olika samband. 
Det handlar med andra ord om att skapa kunskaper genom avbildningar av 
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olika händelser och dess samband (Johansson Lindfors 1993, s. 55). Kort 
sagt innebär denna ansats att den empiriska verkligheten styrs av den i 
förväg uppställda teorin om hur verkligheten är beskaffad (Johansson 
Lindfors 1993, s. 56).  
 

2.3.3 Abduktion 
Abduktion är den gyllene medelvägen mellan induktion och deduktion. 
Denna ansats innebär en slags växelverkan mellan teori och empiri 
(Johansson Lindfors 1993, s. 59). I praktiken är det ofta svårt att skilja 
mellan induktiva och deduktiva tillvägagångssätt, eftersom dessa är invävda 
i varandra och därmed pågår samtidigt under hela forskningsprocessen 
(Andersen 1998, s. 30). För det mesta blir den abduktiva ansatsen det 
övergripande angreppssättet i de flesta vetenskapliga studier. Detta beror på 
att hermeneutiker, som enligt den induktiva ansatsen går från empiri till 
teori, ofta har svårt att bortse från befintliga teorier i sin forskning. 
Detsamma gäller för positivistiska forskare, som i enlighet med den 
deduktiva ansatsen går från teori till empiri. Dessa har svårt att utgå enbart 
från befintliga teorier eftersom de automatiskt har med sig tidigare 
erfarenheter från verkligheten (Johansson Lindfors 1993, s. 59).  
 
Givet att forskaren har en positivistisk kunskapssyn innebär abduktion att 
forskaren startar i empirin för att gå vidare till teorin och därefter sluta i 
empirin. För den mer hermeneutiske forskaren innebär abduktion den 
omvända ordningen, det vill säga att forskaren startar i teorin, går vidare till 
empirin och avslutar i teorin (Johansson Lindfors 1993, s. 60). 
 

2.3.4 Val av forskningsansats 
Med bakgrund av vårt vetenskapliga synsätt som är hermeneutiskt har vi 
använt forskningsansatsen abduktion då vi pendlat mellan teori och empiri. 
Vi startade vårt uppsatsarbete i teorin genom att ta del av den teori som finns 
inom vårt ämnesområde och därefter, med hjälp av vår förförståelse, 
fortsatte vi med att frambringa empiri genom intervjuer. Dessa intervjuer 
ledde till att vi fick en bättre insikt om situationen utifrån vår uppställda 
problemformulering.  
 

2.4 Datainsamlingsmetod 
Det finns många olika sätt att samla in den information som behövs för att 
kunna fullfölja det syfte som studien avser och för att kunna svara på 
formulerade frågeställningar.  
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Användning en viss typ av teknik innebär en viss typ av data och vid 
användning av en annan teknik fås en annan typ av data. Begreppet data står 
för de ”råa fakta” som forskaren bearbetar med sina metoder för att uppnå 
kunskap om det han eller hon studerar (Andersen 1998, s. 24). Vidare menar 
Andersen (1998, s. 150) att datainsamlingsmetoderna kan delas in i följande 
två kategorier: 

• kvantitativa eller kvalitativa 
• primära eller sekundära 

 
Den första kategorin berör huruvida data kan summeras i tal eller ej, det vill 
säga att skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa data är användningen 
av tal. Kvantitativ data är mängdbestämd, medan kvalitativ data är 
artbestämd (Andersen 1998, s. 24). Den andra kategorin handlar om 
forskarens medverkan vid insamlingen av rådata. Om forskaren själv, eller 
dennes medhjälpare, har samlat in data, kallas dessa för primärdata. Om data 
istället har samlats in av andra personer, forskare eller institutioner kallas 
dessa för sekundärdata (Andersen 1998, s. 150).  
 

2.4.1 Tillvägagångssätt 
Vi har i denna uppsats använt oss av kvalitativ data som är både primär och 
sekundär i sin karaktär. Eftersom insamling av information till empirin till 
största del består av de intervjuer vi gjort med utvalda revisorer på olika 
revisionsbyråer blir detta kvalitativ data. Anledningen till att vi använt oss av 
både primär- och sekundärdata grundar sig i att vi dels har använt material 
som vi själva samlat in via intervjuer och dels på grund av de lagtexter och 
organisationers arbeten vi har använt.  
 

2.5 Giltighetsanspråk 
För att bedöma en undersöknings kvalitet används begreppen reliabilitet och 
validitet (Andersson 1998, s. 14). 
 

2.5.1 Validitet 
Validitet handlar om att vi undersöker det vi avser att undersöka (Patel & 
Davidson 2003, s. 98). Validitet gäller i vilken utsträckning ett 
mätinstrument mäter det som avses att mäta. Enligt Nationalencyklopedin 
(2007) kan även begreppet betecknas som frånvaro av systematiska mätfel, 
medan reliabilitet däremot innebär frånvaro av slumpmässiga mätfel. Patel 
och Davidson (2003, s. 103) menar att validiteten i kvalitativa studier 
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handlar om hela forskningsprocessen. Validiteten får en vidare mening och 
skulle kunna ses som andra begrepp såsom tillförlitlighet och förståelse. Ofta 
kopplas validiteten till själva datainsamlingen vilket inte behöver vara givet 
vid en kvalitativ studie. Vid kvalitativa studier bör forskaren söka uppnå god 
validitet genom hela forskningsprocessen. Detta kan exemplifieras i hur 
forskaren är kapabel att tillämpa och använda sin förförståelse i 
forskningsprocessen. Under själva datainsamlingen kopplas validiteten till 
hur forskaren lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av 
undersökningspersonernas information (Patel & Davidson 2003, s. 103). 
Eftersom validiteten i kvalitativ forskning sällan kan jämföras genom att 
relatera utfallet av undersökningen till en yttre objektiv position, objekt eller 
punkt är det den interna logiken i analysen som istället är i fokus. En 
kvalitativ analys kännetecknas av denna inre logik där de olika delarna kan 
kopplas samman till en meningsfull helhet (Patel & Davidson 2003, s. 105). 
 

2.5.2 Reliabilitet 
Andersen (1998, s. 85) säger att reliabiliteten är hur säkert och exakt vi 
mäter det vi avser att mäta. Enligt Nationalencyklopedin (2007) är reliabilitet 
inom beteendevetenskaperna mått på ett tests precision. Reliabiliteten 
beskriver alltså hur väl testet mäter det som det mäter. Holme och Solvang 
(1997, s. 163) säger å sin sida att reliabiliteten bestäms av hur mätningarna 
utförs och hur noggrann forskaren är vid bearbetningen av det empiriska 
materialet. För att uppnå en hög reliabilitet måste vi ha en så pålitlig 
information som möjligt. Reliabiliteten är hög om olika och oberoende 
mätningar av en och samma sak ger samma eller ungefär samma resultat. 
 

2.5.3  Uppsatsens giltighetsanspråk 
Då vår forskning har bedrivits genom kvalitativa studier är det mindre 
väsentligt att tala om reliabilitet, dock inte oväsentligt, som kan 
exemplifieras genom att flera oberoende forskare uppnår samma resultat. 
Eftersom vi har velat gå på djupet när vi har undersökt våra respondenter 
kommer dels våra egna och respondenternas bakgrunder att spela en stor 
roll. Detta kommer att spegla resultatet som kommer att vara unikt, det vill 
säga att vi har kommit fram till ett resultat som en annan forskare kanske 
inte hade gjort. Vår undersökning har istället präglats av att försöka uppnå en 
så hög validitet som möjligt. För att på bästa sätt få med all information från 
respondenterna under intervjuerna använde vi oss av en mp3spelare. Vi 
spelade in samtalen med respondenterna som vi sedan lyssnade av för att 
kunna sammanställa intervjuerna. Då vi ville veta om vi hade uppfattat 
respondenterna rätt skickade vi det sammanställda materialet till dem för 
eventuella ändringar eller tillägg. Därefter började vi tolka respondenternas 
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svar som sedan resulterade i den empiri som ligger till grund för denna 
uppsats. På grund av detta anser vi att vi har uppnått en tillfredsställande 
tillförlitlighet, som i termer av validitet vid kvalitativa studier är viktigt. 
 

2.6 Källkritik 
Då vår uppsats berör ett ämne som det varken finns vetenskaplig litteratur 
eller artiklar kring, har vi fått utgå ifrån olika organisationers arbeten och 
studier. Vi finner ingen anledning att ifrågasätta ”sanningsgraden” i det 
material som vi har använt, dock har informationen inte genomgått 
vetenskaplig granskning vilket skulle kunna öka tillförlitligheten ytterligare.  
 
Tyvärr fann vi att tillgängligheten hos önskade respondenter, revisorer med 
lång erfarenhet och auktorisation, var låg då våran empiri samlades in under 
en period med mycket hög arbetsbelastning för revisorer. Därför har vi inte 
kunnat intervjua revisorer från både större och mindre byråer vilket hade 
varit önskvärt. Detta begränsar våra resultat i uppsatsen något, vilket vi är 
medvetna om. 
 
En annan brist med denna uppsats som upptäcktes efter färdigställandet är att 
våra forskningsfrågor i vissa fall kan uppfattas vara ledande men beslut har 
tagits om att inte ändra i dessa. Vi anser att en sådan ändring kan göra att 
respondenternas svar inte framställs på ett korrekt sätt, då vi med frågor 
formulerade på ett annat sätt kanske hade fått andra svar. 
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I detta kapitel finns en beskrivning av den teori som ligger till grund för 
denna uppsats. Vi har utarbetat referensramen genom att välja ut lämplig 
teori som gör det möjligt att skapa en förståelse för uppsatsämnet. 
 
Inledningsvis kommer vi att redogöra för vad revision innebär, samt 
revisorns skyldigheter och uppgifter, för att sedan kunna gå vidare och förstå 
skadeståndsansvarets innebörd och funktion. Vidare redogör vi för de 
ansvarsförsäkringar som en revisor enligt lag är skyldig att teckna. Efter 
detta följer en presentation av valda delar ur den studie, som London 
Economics har genomfört, vilken handlar om hur ekonomin för EU: s 
medlemsländer påverkas av revisorers skadeståndsansvar. Därefter följer en 
presentation av de organisationer och deras arbeten som vi ansett vara 
viktiga för uppsatsen. 

3.1 Vad innebär revision? 
En revision är en oberoende granskning av ett företags årsredovisning, 
bokföring och förvaltning som leder till slutsatser som rapporteras i form av 
uttalanden. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god 
revisionssed kräver (FAR SRS, 2007). Genom granskningen skaffar sig 
revisorn tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att kunna dra 
slutsatser för sin rapportering. Det sker genom att revisorn med en 
professionellt ifrågasättande attityd skaffar sig en egen uppfattning om de 
förhållanden som redovisas i årsredovisningen och bokföringen. 
 
Granskningen av förvaltningen innefattar att granska väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
bolaget (FAR SRS, 2007). I förvaltningsgranskningen ingår även att granska 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 
 
Det är vare sig praktiskt möjligt eller kostnadsmässigt försvarbart att granska 
allt vid en revision. Granskningens omfattning och inriktning baseras på 
revisorns förståelse av företaget, dess miljö och revisorns bedömning av 
risken för felaktigheter. Granskningen är urvalsbaserad och bygger på en 
bedömning av hur effektiv företagets egen kontroll är. Revisorn har genom 
revisionen därför skaffat sig en hög men inte absolut säkerhet att grunda sina 
uttalanden på (FAR SRS, 2007). 
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3.1.1 God revisionssed  
Revision bygger på förtroende. Kompetens, oberoende och tystnadsplikt är 
grundkraven för att omvärlden ska kunna ha förtroende för revisorn. God 
revisionssed kan sägas vara detsamma som god sed bland erfarna revisorer 
med stor integritet och professionellt omdöme. Med andra ord är god 
revisionssed uttrycket för det arbete en revisor ska utföra vid en revision 
(FAR SRS, 2007).  
 

3.1.2 God revisorssed 
Som en allmän plikt gäller att en revisor ska iaktta god revisorssed. Detta 
innebär att skyldigheten inte begränsas till enbart revisionsuppdrag utan är 
tillämplig på revisorns yrkesverksamhet i helhet, alltså även på andra 
närliggande uppdrag som förekommer inom ramen för revisoryrkets 
utövande. God revisorssed är de etiska normer för hur revisorn uppträder i 
sin yrkesroll, både mot klienter och mot omvärlden i övrigt (FAR SRS, 
2007). 
 

3.2 Revisorns uppgifter 
Enligt Revisionslagen (SFS 1999:1079) 5-7 §§ och Aktiebolagslagen (SFS 
2005:551) 3-6 §§ ska en revisor granska företagets årsredovisning och 
bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen ska vara så 
ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Efter varje 
räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman 
och i samband med revisionen ska revisorn framställa de erinringar och göra 
de påpekanden till styrelsen och den verkställande direktören som följer av 
god revisionssed.  
 
En revisors uppgift är att bevaka hur styrelsen och verkställande direktören 
sköter sitt förvaltningsuppdrag i organisationen, det vill säga att revisorn ska 
se till att förvaltningen är gjord på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Dessutom 
ska revisorn göra en oberoende granskning och tillsyn av företags finansiella 
information. Dessa granskningsuppgifter kan sägas vara två olika typer av 
revision som vanligtvis brukar skiljas på. Dessa benämns som 
förvaltningsrevision respektive räkenskapsrevision (Revision – En praktisk 
beskrivning, s. 26, 27). 
 



 
 

3 Teoretisk referensram 

 17

3.3 Skadeståndsansvar 
Skadestånd är, allmänt uttryckt, en ersättning som ska sätta den skadelidande 
i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat. Det vill 
säga att skadeståndets funktion är att ge den som har lidit skada ett belopp i 
pengar som ska ersätta den inträffade förlusten (Hellner & Radetzki 2006, s. 
25). 
 

3.3.1 Revisorns ersättningsskyldighet 
Enligt Skadeståndslagen (SFS 1972:207) 2 kap 1 §, som gäller för alla 
skadeståndsförhållanden, ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar 
personskada ersätta skadan. Detta gäller även för en revisor som, när hon 
fullgör sitt uppdrag, uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar företaget ska 
ersätta skadan. Detsamma gäller för revisorn om skadan har vållats genom 
en överträdelse av revisonslagen eller tillämplig lag om årsredovisning. 
Utöver detta ska revisorn ersätta skador som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
vållats av revisorns medhjälpare. I de fall då ett registrerat revisionsbolag är 
huvudansvarig för revisionen är det detta bolag och den ansvarige revisorn 
som är ersättningsskyldiga (Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 29 kap 2 §, 
Revisionslagen (SFS 1999:1079) 37 §). I Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 
29 kap 3 § finns att läsa att även en aktieägare kan bli skadeståndsskyldig 
om denna uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet medverkar till 
överträdelse av Aktiebolagslagen, Bolagsordningen eller annan tillämplig 
lag om årsredovisning. 
 

3.3.2 Skadeståndsansvarets förutsättningar  
Som nämnts ovan är grundförutsättningarna för att en revisor ska drabbas av 
skadestånd att hon uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sin klient skada. 
Till detta måste det även finnas ett orsakssamband mellan revisorns 
oaktsamhet och den skada som klienten har drabbats av, det vill säga att 
skadan måste vara en följd av revisorns agerande för att revisorn ska kunna 
bli skadeståndsansvarig (Gullefors 1999, s. 82).  
 

3.3.3 Principalansvar 
I Sverige ansvarar den som är arbetsgivare för vad de anställda gör i sitt 
arbete. Detta kallas för principalansvar och innebär att arbetsgivaren ska 
ersätta de skador som orsakats av anställda (Gullefors 1999, s. 50, 55, 
Skadeståndslagen (SFS 1972:207) 3 kap 1 §). Principalansvaret hos en 
revisionsbyrå täcks av den ansvarsförsäkring som är obligatorisk att teckna 
(Hellner & Radetzki 2006, s. 154).  
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3.4 Ansvarsförsäkring 
Det finns ingen konkret definition i lagtext av begreppet försäkring. Enligt 
Nationalencyklopedin (2007) definieras försäkring som: 
 

”En ekonomisk relation, vanligtvis genom ett avtal, där en 
försäkringsgivare förbinder sig att mot en viss avgift ge en 
försäkringstagare ersättning om ett försäkringsfall inträffar.”  

 
Alla revisorer och revisionsbyråer är skyldiga att teckna ansvarsförsäkringar, 
vilket framgår av Revisorslagen (SFS 2001:883) 27 §. Vidare säger denna 
lag att revisorer och registrerade revisionsbolag skall teckna försäkring för 
den ersättningsskyldighet, som revisorn eller bolaget, kan ådra sig i sin 
revisionsverksamhet. En sådan försäkring, som enligt lag är tvungen att 
tecknas, kallas för obligatorisk ansvarsförsäkring (Gullefors 1999, s. 166). 
 

3.4.1 Den obligatoriska ansvarsförsäkringens räckvidd 
Enligt Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2), som handlar om  vilka 
villkor som gäller för revisorers och registrerade revisionsbolags 
verksamhet, skall den obligatoriska ansvarsförsäkring som tecknas omfatta 
den skadeståndsskyldighet som en revisor eller ett revisionsföretag kan ådra 
sig i sitt uppdrag. Med revisionsverksamhet avses, enligt Revisorslagen (SFS 
2001:883) 2 § punkt 7: 
 

a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning 
eller ekonomisk information eller information som följer av 
författning, bolagsordning, stadgar eller avtal och som 
utmynnar i en rapport eller annan handling som är avsedd 
att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än 
uppdragsgivaren, samt 

b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av 
iakttagelser vid granskning enligt a). 

 
Av ovanstående definition följer motsatsslutet att så kallad fristående 
rådgivning och annan handledning, som inte har något nära samband med ett 
granskningsuppdrag som revisorn genomför, inte utgör revisionsverksamhet 
och således inte täcks av den obligatoriska ansvarsförsäkringen. För att 
erhålla ett försäkringsskydd för dessa tjänster krävs att revisorn eller 
revisionsbolaget tecknar en särskild konsultansvarsförsäkring (FAR INFO 
2002, nr 10). 
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3.4.2 Ansvarsförsäkringens funktion 
Att teckna en ansvarsförsäkring innebär att revisorn försäkrar sig mot risken 
att bli skadeståndsskyldig, det vill säga att om revisorn vållar skada för en 
klient så betalas skadeståndet av den ansvarsförsäkring som tecknats. Denna 
typ av försäkring täcker revisorns förlust samtidigt som den gör det möjligt 
för den skadelidande klienten att få ut sitt skadestånd även om revisorn 
skulle sakna tillgångar (Bengtsson 2005, s. 14). 
 
Då en revisor tecknar en ansvarsförsäkring får denne inte bara ett skydd mot 
kostnaden för skadeståndet utan försäkringsbolaget åtar sig även att ta över 
alla beslut angående skadeståndet. Ansvarsförsäkringen kan sägas vara ett 
slags ”servicepaket” från försäkringsbolaget som bland annat behandlar 
huruvida revisorn är skadeståndsskyldig eller ej, förhandlar med klienten 
samt för revisorns talan vid en eventuell rättegång. Dessutom betalar 
försäkringsbolaget skadeståndet och rättegångskostnaderna om domstolen 
anser att revisorn är ansvarig för skadan (Gullefors 1999, s. 168).  
 

3.5 London Economics 
London Economics är en av Europas ledande specialister inom ekonomisk 
rådgivning och är engagerade i att förse den privata och publika sektorn med 
strategiska lösningar och rådgivning. Områden som de specialiserar sig inom 
är bland annat lagfrågor, marknadsstrategier, rättstvister, riskanalyser samt 
finansiell modellering (London Economics, 2007). 
 

3.5.1 Studien gjord av London Economics 
De fyra förslag som EG-kommissionen har tagit fram, om en eventuell 
förändring från obegränsat till begränsat skadeståndsansvar för revisorer, 
bygger på en studie gjord av London Economics. Denna studie genomfördes 
under 2006 och behandlar hur ekonomin för medlemsländerna i EU påverkas 
av revisorers skadeståndsansvar (FAR INFO 2007, nr 2). 
 
Studien är uppdelad i olika sektioner och den del som är relevant för denna 
uppsats fokuserar på vilka alternativ som kan tänkas finnas för hur en 
begränsning av revisorernas skadestånd kan möjliggöras. Enligt studien finns 
det många fördelar med att begränsa revisorernas skadeståndsansvar. Några 
av de resultat som undersökningen resulterade i, var att:  
 

• ett obegränsat skadeståndsansvar leder ofta till en situation där den 
ekonomiska kostnaden av det obegränsade skadeståndsansvaret blir 
högre än de ekonomiska fördelarna,  
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• revisionskvalitén kommer inte att försämras vid en övergång från 
obegränsat till begränsat skadeståndsansvar på grund av att studien 
har kommit fram till att ett obegränsat skadestånd inte anses vara en 
drivkraft för god revisionskvalité, 

• en reducering av koncentrationen kring de stora revisionsbyråerna 
kan göras genom en begränsning av skadeståndsansvaret för de 
medelstora revisionsföretagen, så att de sistnämnda får en större 
konkurrenskraft, samt att 

• ett begränsat skadeståndsansvar leder till att revisorsyrket blir mer 
attraktivt och att byråerna lättare kan behålla erfaren personal 
eftersom skadeståndsnivåerna blir lägre. 

 
Studien har funnit att det finns många fördelar som väger tungt för att införa 
ett begränsat skadeståndsansvar istället för att behålla det obegränsade. Dock 
är det så att revisorns skadeståndsansvar kan begränsas på många olika sätt 
vilket gör det svårt att harmonisera ansvaret i EU: s många medlemsländer. 
Till exempel behandlas skadeståndsansvaret i Tyskland och Belgien på så 
sätt att dessa länder har valt att införa ett absolut tak för hur högt 
skadeståndet får vara, medan ett antal andra länder infört möjligheten att 
skriva kontrakt mellan revisorn och klienten för att på så sätt begränsa 
revisorns skadeståndsansvar (Study on the Economic Impact of Auditors’ 
Liability Regimes 2006, s. 180). 
 
Trots att det finns många fördelar med att låta det obegränsade 
skadeståndsansvaret bli begränsat finns det även ett antal problemområden 
att beakta. När det gäller frågan hur en övergång från obegränsat till 
begränsat skadeståndsansvar kan genomföras, har studien funnit att många 
revisorer anser att ”en revision är en revision” och att annorlunda regler för 
de olika EU-ländernas revisionsbyråer därför inte bör introduceras. London 
Economics menar dock att detta kan bli ett måste eftersom risken för att ett 
skadestånd uppkommer och dess omfattning varierar beroende på den 
situation som det reviderade företaget befinner sig i. En sådan 
skadeståndsrisk kan bland annat bero på det reviderade företagets storlek, 
vilken bransch företaget i fråga befinner sig i eller skilja sig mellan noterade 
och icke noterade företag (Study on the Economic Impact of Auditors’ 
Liability Regimes 2006, s. 186).  
 Den svåra utmaningen som kommer att uppstå vid framtagandet av 
regler för ett begränsat skadeståndsansvar är enligt London Economics att 
hitta en bra balans för begräsningen som gynnar både de stora och mindre 
revisionsbyråerna. Problemet ligger i att hänsyn måste tas till att 
begränsningen blir så hög att den fungerar som en drivkraft för att de större 
revisionsbyråerna minimerar skadeståndsrisken genom att försäkra att 
revisionskvalitén är hög. Dessutom måste begränsningen vara tillräckligt låg 
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för att uppmuntra de mindre revisionsföretagen till att ta sig in på marknaden 
där de större byråerna agerar, det vill säga att även de får en chans att 
revidera de större företagen (Study on the Economic Impact of Auditors’ 
Liability Regimes 2006, s. 187).  
  
Att övergå från obegränsat till begränsat skadeståndsansvar innebär en stor 
förändring och kommer med all säkerhet, enligt studien, leda till att andra 
parter får ta på sig vissa delar av de framtida skadeståndssummorna som 
revisionsbyråerna ställs inför. Ett exempel på detta är att risken för att chefer 
och verkställande direktörer ställs inför fler skadeståndskrav ökar. Detta 
beror på att den part som har förlorat pengar, på grund av att revisorn inte 
agerat korrekt under revisionen, med största sannolikhet kommer att söka 
ersättning för sin förlust hos chefen eller VD:n på företaget eftersom 
revisorns skadeståndsansvar är begränsat (Study on the Economic Impact of 
Auditors’ Liability Regimes 2006, s. 196). 
 
I den genomförda studien har London Economics kommit fram till att det 
finns ett antal olika sätt att begränsa revisorns skadeståndsansvar på. 
Dessutom kan det komma att bli så att olika former av begränsningar införs i 
olika länder inom EU. Generellt sett finns det tre olika typer för hur en 
begränsning av skadeståndsansvaret kan se ut, vilka är: 
 

• en absolut begränsning,  
• en föränderlig begränsning som varierar beroende på det reviderade 

företagets storlek eller på revisionsbyråns storlek,  
• en proportionell begränsning där revisionsbyrån och klienten står för 

respektive parts grad av ansvar.   
 
Studien poängterar även att den begränsning, som eventuellt kommer att 
införas och som bygger på något eller några av ovanstående förslag, bör bli 
en så kallad lagstiftad begränsning. Det vill säga att den fungerar som en 
regel som måste följas i det land där den tillämpas. I stället för att 
implementera en reglerande begränsning finns även alternativet att använda 
sig av kontraktuella begränsningar. Dessa innebär att revisorn och klienten 
skriver ett kontrakt tillsammans där det klart och tydligt framgår vad det är 
som revisorn ska utföra åt klienten samt att skadeståndssumman bestäms 
från början (Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes 
2006, s. 198).  
 

3.6 EG-kommissionen 
EG-kommissionen är ett oberoende kollegium som representerar och 
försvarar Europeiska Unionens intressen. Kommissionen anses vara den 
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drivande kraften bakom det europeiska samarbetet då denna har exklusiv 
befogenhet att ta initiativ om rättsakter som antas av rådet och 
Europaparlamentet. Dessutom ska EG-kommissionen planera och driva EU-
politiken, genomföra dess budget och förvalta EU:s program. Kommissionen 
kan sägas vara en slags ”väktare” då den har som uppgift att övervaka att 
EU-lagstiftningen tillämpas (EU: s webbportal, 2007).  
 

3.6.1 Från obegränsat till begränsat 
skadeståndsansvar 
Med hjälp av den studie som London Economics utfört har EG-
kommissionen lagt fram egna förslag på hur en förändring av det nuvarande 
skadeståndsansvaret kan göras. Som det ser ut idag har revisorn ett 
obegränsat skadeståndsansvar vilket innebär att hon i princip kan bli stämd 
på hur stora belopp som helst. Detta anser kommissionen, i enlighet med 
London Economics, vara ett problem och därför har de nu arbetat fram ett 
utkast på hur en förändring kan göras från det obegränsade 
skadeståndsansvaret till ett begränsat ansvar. Förändringen bygger på 
följande fyra olika möjligheter: 
 

1. ett fast maximibelopp 
2. ett tak baserat på det reviderade företagets storlek (värde) 
3. ett tak baserat på en viss multipel av revisionsarvodet 
4. en princip om proportionellt ansvar, det vill säga att revisorn och 

klienten betalar den andel av skadan som motsvarar vardera partens 
grad av ansvar 

 
Dessa förslag har skickats ut på remiss och EG-kommissionen väntar nu på 
ett utlåtande (FAR INFO 2007, nr 2). 
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I detta kapitel redogörs för den empiri som samlats in genom att intervjua 
våra respondenter. All empiri är baserad på frågorna i bilaga 1. En kort 
presentation av respondenterna inleder kapitlet och därefter följer sju olika 
områden med respektive respondents åsikt. 
 
Det krav vi har haft på våra respondenter är att samtliga skall vara godkända 
eller auktoriserade revisorer, då vi anser att våra intervjufrågor besvaras bäst 
om respondenterna har lång erfarenhet inom branschen och är väl insatta i 
ämnet. Vi är väl medvetna om att de svar vi får från respondenterna kan vara 
vinklade till deras fördel, då vi intervjuat revisorer som är aktiva vid stora 
revisionsbyråer. Vår tanke var från början att vi skulle intervjua revisorer 
från både små och stora byråer för att få ett mer representativt underlag för 
revisionsbranschen. Dock begränsades våra möjligheter till detta då 
undersökningen ägde rum under den tid på året då revisorerna är som mest 
upptagna, och därför har vi inte kunnat få den bredd på empirin som vi velat.     
 

4.1 Presentation av respondenter 
Här presenterar vi de tre revisorer vilka vi har intervjuat. Revisorerna har 
velat vara anonyma och benämns Revisor A, B och C. På grund av att de 
ville vara anonyma kommer presentationen endast att innehålla deras 
bakgrund samt vad de arbetar med idag. 
 
• Revisor A är auktoriserad revisor sedan 10 år tillbaka och har jobbat 

med revision sedan 1989. Revisorn jobbar på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers i Borås.  

• Revisor B arbetar på Ernst & Young och blev auktoriserad år 2006. Har 
jobbat inom revisionsbranschen sedan 1996.  

• Revisor C har varit auktoriserad sedan 1995 och arbetar på Ernst & 
Young. Har jobbat med revision sedan 1990. 

 

4.2 Respondenternas svar 

4.2.1 Inställning till stämningar  
Först frågade vi revisorerna om vad de tyckte om att en revisor kan bli 
stämd på grund av de uttalanden som görs i revisionsberättelsen. I 
sammanhanget ville vi även veta om de hade någon uppfattning om det 
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är fler stämningar idag än var det har varit förr samt hur de tror att 
utvecklingen kommer att bli. 
 
Revisor A tycker att det är rimligt att det skall finnas någon slags sanktion 
för revisorer eftersom alla kan göra fel och på så sätt måste ta del av 
ansvaret. Han tror även att det är fler revisorer som blir stämda idag än förr 
och att det beror mycket på ett hårdare affärsklimat och fler regler kring 
revisionen. Han tror att det som hände runt Enron och som förändrade 
regelverket i USA smittar av sig på resten av världen. För Sveriges del har 
det inneburit tydligare regler och att revisorn är mer ansatt. 

Revisor A spekulerar i att stämningarnas allt högre belopp kan bero på 
att revisorer är försäkrade. En revisor måste vara försäkrad för att få arbeta 
med revision och revisor A menar att ansvarsförsäkringen gör det lättare att 
stämma en revisor än en styrelseledamot för att få ut ett skadestånd. Han 
pekar även på ett hårdare affärsklimat. Revisor A tror att beloppen kommer 
att öka, dock medför detta en risk att det inte kommer att finnas några 
revisorer kvar, då det inte är någon som vill vara revisor. 
 
Revisor B tycker att en revisor måste kunna ta ansvar för det som denne 
uttalar sig om i revisionsberättelsen, han menar att trovärdigheten annars 
försvinner. Han uppskattar också att fler revisorer blir stämda idag än 
tidigare. Vilket han tror beror på en förändrad inställning som kommer ifrån 
USA, där attityden ”stäm allt och alla” finns. Han tror även att de ökade 
stämningarna har med revisorernas ansvarsförsäkringar att göra. Han menar 
vidare att de ökade stämningsbeloppen beror på att tiderna förändras och att 
bolagens transaktioner ökar i belopp och att skadeståndet så att säga följer 
”skadan”. Revisor B anser att beloppen säkerligen kommer att fortsätta öka. 
 
 
Revisor C anser att det är naturligt att revisorn kan bli stämd för sina 
uttalanden i revisionsberättelsen eftersom revisorns uttalande har en mycket 
stark bärkraft på intressenterna, det vill säga att det är många som fattar 
beslut på vad revisorn tycker. Han menar att det finns en stark koppling till 
det revisorerna säger och skadestånd. Revisor C vågar påstå att det är en 
trend att stämma revisorn, det vill säga att det är en tendens att stämma 
revisorn därför att denne sitter med en ansvarsförsäkring som kan falla ut i 
ett stort belopp. Han menar vidare att det är mer tacksamt att stämma en 
revisor än en styrelseledamot. Situationen idag i England och USA, där det 
är mycket vanligare att stämma revisorn, har även påverkat Sverige. 

Revisor C tror även att de allt högre beloppen i och med en stämning 
beror mycket på influenser från USA där det sker stämningar på väldigt stora 
belopp. En annan orsak är den högkonjunktur som varit under de senaste 
åren och som har medfört att företagens affärer har gått bra, beloppen har 
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ökat och därmed även stämningsbeloppen.  Revisor C tror att 
skadeståndsbeloppen fortsätter att öka i takt med tiden som går. 
 

4.2.2 Inställning till skadeståndsansvar 
Vi ville därefter ta reda på vad revisorerna ansåg om att en revisor har 
ett obegränsat skadeståndsansvar samt vilka fördelar och nackdelar 
som de såg med detta. Här dök även frågan upp om huruvida de tyckte 
att det skulle vara ett begränsat skadeståndsansvar. 
 
Revisor A tycker att det finns en fördel i att det finns ett ansvar, eftersom 
revisorn intygar och skriver under på det arbete han har gjort. Samtidigt 
tycker han att ett måste är att fundera över vilket ansvar revisorn skall ha, 
eftersom det trots allt är styrelsen som lämnar alla uppgifter samt 
årsredovisningen. Nackdelen, som revisor A ser det, är att revisorer kan 
stämmas på oskäliga belopp. De belopp som det handlar om när det gäller 
stora bolag skulle kunna utradera hela verksamheter. Han menar vidare att 
revisionens roll kan slås ur funktion, då murar kring revisionen byggs upp 
och revisorn gör allt för att skydda sig själv. Detta kan till slut innebära att 
revisionen bara blir en pappersprodukt som inte gynnar vare sig tredje man 
eller någon annan intressent. Revisor A tycker att ett begränsat 
skadeståndsansvar är att föredra, men han poängterar att det måste finnas ett 
visst ansvar kvar. 
 
Revisor B anser att fördelen med det obegränsade skadeståndsansvaret är bra 
på så sätt att en revisor måste ansvara för sitt arbete. Han menar dock att 
”obegränsat” är lite överdrivet att använda, då han menar att detta bara 
innebär att försäkringspremierna, för ansvarsförsäkringarna, ökar och att 
revisorerna tvingas ta mer betalt av sina kunder. Revisor B anser att de 
kunder som orsakar en stämning ofta har misskött sig och att det många 
gånger beror på oegentligheter som revisorerna inte har uppmärksammat. 
Detta innebär att de höjda premierna missgynnar de bolag som sköter sig. 
Revisor B anser absolut att det vore bättre med ett begränsat ansvar. Han 
menar vidare att det är viktigt att se till vem som orsakat skadan och varför. 
Ofta är det någon ägare eller ledande befattningshavare som har gjort sig 
skyldig till fel, de har dock sällan några pengar kvar och då vänds allt 
anspråk mot revisorn och dennes försäkring. 
 
Revisor C ser ingen fördel alls med det obegränsade ansvaret, dock ser han 
en naturlighet i att det finns ett visst skadeståndsansvar. Samtidigt säger han 
att en annan syn på problemet kan användas, och då se det som att vetskapen 
om att en revisor kan få ett skadeståndsanspråk på sig gör att denne blir ett 
strå vassare och inte skriver på vad som helst utan att veta att fullt stöd för 
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uttalandet finns. Det är trots allt många papper och intyg som skall skrivas 
under. 

Revisor C anser att det måste vara rimliga anspråk som ställs mot 
revisorn varför han tycker att ett begränsat ansvar är bra. Samtidigt tycker 
han att funderingar på vad som är rimligt måste göras, han menar att om till 
exempel en bank lånar ut 400 miljoner kronor baserat på senaste 
årsredovisningen som revisorn har intygat i sin revisionsberättelse och det 
anspråk som kan ställas på revisorn är begränsat till 1 miljon kronor, känns 
det rimligt? Revisor C ser både nytta och fara med ett begränsat 
skadeståndsansvar. 

 

4.2.3 Harmoniserade regler och förslag från EG-
kommissionen 
Inom EU har olika länder olika regler när det gäller revisorns 
skadeståndsansvar. Vi frågade om revisorerna ansåg att reglerna borde 
harmoniseras. 
 
Revisor A tycker att det vore en fördel att reglerna harmoniseras, eftersom 
det annars skulle vara möjligt ställa anspråk mot den revisor i det land där 
det bästa utfallet skulle fås, i till exempel en stor koncern. Dock har han 
ingen uppfattning om det verkligen kommer att ske. 
 
Revisor B är inte säker på om det vore bättre eller sämre med harmoniserade 
regler kring revisorns skadeståndsansvar eftersom revisionen i övrigt ser 
olika ut i de olika länderna. Men anser att det borde vara samma regler kring 
skadeståndsansvaret för de företag som följer IFRS, då dessa 
redovisningsregler redan är harmoniserade. 
 
Revisor C är positivt inställd till harmonisering av reglerna kring 
skadeståndsansvaret då många företag idag är internationella. Han menar att 
en minskning av risken att ställa ett skadeståndsanspråk, i till exempel en 
koncern, mot revisorn i det land där det är mest fördelaktigt borde göras. 
Vidare menar han att redovisningsreglerna ser olika ut men att länderna 
börjar närma sig varandra genom mer harmoniserade regler, via till exempel 
IFRS.  
 
EG-kommissionen har lagt fram ett förslag på hur en begränsning av 
revisorns skadeståndsansvar skulle kunna göras genom fyra olika 
möjligheter. De fyra möjligheterna presenterades för revisorerna och 
därefter fick de redogöra för sin inställning till dessa. 
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• Revisor A tror inte att ett fast maximibelopp (alternativ 1) är att föredra 
eftersom det är skillnad på ett stort och ett litet företag.  

• Ett tak baserat på företagets storlek (alternativ 2) anser han skulle kunna 
vara en möjlighet då det tar en annan hänsyn till företagets storlek än ett 
fast maximibelopp. Det vill säga att utfallet blir ett mer rörligt belopp.  

• När det gäller en multipel av revisionsarvodet (alternativ 3) så tycker 
revisor A att det kanske skulle vara bra, han menar att stora bolag 
visserligen ofta har större arvoden men i förhållande till bolagets storlek 
och omsättning kan skadeståndet kanske bli lite för tunt.  

• En princip om proportionellt ansvar mellan revisor och klient (alternativ 
4) är helt omöjlig att använda enligt revisor A. Han menar att den skulle 
innebära många rättsliga processer och att det skulle vara svårt att 
fastställa vem ansvaret ligger hos. 

 
• Revisor B anser att alternativ 1 är för enkel eftersom det inte går att 

jämför små och stora företag.  
• Alternativ 2 blir enligt revisor B svårt att använda då företaget kan vara 

stort eller litet och skadan inte behöver följa företagets storlek. 
• Vidare menar han att alternativ 3 inte känns rätt eftersom att om en 

revisor har misskött sig så spelar inte arvodet någon roll. Skadeståndet 
bör vara kopplat till skadans storlek.  

• Han anser att alternativ 4 låter bäst, men att det förmodligen kommer att 
bli ”beräkningssvårigheter” vid fastställande av ansvaret. 

 
• Revisor C anser inte att något av alternativen är bättre än de andra. När 

det gäller alternativ 1 ser han en fördel i att beloppet är givet samtidigt så 
får inte det beloppet bli för högt med tanke på variationen av företag.  

• Alternativ 2 är enligt revisor C mest logisk eftersom det inte är rimligt 
att samma förutsättningar gäller mindre kontra större företag. 

• Vidare är han inte speciellt förtjust i alternativ 3 på grund av att det är 
allt för subjektivt, alltså att ett eventuellt skadestånd egentligen inte har 
att göra med revisionsarvodet, som bygger på hur mycket arbete som 
läggs ner på en revision. Han anser att alternativet är irrelevant i detta 
sammanhang.  

• Det förslag som revisor C skulle anse som det bästa i sammanhanget är 
alternativ 4, för att det låter rimligt att dela på ansvaret. 

 
Revisorerna blev även tillfrågade om de tror att det är möjligt att 
använda enbart ett av de föregående alternativen, eller om det kommer 
att krävas en lagstiftning som kombinerar fler olika alternativ.  
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Revisor A anser att det säkerligen kommer att vara möjligt att använda sig av 
ett alternativ, men att en kombination av det andra och tredje alternativet 
skulle vara den bästa lösningen. 
 
Revisor B tror att det blir svårt med endast ett alternativ och ser en 
kombination som den troligaste lösningen. 
 
Revisor C tror att en kombination kommer att krävas för att uppnå bästa 
resultat. 
 
Vi frågade revisorerna om de hade några egna idéer för att kunna 
begränsa skadeståndsansvaret. Svaren var inte så konkreta så vi 
frågade vad de trodde om en kontraktuell begränsning, det vill säga att 
revisorn och klienten skriver kontrakt innan arbetet utförs och på så 
sätt kommer överens om villkoren. 
 
Revisor A har ingen egen idé om hur en lösning för en begränsning i 
skadeståndsansvaret skulle kunna se ut. Däremot tror han att det skulle 
kunna fungera att koppla skadeståndsbeloppet till revisionsarvodet eller det 
reviderade bolagets storlek. När det kommer till en eventuell kontraktuell 
begränsning så menar han att den på sätt och vis redan finns i och med det 
uppdragsbrev som alla revisorer måste teckna med sina klienter. Däremot 
påpekar han att han är tveksam till om det är möjligt att på förhand komma 
överens i uppdragsbrevet huruvida ett skadeståndsbelopp skall betalas ut 
eller i vilken omfattning vid ett eventuellt avtalsbrott. 
 
Revisor B tycker att EG-kommissionens förslag behöver utvecklas men har 
ingen egen uppfattning om i vilken utsträckning. 
 
Revisor C anser att EG-kommissionen har lagt fram de alternativ som kan 
tänkas finnas men att det förmodligen kommer att behöva kombineras för att 
fungera rent praktiskt. Som en egen idé föreslår han att en kategorisering av 
olika uppdragskulle kunna göras, det vill säga att små byråer skulle få ta 
uppdrag av en viss storlek och stora byråer får ta uppdrag av en annan 
storlek. Detta skulle då medföra att skadeståndsbeloppen mer skulle följa 
revisionsbolagets storlek, dock är det svårt att säga om beloppen skulle 
minska. När det gäller kontraktuella begränsningar tror revisor C att det 
skulle kunna finnas i uppdragsbrevet och att det skulle fungera för de större 
byråerna. Han menar att de är så stora att de på sätt och vis skulle ”sätta ner 
foten” och tala om vad det är som gäller. Dessutom har de den juridiska 
kompetens som krävs i och med den stora organisation som byrån tillhör. 
Han tror vidare att detta skulle missgynna de små byråerna då de inte har 
tillgång till den juridiska kompetensen i lika stor utsträckning.  
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4.2.4 Andra parter som kan påverkas av ett begränsat 
skadeståndsansvar 
Om skadeståndsansvaret begränsas för revisorer undrade vi om 
revisorerna tror att andra parter kommer att ställas inför 
skadeståndskrav. 
  
Revisor A tror att skadeståndsansvaret kommer att falla tillbaka på styrelsen 
och ägarna eftersom att alla som har medverkat till ett beslut som blir 
felaktigt är skadeståndsskyldiga. Om ansvaret alltså begränsas så finns det 
inte lika mycket pengar att hämta hos revisorn och då ställs skadeståndet på 
styrelsen eller ägaren istället.  
 
Revisor B anser att det beror på situationen. Redan idag kan en intressent 
ställa ett krav på ägare eller företagsledning men det sker sällan eftersom det 
inte finns något att hämta. 
 
Revisor C ser möjligheten att fler styrelseledamöter och VD kan komma att 
bli stämda om vetskapen att en stämning av revisorn bara kan ske på ett visst 
belopp. Dock menar han att en syn på enbart bolaget medför att företaget 
inte har någon annan part än revisorn att stämma. 
 

4.2.5 Påverkan på revisionsbyråer av olika storlekar 
Idag är det de stora revisionsbyråerna som dominerar på marknaden. 
Därför undrade vi om revisorerna trodde att de mindre byråerna skulle 
få en fördel om skadeståndsansvaret begränsades.  
 
Revisor A tror inte att en reglering av skadeståndsansvaret kommer att 
påverka de mindre revisionsbyråerna, däremot anser han att de större 
byråerna kommer att bli ännu större och att fler och fler mindre byråer 
kommer att försvinna. Detta tror han kommer att ske på grund av att 
regelverken i allmänhet, inte bara kring skadeståndsansvaret, är så 
komplicerade att det kan bli svårt att överleva som liten byrå utan den 
expertkompetens som finns inom en stor organisation. 
 
Revisor B anser inte att de små byråerna kommer att få någon fördel, utan 
snarare tvärtom. De större byråerna kommer att få en fördel i och med att de 
troligen kommer att få sänkta försäkringskostnader och därmed kan de hålla 
priserna nere betydligt bättre än små byråer. Han tror att effektiviteten hos de 
större byråerna är betydligt bättre än de mindre byråernas på grund av 
stordriftsfördelar. 
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Revisor C tror inte att en begränsning av skadeståndsansvaret kommer att få 
någon inverkan på de mindre byråerna, han anser att det är andra faktorer 
som avgör hur väl en byrå kan konkurrera på marknaden. Han menar att det 
är så sällan att skadestånd uppstår att det inte är avgörande. 
 
Vi frågade revisorerna hur de tyckte att reglerna borde konstrueras för 
att gynna både de mindre och de större revisionsbyråerna om det införs 
ett begränsat skadeståndsansvar. Regler som gynnar alla byråer eller 
olika regler för mindre respektive större byråer. 
 
Revisor A menar att det inte finns några alternativ i denna fråga, det måste 
vara lika regler för alla.  
 
Revisor B tycker att det skall vara samma regler för alla. Han menar att de 
små byråerna måste kunna garantera samma säkerhet och kvalité som de 
större byråerna. 
 
Revisor C anser att så länge det är en fri marknad där alla konkurrerar på 
samma villkor, så måste naturligtvis regelverket vara samma och gälla för 
alla byråer. 
 

4.2.6 Påverkan på revisionskvalitén 
Vi ställde frågan om revisorerna tror att kvalitén på revisionen kommer 
att försämras om en begränsning i skadeståndsansvaret införs. 
  
Revisor A tror inte att revisionens kvalité kommer att förändras till det 
sämre. Däremot ser han en möjlighet till att revisionen skulle kunna bli 
bättre på grund av att det inte byggs upp några murar runt revisionen och att 
revisorn själv inte behöver göra allt för att skydda sig mot ett 
skadeståndsanspråk. 
 
Revisor B tror inte att kvalitén kommer att påverkas. Han ser dock en fara 
för att mindre byråer som har små kunder skulle chansa mer än idag, det vill 
säga att de inte genomför revisionen lika noggrant, om en begränsning 
införs. 
 
Revisor C anser inte att en begränsning av skadeståndsansvaret skulle få 
någon effekt på kvalitén, då han vågar påstå att det finns en mycket hög 
moral inom revisorskåren som innebär en stark ambition att göra ett bra 
jobb. Dessutom bli revisorerna granskade med jämna mellanrum av 
Revisorsnämnden, som även sätter reglerna vilka revisorerna ska leva upp 
till.  



 
 

4 Empiri 

 31

 

4.2.7 Ansvarsförsäkringar 
Revisorerna blev tillfrågade om vad de hade för inställning till 
obligatoriska ansvarsförsäkringar och om de anser att dessa är 
nödvändiga i dagens läge. 
 
Revisor A tycker att ansvarsförsäkringarna är nödvändiga eftersom revisorn 
måste kunna svara mot tredje man, alltså den som skadas. Han liknar detta 
vid en trafikförsäkring där det måste finnas en möjlighet för den 
skadedrabbade personen att få ut ersättning. Vidare menar han att oavsett om 
skadeståndsansvaret begränsas eller inte kommer ansvarsförsäkringen 
fortfarande att vara obligatorisk men att premien blir betydligt billigare. 
 
Revisor B anser att ansvarsförsäkringen är ofrånkomlig på så sätt att det 
måste finnas ett skydd för revisorns kunder och för att det skall finnas en 
trovärdighet i revisionen. Däremot tror han att om skadeståndsansvaret 
begränsas kan premierna minska men att självriskerna fortfarande kommer 
att vara höga och att byråerna därför, åtminstone i mindre fall, kommer att 
stå för skadeståndet eller förlikningsbeloppet själva. 
 
Revisor C tycker att ansvarsförsäkringen är helt avgörande, den måste 
finnas. Detta på grund av att revisorer är en utsatt grupp i och med sitt 
arbete. Det kan gå fel för alla oavsett vilket yrke som en person innehar och 
om en revisor inte är försäkrad när någonting går fel har denne problem. Att 
revisorer inte skulle ha ansvarsförsäkringar gagnar inte någon part 
överhuvudtaget. Vidare tror han att oavsett om det blir en begränsning i 
skadeståndsansvaret så kommer ansvarsförsäkringen att vara obligatorisk.  
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I följande kapitel kopplas uppsatsens teoretiska referensram samman med 
den empiri vi fått från genomförda intervjuer. Analysen är, precis som 
empirikapitlet, uppdelad i mindre delar för att underlätta både för läsaren 
och för oss själva i analysprocessen. 
 

5.1 Stämningar 
En revisor ska enligt Revisionslagen (SFS 1999:1079) göra en oberoende 
granskning av företagets årsredovisning, bokföring samt företagets 
förvaltning. Denna granskning ska vara så ingående och omfattande som god 
revisionssed kräver. Dock är det så gott som omöjligt att granska allt vid en 
revision med tanke på dess omfattning. Om en revisor gör fel, uppsåtligen 
eller av oaktsamhet, kan denne få ett stämningskrav riktat mot sig. Våra 
respondenter är alla eniga om att det är rimligt att en revisor kan bli 
skadeståndsskyldig eftersom denne måste kunna ta ansvar för det hon uttalar 
sig om i revisionsberättelsen. De menar vidare att det är naturligt att kunna 
bli stämd eftersom trovärdigheten gentemot intressenterna måste vidhållas.  
 
Det har kommit till vår kännedom att allt fler revisorer stäms för vad de 
uttalar sig om i revisionsberättelsen. Både antalet stämningsansökningar och 
dess belopp ökar i takt med tiden. Enligt skadenämnden inom FAR SRS 
beror detta på att kreditgivare har fått allt större kunskaper om vad revision 
innebär samt att fler antar att det finns stora summor pengar att hämta hos 
revisionsbyråerna och därmed gör de större anspråk på revisorerna. Våra 
respondenter håller med om att fler revisorer verkar bli stämda idag än 
tidigare. De är alla överens om att det beror på ett hårdare affärsklimat där 
bland annat företagsskandalerna i USA har bidragit till att revisionsreglerna 
har blivit tydligare och därmed är revisorn mer utsatt. Vidare anser två av 
respondenterna att det har blivit en trend att stämma revisorn då attityden 
”stäm allt och alla” verkar råda. Orsaken till detta anses ligga i att revisorn 
har en ansvarsförsäkring som kan falla ut i en hög summa. 
 
När det gäller beloppen på stämningsansökningarna tror en av de tillfrågade 
revisorerna, precis som skadenämnden inom FAR SRS, att orsaken till att 
beloppen ökar beror på att revisorer är försäkrade och att det därmed är 
lättare att få ut ett högt skadestånd. De andra två revisorerna anser att 
beloppen ökar på grund av att tiderna förändras, det vill säga att företagens 
transaktioner ökar tack vare högkonjunkturen som råder och därmed ökar 
även stämningsbeloppen. Ingen av respondenterna nämner den orsak som 
FAR SRS tar upp, nämligen att kreditgivare, så som banker, har fått en större 
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kunskap om revisionsbranschen. Dock tror alla att skadeståndsbeloppen 
kommer att fortsätta att öka i takt med tiden. 
 

5.2 Skadeståndsansvar 
På senare tid har diskussioner förts, av bland annat EG-kommissionen, om 
huruvida det obegränsade skadeståndsansvaret behöver förändras till ett 
begränsat ansvar. EG-kommissionen har låtit London Economics genomföra 
en studie som behandlar hur medlemsländerna i EU påverkas av revisorernas 
skadeståndsansvar. I studien uppmärksammas bland annat att det både finns 
fördelar och nackdelar med att implementera ett begränsat 
skadeståndsansvar. Bland våra respondenter råder det något olika 
uppfattningar kring frågan om det är bra med ett begränsat 
skadeståndsansvar. Två av revisorerna anser att det är bra med ett begränsat 
ansvar, på grund av att det måste finnas ett visst ansvar kvar samt att det vid 
en stämning måstes ses till vem som orsakat skadan och varför. Den tredje 
revisorn är av samma uppfattning men ser dock att det finns en fara med ett 
begränsat ansvar. Nackdelen är samma som fördelen, det vill säga att det 
måste finnas en rimlighet i anspråken, både i fråga om vad revisorn stäms på 
samt om det är rimligt att ett mångmiljonbolag bara kan stämmas på en 
begränsad summa. Vi tolkar detta som att alla respondenterna överlag är 
positivt inställda till en begränsning av skadeståndsansvaret.  
 Vidare har det visat sig att respondenterna ser både fördelar och 
nackdelar med det befintliga skadeståndsansvaret som är obegränsat. 
Fördelarna enligt två av respondenterna är att revisorn har ett ansvar för det 
arbete hon utför, medan den tredje inte ser någon fördel alls med ett 
obegränsat ansvar. Den största nackdelen är att revisorerna kan bli stämda på 
oskäliga belopp vilket alla respondenter är eniga om. 
 

5.3 Harmoniserade regler och förslag från EG-
kommissionen 
I den studie som Londons Economics har gjort framgår det att det kan bli 
svårt att harmonisera ansvaret i EU: s medlemsländer på grund av att 
revisorns skadeståndsansvar kan begränsas på många olika sätt. Många anser 
dock att ”en revision är en revision” och därför bör det vara likadana regler i 
alla EU: s medlemsländer. London Economics har dock en annan 
uppfattning där olika regler kan bli ett måste. Två av revisorerna anser att 
harmoniserade regler är att föredra, för att inte en stämningsansökan skall 
hamna hos den revisor i det land där det är mest fördelaktigt att stämma, 
inom till exempel en koncern. Den tredje revisorn är inte helt säker på om 
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harmoniserade regler är det bästa då han, precis som London Economics, 
anser att revisionen i de olika länderna ser alltför olika ut. 
 
Som det ser ut idag så har revisorn ett obegränsat skadeståndsansvar vilket 
innebär att han eller hon i princip kan bli stämd på hur stora belopp som 
helst. Detta anser EG-kommissionen och London Economics vara ett 
problem. Ett utkast på hur en förändring från det obegränsade 
skadeståndsansvaret till ett begränsat ansvar skulle kunna göras har därför 
utarbetats. Förslagen till förändring bygger på studien gjord av London 
Economics med följande fyra olika möjligheter: 
 

1. ett fast maximibelopp 
2. ett tak baserat på det reviderade företagets storlek (värde) 
3. ett tak baserat på en viss multipel av revisionsarvodet  
4. en princip om proportionellt ansvar, det vill säga att revisorn och 

klienten betalar den andel av skadan som motsvarar vardera partens 
grad av ansvar 

 
Våra respondenter blev tillfrågade vilket av ovanstående alternativ som vore 
lämpligast att använda för att begränsa skadeståndsansvaret. Efter att vi 
tolkat deras svar fick vi följande resultat: 
 

Inställning till förslagen 
Revisor A Revisor B Revisor C 

Alternativ 1 Negativ Negativ Neutral 
Alternativ 2 Positiv Negativ Positiv 
Alternativ 3 Neutral Negativ Negativ 
Alternativ 4 Negativ Positiv Positiv 

 
Alla respondenter är eniga om att det kommer att krävas en kombination av 
ovanstående alternativ för att uppnå bästa resultat, dock har bara en av 
respondenterna specificerat vilka två alternativ han skulle se som den bästa 
kombinationen. Detta överensstämmer helt med vad London Economics har 
kommit fram till i sin studie. Enligt tabellen har vi kommit fram till att 
alternativ 2, ett tak baserat på det reviderade företagets storlek, samt 
alternativ 4, en princip om proportionellt ansvar, är de förslag som 
revisorerna är mest positiva till.  
 
Huruvida respondenterna hade egna idéer om hur en begränsning av 
skadeståndsansvaret skulle kunna se ut framkom det att två av revisorerna 
inte hade något eget förslag. En revisor föreslog en sortering av uppdragen, 
det vill säga att små byråer får ta mindre uppdrag och stora byråer får ta 
större uppdrag. Däremot var alla överens om att EG-kommissionens förslag 
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är de alternativ som kan tänkas finnas, dock anser en av revisorerna att 
förslagen behöver utvecklas. 
 
London Economics har kommit fram till att de förslag som finns kommer att 
bli en lagstiftad begränsning men det finns även alternativ, som att använda 
en kontraktuell begränsning. Två av revisorerna har uttalat sig om detta. En 
av revisorerna menar att det på sätt och vis redan finns kontraktuella 
begränsningar i det uppdragsbrev som alla revisorer måste teckna med sina 
klienter dock är han mycket tveksam till om de olika parterna kan komma 
överens i uppdragsbrevet kring skadeståndsbegränsningen. Den andre 
revisorn som har uttalat sig menar att det skulle kunna missgynna de mindre 
byråerna då de inte i lika hög utsträckning som de större byråerna skulle 
kunna ställa krav på vilken typ av begränsning som skall avtalas om. 
 

5.4 Andra parter som kan påverkas av ett 
begränsat skadeståndsansvar 
London Economics menar att andra parter kan få ta på sig vissa delar av de 
framtida skadeståndssummorna, som revisionsbyråerna ställs inför, om en 
övergång från ett obegränsat till begränsat skadeståndsansvar genomförs. 
Vidare tror London Economics att de parter som kan tänkas bli utsatta om en 
begränsning införs är VD: n och chefen på företaget. Respondenterna har i 
detta fall olika åsikter om det blir andra parter som ställs inför 
skadeståndskrav. Om så blir fallet är revisorerna även osäkra på vilka parter 
som kan komma att drabbas. Två av revisorerna tror att fler 
styrelseledamöter kan komma att bli stämda och sedan nämner de VD och 
ägare som två andra parter som kan bli utsatta. Den tredje revisorn är osäker 
på huruvida det kommer att bli andra parter som stäms, då han menar att 
revisorn ofta stäms mycket på grund av dennes försäkring och att det inte 
finns några pengar ”att hämta” hos andra parter. Så som vi tolkar det har 
respondenterna till viss del samma åsikt som London Economics, dock är det 
viktigt att tänka på att studien som London Economics har gjort inte bygger 
på svenska förutsättningar. På grund av detta tror vi att revisorernas svar 
bättre kommer att visa på hur situationen i Sverige kommer att bli om en 
begränsning i skadeståndsansvaret införs. 
 

5.5 Påverkan på revisionsbyråer av olika storlekar 
I dagens läge finns en klar dominans på revisionsmarknaden av de stora 
revisionsbyråerna. Enligt studien som London Economics har gjort måste 
den eventuella begränsningen av skadeståndsansvaret vara tillräckligt låg för 
att uppmuntra de mindre revisionsbyråerna till att ta sig in på marknaden där 
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de större byråerna agerar. London Economics menar att de små 
revisionsbyråerna måste ges en chans att revidera även de större företagen. 
Till följd av detta ansåg vi att det vore intressant att se hur revisorerna såg på 
de små revisionsbyråerna möjligheter att konkurrera med de större byråerna 
om skadeståndsansvaret begränsas. Alla respondenter är eniga om att en 
reglering av skadeståndsansvaret inte kommer att påverka de mindre 
byråerna. Däremot anser två av revisorerna att det är de större byråerna som 
kommer att få en fördel. Den ene tror att de större byråerna kommer att bli 
ännu större på grund av att regelverken i allmänhet är så komplicerade att det 
krävs en stor organisation med specialistkunskaper. Den andre säger att de 
större byråerna kommer att få en fördel i och med att försäkringskostnaderna 
troligtvis kommer att sänkas och därmed kan de större byråerna hålla 
priserna nere lättare än de små byråerna. Den tredje revisorn tror inte att de 
små byråerna kommer att påverkas överhuvudtaget då han anser att det är 
andra faktorer som avgör hur väl en byrå kan konkurrera på marknaden. Av 
detta kan sägas att revisorerna inte tror på London Economics framtidsvision 
där alla byråer, oavsett storlek, skall konkurrera på lika villkor.  
 
London Economics anser att det behövs en bra balans för den eventuella 
begränsningen som gynnar både de mindre och de större revisionsbyråerna, 
så till vida att de större revisionsbyråerna måste ha en så pass hög 
begränsning att den fungerar som en drivkraft för kvalité i revisionen medan 
de mindre byråerna måste ha en så pass låg begränsning att de klarar av att ta 
sig in på samma marknad som de större byråerna. Hur detta skulle kunna 
genomföras är inte kartlagt av London Economics och därför frågade vi 
respondenterna huruvida de ansåg att det skulle vara samma regler för alla 
eller olika regler för större respektive mindre byråer. Här var revisorerna 
eniga om att det måste vara ett och samma regelverk för alla.   
 

5.6 Påverkan på revisionskvalitén 
Ett av de resultat som London Economics kom fram till i sin studie var att 
revisionskvalitén inte kommer att försämras vid en övergång från obegränsat 
till begränsat skadeståndsansvar. Anledningen är upptäckten att ett 
obegränsat skadeståndsansvar inte kan anses vara ett motiv för god 
revisionskvalité. En av respondenterna tror inte att kvalitén kommer att 
påverkas alls på grund av hög moral inom revisorskåren. En annan av 
revisorerna tror inte heller att kvalitén kommer att påverkas speciellt mycket, 
men att mindre byråer kanske inte skulle genomföra revisionen lika 
noggrant. Den tredje revisorn tror inte att kvalitén kommer att försämras 
utan snarare att det finns en möjlighet till att revisionen blir bättre, då 
revisorn inte behöver skydda sig mot skadeståndsanspråk.  
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5.7 Ansvarsförsäkringar 
För revisorer är det obligatoriskt att teckna en ansvarsförsäkring, vilken gör 
att revisorn försäkrar sig mot risken att bli skadeståndsskyldig. Denna typ av 
försäkring täcker revisorns förlust samtidigt som den gör det möjligt för den 
skadelidande klienten att få ut sitt skadestånd även om revisorn skulle sakna 
tillgångar. Respondenterna har på detta område blivit tillfrågade om vad de 
anser om den obligatoriska ansvarsförsäkringen och om de anser att dessa är 
nödvändiga. Det har varit svårt att knyta an till någon teori då London 
Economics ej berör detta område. Vi tyckte ändå att det var viktigt att få med 
vad revisorerna ansåg. Alla respondenter anser att ansvarsförsäkringen är 
absolut nödvändig eftersom en revisor måste kunna svara mot tredje man 
ifall problem skulle uppstå. Vidare menar alla tre revisorerna att en eventuell 
begränsning av skadeståndsansvaret inte kommer att påverka huruvida 
ansvarsförsäkringen kommer att vara obligatorisk eller inte. 
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I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi har dragit utifrån den 
genomförda analysen. Först finns ett avsnitt med ingående svar på våra 
forskningsfrågor och därefter följer ett avsnitt med egna generellt dragna 
slutsatser. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  
 

6.1 Svar på forskningsfrågor 
Nedan redogör vi ingående för de uppställda forskningsfrågorna. 
 
Hur ser revisorerna på en eventuell begränsning av 
skadeståndsansvaret och vilka konsekvenser kan det leda till? 
Slutsatsen gällande denna fråga är att alla respondenter är positivt inställda 
till en begränsning av skadeståndsansvaret. Det måste finnas ett ansvar kvar 
för det arbete som en revisor gör, men anspråken som kan ställas mot 
revisorn måste vara rimliga. En annan anledning till varför 
skadeståndsansvaret borde begränsas är att revisorerna siar om att det inte 
kommer att finnas någon som vill vara revisor om stämningsbeloppen 
fortsätter att öka, vilket revisorerna tror att de kommer att göra. I fråga om 
hur begränsningen skall genomföras anser revisorerna att det kommer att 
krävas en kombination av de förslag som EG-kommissionen har lagt fram. 
 
Vilket av EG-kommissionens förslag skulle vara bäst enligt revisorerna?  
Här kan vi dra slutsatsen att alternativ 2, ett tak baserat på det reviderade 
företagets storlek, är det förslag som revisorerna helst skulle se bli 
genomfört. Eftersom revisorerna är eniga om att det kommer att krävs en 
kombination av flera alternativ så anser vi att det vore bäst om alternativ 2 är 
grunden för förändringen. I denna uppsats kommer vi dock inte att dra någon 
slutsats om vilket alternativ som skulle vara bäst att kombinera med. 
 Alternativ 2 är det alternativ som skulle vara bäst enligt respondenterna 
då det är ett rörligt belopp, som tar hänsyn till det reviderade företagets 
storlek, alltså att det inte är samma förutsättningar för små respektive stora 
företag. 
 
Vilken typ av begränsning skulle vara att föredra, en lagstiftad eller en 
kontraktuell? 
Efter ett enigt svar från respondenterna har vi kommit fram till att det inte 
kommer att bli aktuellt med en kontraktuell begränsning. Den största orsaken 
till detta är att det skulle vara oerhört svårt att komma överens om villkoren 
för denna typ av begränsning. Samtidigt skulle det troligtvis missgynna de 
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mindre byråerna då de inte i lika hög utsträckning som de större byråerna 
skulle kunna ställa krav på villkoren eller har samma tillgång till juridisk 
specialistkompetens.  
 
Vad kommer att hända med de obligatoriska ansvarsförsäkringarna om 
en begränsning av skadeståndsansvaret införs? 
Vår slutsats är att det inte kommer att vara någon skillnad mot hur det ser ut 
idag. Ansvarsförsäkringarna kommer att finnas kvar och vara obligatoriska, 
dock kommer troligtvis försäkringspremien att bli betydligt billigare 
beroende på vilken begränsning som införs. Att ansvarsförsäkringen finns 
kvar beror på att det är viktigt att en revisor kan svara mot tredje man om 
hon skulle bli skadeståndsskyldig. Detta hänger alltså inte ihop med 
huruvida det blir en begränsning av skadeståndsansvaret eller inte. 
 

6.2 Egna slutsatser  
När det gäller huruvida det är rimligt att en revisor kan bli stämd på grund av 
det hon uttalar sig om i revisionsberättelsen har vi kommit fram till att det 
måste finnas ett ansvar. Det vill säga någon form av sanktion om en revisor 
bryter mot de regler och lagar som finns. Här handlar det även om att 
upprätthålla en trovärdighet gentemot de intressenter som en revision har. 
 
Hårdare affärsklimat har bidragit till att fler revisorer blir stämda idag än för 
några år sedan. En annan orsak är de företagsskandaler som har inträffat i 
USA och som har gjort att reglerna kring revisionen blivit allt tydligare och 
”hårdare”. Vi tror att det finns en möjlighet att det även kan vara en trend att 
antalet stämningsansökningar har ökat. 
 
Orsaken till att skadeståndsbeloppen ständigt stiger har att göra med att 
tiderna förändras. Vi är nu i en högkonjunktur som medför att företagens 
transaktioner ökar beloppsmässigt och då följer även skadeståndsbeloppen.  
 Att kreditgivare fått en allt större kunskap om vad en revision innebär 
och därmed vad som kan begäras av revisorn vid till exempel en konkurs, 
ses inte som en bidragande orsak till ökade skadeståndsbelopp. Dock 
kommer skadeståndsbeloppen fortsätta att öka. 
 
En begränsning av skadeståndsansvaret kommer troligtvis att bli nödvändig 
framöver. Framförallt beror det på den stora nackdelen med dagens regler, 
där en revisor kan bli stämd på oskäliga belopp. 
 
För EU: s medlemsländer finns det idag olika regler kring revision i 
allmänhet, samt vad som gäller vid ett eventuellt uppkommet skadestånd. 
Det kan tyckas att alla regler borde vara likadana i EU: s medlemsländer 
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men både London Economics och revisorerna ser svårigheter i att 
harmonisera reglerna på skadeståndsområdet. Trots detta har vi dragit 
slutsatsen att harmoniserade regler är att föredra för att en stämningsansökan 
inte skall hamna i det land där det är mest fördelaktigt att stämma revisorn. 
 
Utifrån de förslag som EG-kommissionen har lagt fram om hur en 
begräsning av skadeståndsansvaret kan genomföras, har vi kommit fram till 
att det kommer att krävas en kombination av alternativen. Vilken typ av 
kombination har vi dock inte berört. Om det blir aktuellt att implementera 
enbart ett alternativ kommer alternativ 2, ett tak baserat på det reviderade 
företagets storlek, vara det mest troliga att använda. Kontraktuella 
begränsningar kommer inte att vara aktuellt då vi anser att det kommer att bli 
svårt att på förhand komma överens om vilka villkor som skall gälla. 
 
Om skadeståndsansvaret begränsas kommer förmodligen andra parter att 
ställas inför skadeståndskrav. Vilka parter som kommer att bli utsatta är 
osäkert, men de mest troliga är VD och ägare. Denna slutsats 
överensstämmer inte helt med vad London Economics har kommit fram till i 
sin studie, där de nämner VD och chef som utsatta parter. Samtidigt kan 
skillnaden, enligt oss, bero på att studien av London Economics inte enbart 
bygger på svenska förutsättningar då den är gjord för hela Europa. 
 
Hur en begränsning av skadeståndsansvaret kommer att påverka 
revisionsbyråer av olika storlekar ifråga om det blir någon fördel för någon 
part gentemot den andra har vi, till skillnad från London Economics, kommit 
fram till att en begränsning inte kommer att avgöra huruvida större 
respektive mindre byråer kan konkurrera på samma marknad. Däremot 
kommer de större revisionsbyråerna antagligen att bli ännu större. Här 
nämns två orsaker; högre effektivitet i de större byråerna i kombination med 
lägre försäkringskostnader, samt den specialistkunskap som kommer att 
krävas för de allt mer komplicerade regelverken och som finns i en större 
organisation. Till detta har vi dragit slutsatsen att det bästa vore att ha ett 
regelverk som gäller för alla byråer, både stora och små. 
 
När det kommer till frågan om revisionskvalitén kommer att försämras om 
en begränsning av skadeståndsansvaret införs har vi dragit slutsatsen att 
kvalitén inte kommer att förändras vare sig till det bättre eller till det sämre 
då vi anser att den moral som finns inom revisorskåren är tillräckligt hög.   
 
Ansvarsförsäkringar är i dagsläget obligatoriska och skall täcka den förlust 
som en revisor kan ådra sig genom ett revisionsuppdrag. Vi har dragit 
slutsatsen att ansvarsförsäkringarna är ett måste och att de kommer att 
fortsätta vara obligatoriska även om skadeståndsansvaret begränsas. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Då vi i denna uppsats har skrivit om ett förslag som nu är ute på remiss på 
uppdrag av EG-kommissionen så finner vi det intressant att i framtiden göra 
en undersökning för att se hur resultatet har blivit. Det vill säga vilket förslag 
som EG-kommissionen kommer att anta, hur det kommer att genomföras 
samt hur revisorerna kommer att påverkas av det. Dessutom kan det vara 
intressant att se vad övriga intressenter till en revision anser om en 
begränsning i skadeståndsansvaret samt argumentation kring detta. 
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Bilaga 1 Intervjuunderlag 
 
• Berätta lite om din bakgrund och din roll på revisionsbyrån idag? 
 
• Vad anser du om att revisorn kan bli stämd på grund av det hon uttalar 

sig om i revisionsberättelsen? 
 
• Skulle du säga att fler revisorer blir stämda idag än för 5 år sen? Vad tror 

du det beror på?  
 
• I Balans (2007, nr 1) finns att läsa att de belopp som revisorer stäms på 

ökar hela tiden, vad tror du att det kan bero på? 
 
• Vad anser du om att revisorer har ett obegränsat skadeståndsansvar? 

Vilka fördelar respektive nackdelar tycker du att det finns? 
 
• Tror du att skadeståndsbeloppen kommer att fortsätta att öka om det 

obegränsade skadeståndsansvaret för revisorer finns kvar? 
 
• Tycker du att det vore bättre med ett begränsat skadeståndsansvar? 

Varför? Varför inte? 
 
• Inom EU har olika länder olika regler när det gäller revisorns 

skadeståndsansvar. Tycker du att det skall vara harmoniserade regler på 
detta område? Tror du en sådan harmonisering kommer att ske på sikt? 

 
• EG-kommissionen har lagt fram ett förslag på hur en begränsning av 

revisorns skadeståndsansvar skulle kunna göras genom fyra olika 
möjligheter. Vad anser du om dessa förslag?  
Vilka för- och nackdelar ser du med respektive förslag? 
Vilket av förslagen tror du skulle vara lämpligast att implementera?  
Vilken är minst lämplig?  

 
• Tror du att det är möjligt att använda enbart ett av dessa alternativ, eller 

kommer det krävas en lagstiftning som kombinerar flera olika alternativ?  
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• Om skadeståndsansvaret för revisorer begränsas, tror du att andra parter 
kommer att ställas inför skadeståndkrav? Varför/varför inte? Vilka parter 
är utsatta i så fall? 

 
• Tror du att kvalitén på revisionen kommer att försämras eller förbättras 

om en begränsning i skadeståndsansvaret införs? Varför/varför inte? 
 
• I dag är det de stora revisionsbyråerna som dominerar på marknaden. 

Tror du att de mindre/mellanstora byråerna kommer få en fördel om 
skadeståndsansvaret begränsades? Skulle de kunna konkurrera med de 
större revisionsbyråerna lättare? 

 
• Hur tycker du att reglerna bör konstrueras för att gynna både de mindre 

och de större revisionsbyråerna om det införs ett begränsat 
skadeståndsansvar? Behövs det en balans i reglerna som gynnar alla 
revisionsbyråer eller ska det vara olika regler för mindre respektive 
större byråer?  

 
• Vad tycker du om att revisorer har obligatoriska ansvarsförsäkringar? 

Anser du att dessa är nödvändiga i dagens situation?  
Om skadeståndsansvaret begränsas, vad tror du händer med de 
obligatoriska ansvarsförsäkringarna? 

 
• Har du något/några egna förslag på hur problemet med de ökade 

skadeståndsbeloppen kan avhjälpas? 
Tror du att kontraktuella begränsningar skulle kunna användas, det vill 
säga att revisorn och klienten skriver kontrakt innan arbetet utförs, och 
på så sätt kommer överens om villkoren? 
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