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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2016 beretts tillfälle att avge 
yttrande över betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34).  
 
Det kan noteras att detta är tredje gången i modern tid som frågan om revisorers 
skadeståndsansvar har utretts (se SOU 1995:44 och SOU 2008:79). 
 
Sammanfattning 

 

Med undantag för de synpunkter som följer nedan har Advokatsamfundet ingen erinran 
mot de lagändringar som föreslås i betänkandet. Det kan dock finnas anledning att, en tid 
efter att de nu föreslagna ändringarna genomförts, åter utvärdera behovet av ytterligare 
förändringar, i ljuset av de problem som identifierats i tilläggsdirektiven till utredningen 
(dir. 2015:13 och dir. 2015:89). 
 
Advokatsamfundet har inte något att erinra mot de föreslagna lagändringarna utifrån ett 
rättssäkerhetsperspektiv. Förslaget aktualiserar inga frågor kring förenligheten med 
svensk grundlag eller Europakonventionen om mänskliga rättigheter. 
 
Lagförslaget 

 

Advokatsamfundet delar utredningens uppfattning att det inte är osannolikt att risken för 
stora skadestånd, som en av flera faktorer, kan ha betydelse för att den rådande 
marknadskoncentrationen på revisionsmarknaden har uppkommit och bibehålls samt att 
skadeverkningarna av en konkurs för ett av de stora revisionsnätverken, om en sådan 
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skulle inträffa, skulle vara betydande. Det framstår därför som angeläget att minska risken 
för att skadestånd kommer att utdömas på samhällsskadliga nivåer.  
 
Vad gäller de tre specifika lagförslagen som utredningen framför har Advokatsamfundet 
endast några smärre synpunkter. 
 
Advokatsamfundet delar utredningens uppfattning om att ett lagstadgat krav på 
ansvarsförsäkring för styrelseledamöter och vd inte bör införas och har ingenting att erinra 
mot förslaget att det införs en skyldighet för bolag som ska upprätta en 
bolagsstyrningsrapport, att i rapporten ta in en upplysning om tecknade 
ansvarsförsäkringar för styrelseledamöter och vd. 
 
Utredningen föreslår vidare att den associationsrättsliga jämkningsregeln ska förtydligas 
genom att det i bestämmelsen anges att ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen kan 
beaktas vid bedömningen av om skadeståndet ska jämkas. Förslaget är okontroversiellt 
och Advokatsamfundet delar inte den farhåga, som framförs i utredningen om 
förändringen skulle innebära ett ingrepp i de skadelidandes rättigheter motsvarande det 
som skulle följa av en ändring av det solidariska ansvaret, dvs. att man bakvägen för in ett 
delat ansvar. Tvärtom instämmer Advokatsamfundet med utredningens uppfattning att 
bestämmelsen redan följer av gällande rätt, se bl.a. rättsfallet NJA 2016 s. 136: ”Vid den 
bedömning som ska göras enligt denna jämkningsregel kan hänsyn bl.a. tas till de plikter 
som åvilar envar av de medverkande på grund av hans organställning och till graden och 
arten av de olika personernas medverkan.” Det skadar emellertid inte med ett 
klarläggande i denna del. 
 
Utredningen föreslår slutligen att ett företag och företagets revisor ska kunna träffa avtal 
om ansvarsbegränsning avseende revisorns associationsrättsliga skadeståndsansvar. 
Ansvarsbegränsningen ska inte gälla för skador som vållats uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet. Det överlämnas åt parterna att närmare bestämma utformningen av 
ansvarsbegränsningen, men den måste vara skälig och ska godkännas av bolagsstämman. 
En möjlighet att avtala om en ansvarsbegränsning i fråga om den lagstadgade revisionen, 
finns bl.a. i Belgien, Danmark, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien.  
 
Förslaget innebär alltså en möjlighet till kontraktuell begränsning av ansvaret gentemot 
bolaget. Ansvaret gentemot aktieägare och annan berörs över huvud taget inte. Vidare 
föreslår utredningen att möjligheten till ansvarsbegränsning, i vart fall som ett första steg, 
bör införas endast i förhållande till bolaget självt, men inte i förhållande till dess 
konkursbo. Även med beaktande av att en regel om att konkursboet är bundet av en 
ansvarsbegränsning minskar utsikten för borgenärerna att erhålla utdelning i konkursen, 
utgör denna begränsning en väsentlig brist i förslaget, eftersom det torde vara framför allt 
i konkurser som höga skadeståndsbelopp skulle aktualiseras. Mot bakgrund av att 
ansvarsbegränsningen endast gäller det interna ansvaret och att borgenärer fortfarande är 
oförhindrade att föra talan direkt mot revisorerna, bör enligt Advokatsamfundets mening 
en kontraktuell ansvarsbegränsning även omfatta bolagets konkursbo.  
 



3 
 

 

Advokatsamfundet noterar i sammanhanget att det finns två otydligheter i den föreslagna 
ändringen av 29 kap. 2 § ABL. Den första otydligheten följer av bestämmelserna i 29 kap. 
8 § ABL om att uppgörelser mellan bolaget och den som är ersättningsskyldig enligt 29 
kap. 1–3 §§ ABL endast får träffas av bolagsstämman och då endast under förutsättning 
att inte ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstar mot förslaget om 
uppgörelse. Av motiven till förslaget framgår att för bolagsstämmans godkännande gäller 
enkel majoritet enligt 7 kap. 40 § ABL. Detta bör enligt Advokatsamfundets uppfattning 
tydligt anges även i själva lagtexten. Den andra otydligheten följer av att 
ansvarsbegränsningen ska vara skälig. Emellertid anges inte rättsföljden av att en 
ansvarsbegränsning skulle anses oskälig. Såsom lagförslaget är formulerat framstår det 
närmast som att den i sådana fall är ogiltig i sin helhet. Detta framstår som en mindre bra 
lösning. I stället bör, i vart fall i lagmotiven, förtydligas att ansvarsbegränsningen gäller 
endast i den mån den anses vara skälig (dvs. avtalet jämkas). 
 
Även om dessa regler införs återstår att se om de kommer att tillämpas i en utsträckning 
som innebär en väsentlig minskning av risken för stora skadestånd ens i förhållande till 
bolaget. Som utredningen noterar utnyttjas inte möjligheten att avtala om 
ansvarsbegränsning särskilt ofta i Storbritannien just på grund av att det upplevs som en 
konkurrensnackdel.  
 
Avslutningsvis kan framhållas att det skadestånd som dömdes ut av Hovrätten för Västra 
Sverige i det s.k. Prosolviamålet gällde revision av ett ganska litet börsbolag och att 
skadestånd för oaktsam revision i större bolag skulle kunna uppgå till mångmiljardbelopp, 
samt att – oaktat försäkring – ett sådant skadestånd skulle kunna äventyra fortlevnaden för 
till och med de största revisionsnätverken i Sverige. Det är riktigt, som utredningen 
konstaterar, att ”[ä]nnu finns emellertid inget exempel i praktiken på att en stor 
revisionsbyrå har gått i konkurs till följd av ett omfattande skadestånd”. De 
samhällsskadliga effekterna av en sådan konkurs torde dock enligt Advokatsamfundets 
mening vara så vittgående att redan risken för en sådan konkurs borde vara tillräckligt för 
en ordentlig översyn av reglerna. Det kan därför finnas anledning att, en tid efter att de nu 
föreslagna ändringarna genomförts, åter utvärdera behovet av ytterligare förändringar. 
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