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en rad goda idéer och har alltid varit beredd att diskutera ett och annat komplicerat 

problem. Max råd och uppmuntran har varit av stort värde för mitt arbete med 

avhandlingen.  

 

Värdefulla kommentarer till mitt slutmanus har jag fått av mina förhandsgranskare, 

professor Kalle Määttä och professor Lena Sisula-Tulokas. Professor Kalle Määttä har 
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1 Problemorientering 

1.1 Ämnet 
 
Under de senaste åren har i doktrin och praxis förts en ingående diskussion om 

ansvarsfördelningen mellan aktiebolagets olika organ.1 Resultatet av diskussionen har 

för revisorernas del inneburit att ersättningsanspråken mot dem har ökat såväl antals- 

som beloppsmässigt sett.2 Faktorer som har påverkat den uppgående trenden i de 

nordiska länderna kan anses dels bero på de skadeståndskrav mätt i miljonbelopp som 

har riktats mot revisorer på den amerikanska marknaden, dels på den ekonomiska 

nedgången som ledde till ett antal företagskonkurser i början av 90-talet.3 Därutöver har 

det s.k. förväntningsgapet, vilket syftar på gapet mellan investerares och företagsledares 

krav på att revisorn eliminerar risker och oönskade beteenden som sammanhänger med 

företagsverksamheten, vidgats.4 I teorin föranleder ansvarsfördelningen mellan de olika 

bolagsorganen ringa problem eftersom varje bolagsorgan har givits fullständigt ansvar 

inom sin kompetenssfär. Problematiken med ansvarsfördelning mellan bolagsorganen 

försvåras i praktiken av ansvarsavgränsningen som skall återspegla ansvars-

förhållandena inom företaget. De olika bolagsorganens uppgifter går oftast in i 

varandra, vilket försvårar bestämmandet av vilket bolagsorgan som skall ansvara för 

vilka uppgifter. Vid oklar ansvarsavgränsning är risken för en ansvarsförskjutning 

mellan bolagsorganen stor. Framför allt hävdas det att revisorernas ansvarsförsäkring 

har en betydande roll vid ansvarsförskjutningen mellan bolagsorganen.5 Revisorerna har 

åtminstone tidigare av skadelidande upplevts som de bättre ”ansvarsbärarna” på grund 

                                                
1 Se för Finlands del t.ex. Savela, Vahingonkorvaus osakeyhtiössä, 1999, och Salonen, Osakeyhtiön 
hallituksen jäsenen huolellisuusvelvollisuus, 2000, Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 1999, 
för Sveriges del, Sofsrud, Bestyrelsens beslutning og ansvar: spørgsmål til bedømmelse af 
bestyrelsesmedlemmers erstatningsansvar, 1999, och Gomard, Aktieselskaber og anpartsselskaber, 2000, 
för Danmarks del och Normann, Styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper, 1995, för Norges 
del. 
2 Konfidentiell information av Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry. år 2000. Inga 
ersättningsbelopp som försäkringsbolagen har betalt i skadeståndsmål gentemot revisorer får uppges på 
grund av konkurrens mellan finländska och utländska försäkringsbolag. 
3 Se t.ex. Gometz, HD vidgar revisorns skadestånsansvar?, JT, 1996–1997, s. 216 ff.  
4 Troberg – Viitanen, The Audit Expectation Gap in Finland in an International Perspective, 1999, s. 150 
ff. 
5 Bengtsson, Tort Liability and Insurance Practice, i Wahlgren, (ed.), Legal Issues of the late 1990s, 1999, 
s. 283–286, Bergström, Försäkringsskydd för VD, styrelse och rådgivare, Nordisk Försäkringstidskrift, 
1996, s. 265–271, Bøe, Styreansvar og forsikring av dette, Nordisk Försäkringstidskrift, 1990, s. 250–
256, Aldeholm – Olsson, Revisorns juridiska ansvar – mot bakgrund av Fermenta och Gusum, Balans, 
1995, s. 8 ff.  
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av ansvarsförsäkringen jämfört med de övriga bolagsorganens begränsade resurser att 

ersätta förmögenhetsskadan.6 Det går inte att förbise att företagsledningar medvetet 

använder revision som ett sätt att överföra sitt ansvar till revisorns ansvarsområde.7 

Kartläggs ansvarsförhållandena utifrån ett företagsstyrningsperspektiv erhålls följande 

matris:8 

 

(1) Företaget

(7) Lagstiftare, (2) Aktieägare
övervakare osv. 

(6) Arbetstagare (3) Finansiärer

(5) Kunder, leverantörer osv. (4) Revisorer

 

 
Figur 1. Revisors förhållande till företaget och tredje man enligt Maws – of Horsells – Craig-Coopers 
definition på företagsstyrning (corporate governance). 
 
Den obrutna linjen i matrisen visar gentemot vem revisorn har skyldighet att utföra uppgifter och 

gentemot vem revisorn har ett kontraktuellt ansvar enligt gällande bolagsrätt. Den brutna linjen i matrisen 

pekar på ett utomobligatoriskt ansvar, dvs. ett ansvar som är mera implicit till sin natur. (Källa: Maw – of 

Horsell – Craig-Cooper, 1994) 

 

Tillåts en ansvarsförskjutning åt revisorernas håll kan man dock ifrågasätta revisionens 

målsättning. Revision av företagen kan i dessa fall användas för att pulvrisera riskerna 

av de övriga bolagsorganens misstag på revisorernas övriga klienter. En direkt åter-

spegling av ansvarsförskjutningen skulle kunna ses i höjda ansvarsförsäkringspremier 

för revisorer.9  

 

                                                
6 Se t.ex. Parr, Insurance of Professional Indemnity Risks, i Hodgin, (ed.), Professional Liability: Law and 
Insurance, 1996, s. 677 ff. I skadeståndsansvarssituationer har professionella företag upplevts ha ”the 
deepest pockets” dvs. den bästa betalningsförmågan av kärande.  
7 Bergström – Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, 2000, s. 128, Samuelsson, Om 
aktiebolagsstyrelsers arbetsformer, SvJT, 2001, s. 458 ff.  
8 Maw – of Horsell – Craig-Cooper, Maw on Corporate Governance, 1994, s. 3.  
9 Savela, Vahingonkorvaus osakeyhtiössä, 1999, s. 115.  
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1.1.1 Förutsättningar för revisors skadeståndsansvar 
 
Revisionslagen trädde i kraft 1.1.1995.10 Lagen baserar sig på olika tidigare gällande 

bolagsrättsliga och samfundslagar i fråga om revision. Syftet med att kodifiera en 

revisionlag var att förenhetliga revisionsförfarandet och kompetenskraven för val av 

revisorer inom olika företag och samfund.11 

 

Revisionslagens 7 kapitel 44 § reglerar skadeståndsskyldigheten för revisor gentemot 

företaget, aktieägare, borgenärer och tredje man. Paragrafen stöder sig främst på den 

upphävda aktiebolagslagens 15 kapitel 2 §,12 på andelslagens 17 kapitel 160 §13 och på 

lagen om öppet och kommanditbolag 10 kapitel 10 §.14 Enligt kommittén, som beredde 

den numera reviderade aktiebolagslagen, behövdes särskilda bolagsrättsliga ansvars-

regler med motiveringen att den allmänna skadeståndsrätten delvis var ofullständig. 

Tredje mans skyddsbehov framfördes som ett argument för en särskild reglering av 

skadeståndsskyldigheten.15 

 

Revisionslagens bestämmelser tillämpas enligt 1 kapitlet 1 § på revision av 

sammanslutningar och stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen samt 

på annan verksamhet som enligt lag eller förordning åligger en revisor att granska i en 

sammanslutning eller stiftelse. Revisionslagen tillämpas med andra ord på en revisor 

som utför nämnda uppdrag, och för vilket revisorn undertecknar revisionsberättelsen i 

sitt namn. Har revisorn vid utförandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av vårdslöshet 

vållat sammanslutningen eller stiftelsen skada är han skadeståndsskyldig enligt 

revisionslagens 7 kapitel 44 §;  

”En revisor är skyldig att ersätta skada som han uppsåtligen eller av 
vårdslöshet har vållat sammanslutningen eller stiftelsen. Detsamma gäller 
skada som vållats en aktieägare, bolagsman eller medlem i samman-
slutningen eller någon annan person genom överträdelse av denna lag, en 
lag som gäller sammanslutningen eller stiftelsen, bolagsordningen, 

                                                
10 Revisionslag 28.10.1994/936. 
11 RP 295/1993. 
12 Lag om aktiebolag 29.9.1978/734. 
13 Lag om andelslag 28.5.1954/247.  
14 Lag om öppna bolag och kommanditbolag 29.4.1988/389.  
15 Kom. bet. 1969: A 20.  
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stadgarna eller bolagsavtalet. En revisor svarar också för skada som hans 
biträde vållat uppsåtligen eller av vårdslöshet.”  

 

Ansvarsbedömningen gentemot företaget, som är uppdragsgivare till revisorn, sker 

enligt kontraktuella kriterier. Den primära ansvarsgrunden vid avtalsbrott för revisorn 

är hur skadan har uppkommit och uppdragsbrevet. Av uppdragsbrevet mellan revisorn 

och klienten framgår att revisorn har mottagit uppdraget. Ytterligare punkter som tas 

upp i ett standarduppdragsbrev är revisionens målsättning, företagsledningens ansvar för 

att uppgöra bokslutet och ansvar för förvaltningen, revisionens omfattning med 

hänvisning till relevant lagstiftning16 eller CGR-föreningens rekommendationer vilka 

revisorn bör följa,17 vilken form rapporteringen eller annan information skall följa, 

anteckning om att revisionen är en sannolikhetsgranskning som kan föranleda att ett 

väsentligt fel eller en väsentlig brist inte upptäcks vid själva granskningen samt en 

anteckning om att revisorn bör ha rätt till all information som han anser nödvändig för 

att utföra sin granskning av företaget. För det fall att det finns anledning därtill så har 

det i praktiken förekommit att man i uppdragsbrevet har avtalat om möjliga 

begränsningar gällande revisors ansvar.18 I doktrinen har det ansetts att ett sådant avtal 

inte är rättsligt bindande.19 

 

Skadeståndsansvar vid avtalsbrott inträder för revisorn vid ett lagstridigt förfarande eller 

då revisorn brutit mot den aktsamhetsplikt som åvilar honom enligt uppdragsbrevet. För 

att ett skadeståndsansvar vid avtalsbrott skall inträda förutsätts att revisorn har vållat 

skadan. Själva culpabedömningen följer i stort sett samma bedömningskriterier som vid 

utomobligatorisk skada. Däremot kan uppdragsbrevets innehåll vara ett tillskott i 

                                                
16 RevL 4 kapitel. 
17 Se t.ex. KHT-yhdistys – Föreningen CGR ry., Tilintarkastusalan suositukset 2001, 2001. 
18 KHT-yhdistys – Föreningen CGR ry., Tilintarkastusalan suositukset 2001, 2001, s. 24–31, European 
Commission: A Study on Systems of Civil Liability of Statutory Auditors in the Context of a Single 
Market for Auditing Services in the European Union, 2001, s. 10–11, se även Gorton, Revisorns ställning, 
i Gorton – Ramberg – Sandström, (red.), Festskrift till Kurt Grönfors, 1991, s. 197. 
19 Se Toiviainen, Johtajan ja tilintarkastajan vahingonkorvausvastuusta osakeyhtiössä, LM, 1994, s. 
1023–1024, "Osakeyhtiölainsäädännön määräyksiä korvausvastuusta onkin tulkittu kirjallisuudessa 
yleisesti siten, että osakkeenomistaja, yhtiöoikeudelliseen johtoon kuuluva henkilö ja yhtiön 
tilintarkastaja eivät voi tehdä yhtiön kanssa sellaista sopimusta, jolla ennakolta lievennetään niitä 
edellytyksiä, joilla heidän lakiin perustuva korvausvastuunsa syntyy, taikka jolla rajoitetaan hyvitettävän 
vahingon määrää tai laatua yhtiöoikeudellista korvausvastuuta sääntelevien normien mukaisesta täydestä 
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bedömningskriterierna vid avtalsbrott. Uppdragsbrevets ordalydelse har stor relevans 

vid bedömningen.20 För det fall att revisorn har handlat mot god revisionssed i avtals-

förhållandet så är hans beteende ofta att bedöma som klandervärt, vilket resulterar i 

skadeståndsskyldighet. 

 

Ansvarsbedömningen av revisors skadeståndsansvar för skador gentemot aktieägare och 

tredje man bedöms som ett utomobligatoriskt ansvar. Skadeståndsansvar i dessa fall 

förutsätter att revisorn har brutit mot revisionslagen, eller aktiebolagslagen eller bolags-

ordningen och härigenom har vållat nämnda personer skada. Någon väsentlig skillnad 

mellan bedömningen av ett culpaansvar gentemot företaget eller aktieägare/tredje man 

föreligger för revisors del emellertid inte eftersom bedömningen av revisors vållande i 

princip grundar sig på revisionslagens 4 kapitel 16 §.21 Culpabedömningen enligt 

revisionslagen är i hög grad objektiviserad och grundas på en undersökning om revisorn 

har brutit mot den rättsligt bindande handlingsnormen god revisionssed eller inte.22  

 

Revisorn kan också fällas till ansvar enligt värdepappersmarknadslagen 9 kapitel 2 §23 

om revisorn inte har uppgjort delårsrapporten för räkenskapsperioden enligt gällande 

regler. Brott mot dessa regler innebär att revisorn kan fällas till ansvar enligt både 

revisionslagen och värdepappersmarknadslagen.24 

 

Reglerna för skadeståndsansvar i avtalsförhållanden blir även tillämpliga på revisorer 

som utför annat uppdrag t.ex. agerar som konsult åt företaget. Revisionslagen upptar 

inte några bestämmelser om i vilken utsträckning en revisor kan agera som konsult åt ett 

företag som han har i uppdrag att granska. Av revisors skyldighet att fullfölja sitt 

konsultuppdrag under iakttagande av god revisionssed samt med beaktande av sin 

                                                                                                                                          
korvauksesta." Se även Routamo – Hoppu, Suomen vahingonkorvausoikeus, 1988, s. 274 ff. Routamo – 
Ståhlberg, Suomen vahingonkorvausoikeus, 2000, s. 321. 
20 Saxén, Skadestånd vid avtalsbrott – HD praxis i Finland, 1995, s. 29. 
21 Savela, Vahingonkorvaus osakeyhtiössä, 1999, s. 108 ff.  
22 Se Bengtsson, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer, 1994, s. 39. 
23 Värdepappersmarknadslag 26.5.1989/495. 
24 Savela, Vahingonkorvaus osakeyhtiössä, 1999, s. 110. 
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tystnadsplikt25 följer dock att revisor har rätt att konsultera företaget med avseende på 

företagets redovisning och förvaltning. På revisionslagen och revisionsuppdraget 

grundad konsultverksamhet tillämpas emellertid inte revisionslagens skadestånds-

bestämmelse 44 §, eftersom revisionslagens 1 kapitel 1 § anger ansvarsgrunden och 

stadgar att  

"när en godkänd revisor i denna egenskap bedriver annan verksamhet än 
sådan som avses i 1 mom. tillämpas på verksamheten 16 § (god 
revisionssed), 25 § (tystnadsplikt), 28–39 §§ (styrning, utveckling och 
tillsyn), 41 § (ändringssökande) och 42 § (rätt att söka ändring)".  

 

Ett särpräglat fall föreligger t.ex. när samma person är revisor i ett företag och samtidigt 

utför konsultuppdrag för ett annat företag och dessa företag senare fusioneras. Detta kan 

alltså leda till att en åtgärd som en revisor vidtar i egenskap av revisor i ett av företagen 

kan falla utanför revisionsuppdraget i det andra företaget. Situationen är tämligen 

allmän för revisorer. Den kan dock föranleda svårigheter att bestämma om ett extra 

uppdrag som en revisor har fått på grund av sin ställning skall anses som en del av 

revisionsuppdraget eller om uppdraget faller inom ramen för konsultuppdrag.26 

 

I fråga om utomobligatoriskt ansvar för ren förmögenhetsskada är skadeståndslagens 

regler tillämpliga vid bestämmandet av revisors skadeståndsansvar för annat uppdrag än 

själva revisionsuppdraget. Skadeståndslagens27 tillämpningsområde anges i 1 §  

”när fråga är om skadestånd skall stadgandena i denna lag tillämpas. 
Denna lag gäller likväl icke, om i denna eller annan lag ej annorlunda 
stadgas, på avtal baserat eller i annan lag stadgat skadeståndsansvar.” 

 

Det ansvar som inträder enligt skadeståndslagen begränsas inte av aktiebolags- eller 

revisionslagens stadganden. I doktrinen har det ansetts att skadeståndslagen kan 

                                                
25 RevL 25 §.  

”Revisors tystnadsplikt. En revisor får inte för någon utomstående, för en enskild aktieägare eller 
medlem eller för någon med dessa jämförbar person röja omständigheter som han i sitt uppdrag 
enligt denna lag fått kännedom om och som gäller den sammanslutning eller stiftelse som han 
granskar, om detta kan vara till men för sammanslutningen eller stiftelsen. Det ovan sagda 
tillämpas inte om omständigheten enligt någon annan lag skall tillämpas.  
En revisor skall på begäran lämna bolagsstämman eller motsvarande organ alla upplysningar om 
sammanslutningen, om detta inte förorsakar sammanslutningen väsentligt men.” 

26 Se bl.a. NJA 1996 s. 224. 
27 Skadeståndslag 31.5.1974/412.  



 19

tillämpas parallellt med aktiebolagslagen, utom i det fall att den senare som speciallag 

innehåller ett särskilt stadgande.28 Att begränsa tredje mans rätt till ersättning för skador 

som uppkommer ”genom överträdelse av denna lag, en lag som gäller samman-

slutningen eller stiftelsen, bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet” så att det 

även skulle gälla ett ansvar baserat på skadeståndslagen förefaller mindre lyckat, 

eftersom skadeståndslagen på ett effektivt sätt begränsar ansvaret för rena 

förmögenhetsskador. Enligt skadeståndslagen är ansvarsförutsättningarna för rena 

förmögenhetsskador mycket strikta. Ett ansvar för dessa skador kan uppkomma enligt 

skadeståndslagen även när revisionslagen, aktiebolagslagen och bolagsordningen har 

åsidosatts och ersättningsrätten enligt dessa lagar har preskriberats.29 I undantagsfall ger 

ett ansvar som uppkommer enligt skadeståndslagen rätt till ersättning, vilket främst 

beror på reglerna om rena förmögenhetsskador.30 Skadeståndslagens 5 kapitel 1 § 

stadgar nämligen att ren förmögenhetsskada ersätts förutom vid brott och myndighets-

utövning, även då synnerligen vägande skäl föreligger. Redan vid skadeståndslagens 

behandling i riksdagen föreslogs att uttrycket "synnerligen vägande skäl" skulle 

omfattas av handling som stred mot god sed.31 Oftast rör det sig om ett illojalt beteende 

från skadevållarens sida men enligt Ståhlberg måste även bevisad culpa anses vara 

tillräcklig i vissa situationer.32 

 

Vid ett revisionsuppdrag kan revisorer åläggas ett ansvar direkt enligt lag. En fråga som 

uppkommer för dessa s.k. personliga uppdrag är om ansvaret enbart skall vara 

personligt eller om arbetsgivaren även kan åläggas ansvar.33 Vid utförande av annat 

uppdrag än revisionsuppdrag kommer nämligen skadeståndslagens regler om principal-

ansvar enligt 3 kapitlet 1 § att bli tillämpliga, dvs. revisors arbetsgivare blir skade-

ståndsskyldig gentemot tredje man, inte revisorn personligen. Huvudregeln är således 

                                                
28 Se Toiviainen, Johtajan ja tilintarkastajan vahingonkorvausvastuusta osakeyhtiössä, LM, 1994, s. 1023, 
Saarnilehto, Vahingonkorvauslain soveltamisalasta, 1991, s. 383–394. 
29 Se Savela, Vahingonkorvaus osakeyhtiössä, 1999, s. 215, jämför Hemmo, Sopimus ja delikti. Tutkimus 
vahingonkorvausoikeuden vastuumuodoista, 1998, s. 330. 
30 Savela, Vahingonkorvaus osakeyhtiössä, 1999, s. 214. 
31 Ylöstalo, Vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:n tulkintaa, LM, 1975, s. 238 ff.  
32 Ståhlberg, Oikeustapauskommentti 1992:89, Vahingonkorvaus, vahingonkorvauslain soveltamisala, 
vakuutussopimus, DL, 1992, s. 104.  
33 Se kommentar av Kleineman, Arbetsgivarnas s.k. principalansvar – två nya avgöranden i HD, JT, 
2000–2001, s. 920 ff.  
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att arbetsgivaren är ansvarig för skador arbetstagaren vållar i tjänsten. Arbetstagarens 

personliga skadeståndsansvar begränsas kraftigt härigenom. Med hänsyn till den skade-

framkallande handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes 

intresse samt övriga omständigheter kan arbetsgivaren enligt 4 kapitlet 1 § och 3 § kräva 

revisorn på skadestånd.34  

 

1.1.2 Culpabedömningen vid revisors skadeståndsansvar 
 
Ett skadeståndsansvar har traditionellt baserats på culparegeln.35 Grunden för 

culpabedömningen utgörs av begreppet "skuld" i motsats till strikt ansvar där begreppet 

"risk" är ett väsentligt bedömningskriterium. Med culpabedömning avses en bedömning 

av den grad av oaktsamhet som medför skadeståndsskyldighet.36 Revisors ansvar 

bedöms enligt en objektiv måttstock, dvs. av revisorn krävs sådan aktsamhet, sådant 

kunnande och sådana insikter som kan anses nödvändiga för ifrågavarande uppdrag och 

företag.37  

 

Rättsekonomiskt sett så gäller det för culparegeln att fastställa den s.k. due level of 

care,38 dvs. den lagfästa graden av tillbörlig aktsamhet, x~ , för att skadevållaren skall 

kunna undgå skadeståndsansvar. Den tillbörliga aktsamhetsgraden bör sammanfalla 

med den samhällsekonomiskt effektiva graden av aktsamhet, x*, dvs. den aktsamhets-

grad som minimerar de samhälleliga kostnaderna, för att iakttagen aksamhet skall vara 

ekonomiskt effektiv. För det fall att skadevållaren iakttar lägre aktsamhetsgrad än den 

tillbörliga aktsamhetsgraden kommer hans kostnader att utgöras av de totala förväntade 

kostnaderna upptill x* = x~ . Iakttar skadevållaren tillbörlig aktsamhet så kommer hans 

kostnader endast att utgöras av kostnader som hänför sig till iakttagen aktsamhet, medan 

                                                
34 Se t.ex. Pehrsson, Omfattande ansvar för bolagsrevisorer, JT, 1996–1997, s. 133–141.  
35 Hagstrøm, Culpanormen, 1985, s. 9 ff. Hellner – Johansson, Skadeståndsrätt, 2000, s. 45. 
36 Hellner – Johansson, Skadeståndsrätt, 2000, s. 46. 
37 Taxell, Skadestånd vid avtalsbrott, 1993, s. 125, Taxell, Ansvar och ansvarsfördelning i aktiebolag, 
1963, s. 109, Saxén, Skadestånd vid avtalsbrott – HD praxis i Finland, 1995, s. 32.  
38 Shavell, Economic Analysis of Accident Law, 1987, s. 8–9.  
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skadelidande får bära sina skadekostnader.39 Situationen åskådliggörs grafiskt i följande 

figur.40 

 

kostnad 

den totala förväntade kostnaden
   kostnad för aktsamhet

skadelidandes skadekostnader förväntad skadekostnad

grad av aktsamhet
       x* = x~  

 

Figur 2. Den samhällsekonomiskt effektiva graden av aktsamhet sammanfaller med den tillbörliga graden 
av aktsamhet. (Källa: Cooter – Ulen, 2000) 
 
Syftet med att påföra den skadevållande parten ett culpaansvar är att skadeståndet utgör 

en "rättvis" reaktion mot vållande av skada.41 Culparegeln kan även ses som ett 

instrument vars funktion är att reglera de ekonomiska konsekvenserna av ett samhälls-

ekonomiskt suboptimalt beteende. Grund för bedömning om vållande föreligger eller 

inte baserar sig på en prövning av skadevållarens handling eller verksamhet eller 

underlåtenhet att handla. Den objektiva delen av culpabedömningen, dvs. värdering av 

risker, handlingsalternativ etc. skall även täckas av den subjektiva delen av 

bedömningen, dvs. av skadevållarens insikt om föreliggande förhållanden.42 Revisors 

subjektiva insikter, speciellt professionella insikter, som inte faller inom den objektiva 

culpaprövningen ändrar med andra ord inte på utfallet, utan dessa insikter bör endast ses 

                                                
39 Shavell, Economic Analysis of Accident Law, 1987, s. 35, Cooter – Ulen, Law and Economics, 2000, 
s. 300–302. 
40 Cooter – Ulen, Law and Economics, 2000, s. 301. 
41 Hellner – Johansson, Skadeståndsrätt, 2000, s. 45. 
42 Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, 1997, s. 70–74. 
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som ett tilläggsargument för ersättning.43 Rättsekonomiskt sett så kommer emellertid 

skadevållarens subjektiva insikter om motivet till att företa den aktuella handlingen och 

möjligheter att förutse sannolikheten att en skada kan inträffa att påverka hans 

incitament att förebygga skadan och härigenom även möjligheterna att nedsätta 

kostnaderna för skadan.44 

 

Inom skadeståndsrätten är gränsdragningen av den skadeutlösande händelsens 

omfattning en central frågeställning. En viktig ansvarsbegränsning erhålls genom 

orsakssambandet, dvs. att kausalitet bör föreligga. För att det skall föreligga grund för 

ett skadeståndsansvar gäller att det förekommer ett samband mellan handling och 

skadans uppkomst.45 För ett kontraktuellt ansvar gäller att skadan skall ha berott på 

avtalsbrottet, dvs. utan avtalsbrottet skulle skadan inte ha inträffat. Beträffande ett 

utomobligatoriskt ansvar kräver man inte att vållandet har varit huvudorsaken till att 

skadan inträffat utan skadeståndsansvar uppkommer även i de fall där vållandet endast 

varit en bidragande orsak till att skadan uppstod.46  

 

I den rättsekonomiska litteraturen, såsom ofta även i den juridiska litteraturen, bestäms 

orsakssambandet enligt conditio sine qua non-formeln,47 dvs. ett kausalsamband mellan 

revisors handlande och den inträffade skadan förekommer endast om skadan inte skulle 

ha uppkommit utan revisors handlande. Ekonomiskt sett kan kausalitetskriteriet i ett 

conditio sine qua non hänseende ses som en första begränsning av antalet potentiella 

skadeståndsansvariga.48 Posner framhåller att kausalitetsbegreppet i den ekonomiska 

                                                
43 Feinman, Economic Negligence. Liability of Professionals and Businesses to Third Parties for 
Economic Loss, 1995, s. 130.  
44 Cooter – Ulen, Law and Economics, 2000, s. 343 f.  
45 Se t.ex. Routamo – Ståhlberg, Suomen vahingonkorvausoikeus, 2000, s. 241 ff. Saxén, Skadeståndsrätt, 
1975, s. 53–58, Hellner – Johansson, Skadeståndsrätt, 2000, s. 195 ff.  
46 Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga, 1993, nr. 2462 ff.  
47 I den skadeståndsrättsliga litteraturen är den latinska termen ”conditio sine qua non” ett vanligt uttryck 
och innebär en nödvändig betingelse för skadans uppkomst. Shavell, Economic Analysis of Accident Law 
1987, s. 106 använder begreppet ”necessary cause”, medan Schäfer – Ott, i Lehrbuch der ökonomischen 
Analyse des Zivilrechts, 2000, s. 242 föredrar den latinska termen.  
48 Schäfer – Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 2000, s. 242.  
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analysen endast är av ringa betydelse, men att begreppet dock är relevant för att 

bestämma kretsen av potentiella skadevållare.49  

 

Juridiskt sett bör den kausala skadan också vara adekvat. Det juridiska adekvans-

begreppets syfte är att i ett kontraktuellt och i ett utomobligatoriskt förhållande begränsa 

ett alltför omfattande culpaansvar och härmed mängden ersättningsgilla skador. 

Begreppet står i ett omedelbart samband med kausalitetsfrågan och anknyter till 

begränsningskriterier av typen förutsebarhet, sannolikhet, skada i farans riktning etc. 

Genom adekvansbedömningen kan man ta ställning till olika följder av det oaktsamma 

handlandet. Adekvansprövning kommer in i bedömningen sedan orsaksfrågan har 

klargjorts och det har konstateras att en viss orsak kan utgöra grund för ansvar för 

skadan. Själva avtalet t.ex. vid specialrevision kan ge riktlinjer hur adekvansgränsen 

skall dras.50 För att ett handlande skall anses adekvat för skadan i ett utomobligatoriskt 

förhållande ställs som krav att sannolikheten för skaderisken ökat. Det torde kunna 

sägas att vad som objektivt sett innebär ökad sannolikhet för att en skada skall inträffa, 

innebär från ett subjektivt perspektiv förutsebarhet och beräknelighet av skadan.51  

 

Ur ett rättsekonomiskt perspektiv innebär subjektiv sannolikhet att skadevållaren är bäst 

informerad om skaderisken.52 Några siffermässiga värden på ökningen av skaderisken 

behöver dock inte kunna fastställas, men ur ekonomisk synvinkel är det av betydelse att 

risken är typisk för ifrågavarande fall. Därutöver bör man försöka ta hänsyn till den 

rationella skadevållarens bedömning av risken och hans incitament att undvika skadan. 

Både den objektiva och subjektiva värderingen av risken kommer att inverka på skade-

vållarens incitament att förebygga skadan.53 

 

Vid sidan av kravet på adekvat kausalitet har i den juridiska litteraturen ofta uppställts 

kravet på att det finns ett särskilt skyddsintresse. Vid adekvansbedömningen för 

                                                
49 Posner, Economic Analysis of Law, 1998, s. 207.  
50 Saxén, Skadestånd vid avtalsbrott – HD praxis i Finland, 1995, s. 139.  
51 Hellner – Johansson, Skadeståndsrätt, 2000, s. 205. 
52 Cooter – Ulen, Law and Economics, 2000, s. 343. 
53 Schäfer – Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 2000, s. 247. 
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förmögenhetsskador har argument baserade på “skyddsnormen” fått allt större 

betydelse. Ekonomiska förluster som förorsakas genom det oaktsamma handlandet kan 

uppfylla det skadeståndsrättsliga adekvanskravet, men det intresse som avses att 

skyddas faller inte inom ramen för det oaktsamma eller åsidosatta handlandet. Detta 

innebär att i de fall där den skadelidandes förmögenhetsskada inte omfattas av den 

överträdda regelns skyddssfär så skall skadestånd inte medges.54,55 I fråga om ett 

kontraktuellt förhållande så framhålls att skadan bör stå i tillräckligt nära samband med 

avtalsbrottet.56 Skadevållarens beteende som ledde till avtalsbrottet bör med andra ord 

ha ökat risken för skadans inträffande.57 Av de ekonomiska motiveringarna till 

normskyddsläran framgår att det är fråga om en kränkning av ett intresse och en 

kränkning av den beskrivna aktsamhetsgraden. En potentiell skadevållare har härmed 

två alternativ, antingen att följa den av rättspraxis utarbetade aktsamhetsstandarden och 

undgå skadeståndsansvar eller att agera oaktsamt och åläggas skadeståndsansvar. Vi 

erhåller härmed sannolikheten för att en skada skall inträffa under ett aktsamt 

förfarande, betecknad med qa och sannolikheten för att en skada skall inträffa under 

vållande, betecknad med qv. I normala fall gäller att qa<qv. Detta är med andra ord 

huvudkriteriet för att aktsamhetsstandarden skall uppfylla sin funktion. I detta fall skall 

qv leda till skadeståndsansvar. Däremot förekommer det fall där qa=qv, vilket innebär att 

det är likgiltigt för sannolikheten för att skadan inträffar om aktsamhetsstandarden har 

iakttagits eller inte. Ur ekonomisk synvinkel kan man härmed konstatera att sanno-

likhetsteoretiska värderingar av "skyddsnormen", som bygger på kriterier fastställda 

genom rättspraxis och vilka talar för ett ansvar, bör ha lett till ökning av risken för att 

skadan inträffar. Kan det i en ex post-situation konstateras att kausalitet inte förelåg så 

innebär det från en ekonomisk synvinkel att någon ökning av sannolikheten för att 

                                                
54 Hagstrøm, Culpanormen, 1985, s. 46, se även Anderssons uttryck för adekvat kausalitet ”med den 
adekvata kausaliteten söker man en formel för att begränsa skadeståndet” i Andersson, Skyddsändamål 
och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, 1993, s. 162, Routamo – Ståhlberg, Suomen 
vahingonkorvausoikeus, 2000, s. 241 ff. Hellner – Johansson, Skadeståndsrätt, 2000, s. 203 ff. 
55 I tysk rätt har skyddsnormen utvecklats till en princip som utgör ett slags komplement till 
adekvansbedömningen. Enligt denna princip gäller undantag i ersättningsskyldigheten för skada i de fall 
att skadan faller utanför skyddsnormen för den ifrågavarande skadeståndsregel. Se allmänt om 
normskyddslärans utveckling i Andersson, Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets 
gränser, 1993, kapitel 3 och 4.  
56 Saxén, Skadestånd vid avtalsbrott – HD praxis i Finland, 1995, s. 140, se vidare Hellner, Speciell 
avtalsrätt II. Kontraktsrätt 2, 1996, s. 206 f. 
57 Andersson, Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, 1993, s. 407 ff.  
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skadan inträffar inte skett eller någon ökning av sannolikheten inte kunde konstateras ex 

ante.58 

 

Som en grund för inskränkning av skadeståndsansvaret kan man såsom Andersson inom 

sin skyddsändamålslära åberopa skadelidandes riskområde.59 Framför allt i affärs-

relationer kan den skadelidandes ekonomiska intressen för vinstmaximering medföra 

särskilda risker för förluster, vilka inte rimligen kan ersättas av en utomstående. 

Normalt medför ekonomiska fluktuationer på marknaden att den skadelidande får räkna 

med risker. Ett sätt att avgränsa risker mellan parterna är att differentiera dem, och med 

stöd av dessa analysera vilka risker den skadevållande parten bör ansvara för i 

skadeståndsmålet.60 Ur ett ekonomiskt allokeringsperspektiv så kommer den skade-

lidande att inordna sina ekonomiska intressen så att ett optimalt vinstmaximeringsläge 

uppnås. En fortlöpande maximering av det ekonomiska intresset för vinst på bekostnad 

av att ansvarsgränsen för den skadevållande partens del blir allt vidare synes inte falla 

inom skadeståndsrättens målsättning och kan sålunda inte accepteras. Syftet är att 

identifiera förluster som den skadevållande parten kan ansetts ha förorsakat den skade-

lidande och som den skadevållande parten bör ersätta den skadelidande.61 Till exempel i 

samband med skatteplanering där revisorn har uppmanat den skadelidande till 

försiktighet, men skadelidande trots allt har handlat, så bör skadelidandes handlande 

bedömas som eget risktagande. Revisorn har i detta fall gjort ett förbehåll i fråga om 

rådet, och bör undgå skadeståndsansvar.62 

 

För ansvar krävs i allmänhet ett oaktsamt handlande. Underlåtenhet att handla 

föranleder som huvudregel inget skadeståndsansvar, men föreligger det en rättslig 

skyldighet att handla kan underlåtenhet utgöra oaktsamhet och föranleda skadestånds-

ansvar.63 Grundelementet i culparegeln för revisorns kontraktuella ansvar är härmed att 

den ansvarige revisorn skall ha företagit eller underlåtit att företa en i uppdragsbrevet 

                                                
58 Schäfer – Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 2000, s. 247–252. 
59 Andersson, Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, 1993, s. 456 ff, även 
Andersson, Trepartsförhållanden i skadeståndsrätten, 1997, s. 79.  
60 Andersson, Trepartsförhållanden i skadeståndsrätten, 1997, s. 79.  
61 Jämför Andersson, Trepartsförhållanden i skadeståndsrätten, 1997, s. 81–82.  
62 Se t.ex UfR 1999:574. 
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specificerad handling. Beträffande revisors utomobligatoriska ansvar gäller även att 

revisorn har underlåtit eller vidtagit felaktiga åtgärder och tredje man trots allt haft 

anledning att sätta tillit till revisorns beteende. Revisorn har genom sitt handlande över-

trätt eller åsidosatt först och främst god revisionssed, men även övriga regler i revisions-

lagen, aktiebolagslagen, bolagsordningen eller bolagsavtalet. Vad god revisionssed 

kräver är inte närmare angivet i lagen men när det kan fastslås att god revisionssed har 

brutits föreligger som regel oaktsamhet.64 God revisionssed är en handlingsnorm som 

utgör ett försvarligt beteende och som skall följas av revisorerna.65 Syftet med god 

revisionssed är att ge vägledning och anvisningar för revisors arbete.66 God revisorssed 

innebär igen att revisorn bör iaktta de etiska reglerna om yrkesmässigt uppträdande, 

oberoende ställning, oförenlig verksamhet, tystnadsplikt, jäv, publicitet, befattning med 

skatter etc. vidareutbildning och god redovisningssed vid utförande av sitt arbete. God 

revisorssed är med andra ord ett vidare begrepp än god revisionssed. Revisorsseden 

avser alla revisors uppdrag såsom revision, rådgivning och utredningar och begränsar 

sig inte bara till den lagstadgade revisionen.67 Distinktionen mellan dessa två termer är 

relevant, eftersom domstolarna i sina domslut hänvisar till båda termerna. En primär 

källa för att ytterligare utveckla god revisions- och revisorssed och härigenom 

aktsamhetsstandarden för revisorer är sålunda att undersöka tidigare domstols- och 

försäkringspraxis.  

 

I den rättsekonomiska litteraturen om god sed och aktsamhetsstandard i professionellt 

hänseende har man först och främst kritiserat det juridiska sättet att i frånvaro av en 

lagligt fastställd aktsamhetsstandard utgå från vad som bör kunna anses som 

aktsamhetsstandard för professionen i helhet. Kritiken bygger dels på att den 

professionella yrkesutövaren, i detta fall revisorn, har information som kan utnyttjas till 

hans fördel, vilket kan innebära att iakttagen aktsamheten är lägre än den effektiva, dels 

på att ineffektiv aktsamhetsgrad kan iakttas på bekostnad av ansvarsförsäkringen 

                                                                                                                                          
63 Bengtsson – Nordenson – Strömbäck, Skadestånd, 1985, s. 39. 
64 Saxén, Skadestånd vid avtalsbrott – HD praxis i Finland, 1995, s. 24. 
65 KHT-yhdistys – Föreningen CGR ry., Tilintarkastusalan suositukset 2001, 2001, s. 11 ff. 
66 Föreningen CGR ry. konstaterar att dess roll vid utveckling och bearbetning av god revisionssed är 
central. God revisionssed bör ständigt utvecklas för att följa de internationella standarderna. Se KHT-
yhdistys – Föreningen CGR ry., Tilintarkastusalan suositukset 2001, 2001, s. 5–6. 
67 Se t.ex. Gometz, HD vidgar revisorns skadestånsansvar?, JT, 1996–1997, s. 217.  
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eftersom revisorn kan överföra försäkringskostnader på klientkollektivet. Enligt den 

ekonomiska teorin bör revisorn, i det fall att aktsamhetsstandarden bygger på god sed, 

erhålla tillräckligt med incitament att göra effektiva kostnadsanpassade undersökningar 

för att förebygga skadan. Denna förebyggande funktion har framförts som ett bevis på 

att ekonomisk effektivitet kan uppnås för skadeståndsansvar.68 

 

I utomobligatoriska skadeståndsfall är huvudregeln att den skadelidande bör visa inte 

bara liden skada och adekvat kausalitet, utan även att revisorns förfarande eller 

underlåtenhet var culpöst. I kontraktuella skadeståndsfall där skadan har orsakats 

genom avtalsbrott så bör skadevållaren för att undgå skadeståndsskyldighet visa att 

skadan som har uppkommit inte beror på att han varit culpös. Skadevållaren har ett s.k. 

presumtionsansvar. Han bör med andra ord exculpera sig i fråga om sitt vållande.69 

Beträffande revisors utförande av uppdrag så är det centrala inte att uppnå ett visst på 

förhand fastställt resultat utan i dessa fall är det fråga om att revisorn med omsorg skall 

utföra sitt uppdrag. Saxén anser att ”en viss bevisskyldighet ligger på” motparten, dvs. 

på klienten i dessa fall. Både revisorn och klienten bör komma med fakta till 

utredningen. Domstolen utgår ofta i sin bedömning om revisorn har handlat culpöst från 

den skadelidandes fakta.70  

 

Bedömningen av revisors ansvar skall inte bara grundas på enskilda kriterier utan 

snarare bör en helhetsanalys av den givna skadesituationen företas. En central utgångs-

punkt i analysen är faktorer som talar för att revisors handlande i ett skadeståndsrättsligt 

hänseende skall anses som vårdslöst eller uppsåtligt och leda till skadeståndsansvar.71 

Culpabedömningen förutsätter oberoende av hur god revisionssed utformas och vilken 

metod som tillämpas vid bedömning av det konkreta fallet att någon på skönsmässiga 

                                                
68 Dewees – Duff – Trebilcock, Exploring the Domain of Accident Law, 1996, s. 97–98. 
69 Se bl.a. Taxell, Skadestånd vid avtalsbrott, 1993, s. 59–70, Aurejärvi – Hemmo, Velvoiteoikeuden 
oppikirja, 1998, s. 137–141, Routamo – Ståhlberg, Suomen vahingonkorvausoikeus, 2000, s. 121, 
Wilhelmsson, Avtal om fastighetsförmedling, 1979, s. 181 ff.  
70 Saxén, Skadestånd vid avtalsbrott – HD praxis i Finland, 1993, s. 48 f. Halila, Todistustaakan jaosta 
silmällä pitäen erityisesti varallisuusoikeudellisia oikeussuhteita, 1955, s. 26, Klami – Sorvettula – 
Hatakka, Tarvitaanko todistustaakkaa?, i Klami, (toim.), Todistelun ongelmia, 1995, s. 9 ff. poängterar att 
det inte i första hand är fråga om bevisbördan, utan om beviströskeln, om vad som krävs för att övertyga 
domstolen. Denna tröskel får inte vara alltför hög.  
71 Se Agell, Samtycke och risktagande. Studier i skadeståndsrätt, 1962, s. 69 f.  
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grunder avgör om revisors handlande är oaktsamt eller inte. I sista hand är det 

domstolen som bör ta ställning till handlingsnormen god revisionssed. Utfallet bör 

basera sig på en bedömning av faktorer på revisors sida, vilka emellertid inte har att 

göra med vilka följder skadan har fått i det enskilda fallet. 

 

Domstolens tillvägagångssätt vid culpabedömningen kan åtminstone ske på två sätt. 

Den kan undersöka om den skadebringande handlingen uppkom som en följd av en 

överträdelse av en bindande handlingsnorm. Som ett alternativ till den normrelaterade 

metoden kan domstolarna tillämpa den s.k. riskavvägningsmetoden. Riskavvägnings-

metoden kan tillämpas i de fall det inte går att finna en norm eller då det av 

lämplighetsskäl är omöjligt att fastställa en exakt handlingsnorm. Riskavvägningen sker 

genom beaktande av (1) risken för skada, (2) den sannolika skadans storlek, (3) 

möjligheterna att förekomma skada samt (4) den handlandes möjligheter att inse 

skaderiskerna. En helhetsbedömning av situationen bör med andra ord göras och de 

olika omständigheterna, främst de som nämnts, vägas mot varandra. Därefter bör man 

avgöra om omständigheterna som förelåg i det konkreta fallet kräver ett annat 

handlande än det som har förekommit.72 Mot bakgrunden av att god revisionssed 

innehåller såväl klara handlingsdirektiv, t.ex. lagstadgade krav som revisorn enligt 

aktiebolagslagen bör utföra samt internationella revisionsstandarder, International 

Standards on Auditing, utfärdade av International Auditing Practices Committee,73 som 

vaga handlingsdirektiv vilka hänför sig exempelvis till de etiska reglerna,74 ekonomisk 

brottslighet75 och oklart rättsläge, så torde aktsamhetsbedömningen lämpligen ske enligt 

bägge metoderna.  

 

 

                                                
72 Hellner – Johansson, Skadeståndsrätt, 2000, s. 130–133, se även Roos, Ersättningsrätt och 
ersättningssystem: en lärobok och idébok om ersättning vid personskada och sakskada, 1990, s. 105–107.  
73 International Auditing Practices Committee, IAPC hör under Internationl Federation of Accountants, 
IFAC. Se t.ex. IFAC, Code of Ethics for Professional Accountants and Statement of Policy of Council – 
Implementation and Enforcement of Ethical Requirements, 1998.  
74 Viitanen, Auditor´s Professional Ethics and Factors Associated with Disciplinary cases against 
Auditors, 2000, s. 43–147, Saarikivi, Tilintarkastajan riippumattomuus, 1999, s. 34–70. 
75 Diskussion har förts om revisors uppdrag har en sådan karaktär att det är rimligt att påföra honom 
skyldighet att anmäla vissa ekonomiska brott. Se t.ex. SOU 1995:44 s. 234.  
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1.1.3 Ersättning för ekonomiskt vållande 

Den typ av skada som uppkommer som en följd av revisors vållande är ekonomiska eller 

finansiella skador.76 Man torde sålunda kunna prata om ett ekonomisk vållande från 

revisorns sida.77 I huvudsak ersätts förmögenhetsskada endast i avtalsförhållande. 

Ersättning för förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållande vilar å sin sida på 

skadeståndslagens 5 kapitel 1 §. Gränsen mellan skada till följd av revisors brott mot 

uppdragsbrevet och utomobligatorisk skada är mycket diffus, vilket innebär att 

skillnaden mellan revisors avtalsrättliga och utomobligatoriska ansvar inte får hård-

dras.78 Detta återspeglar sig även på ersättande och icke ersättande av förmögenhets-

skador till följd av revisors vållande. I doktrinen framhålls det att revisor som 

professionell yrkesutövare genom sin verksamhet kommer i kontakt med utomstående 

som bör anses stå i ett kontraktsliknande förhållande med revisorn.79 Ytterligare faktorer 

som talar för ersättande av förmögenhetsskador till tredje man är tredje mans tillit till 

informationen, tredje mans förtroende för revisors yrkesställning och revisors kännedom 

om tredje mans syfte med informationen.80 För dessa kontraktsliknande förhållanden 

bör förutsättningarna för ersättningsgill skada enligt skadeståndslagens 5 kapitel 1 § 

anses kunna tillämpas.81 

 

Ur ett rättsekonomiskt perspektiv så kommer ekonomiska skador att skilja sig från 

sakskador. Till exempel om skadelidande förorsakas en sakskada, hans hus brinner ner, 

så kommer samhällets förmögenhet att minska med samma värde. Skadelidandes skada 

är lika stor som samhällets skada. I fall vållande kan påvisas och orsakssamband kan 

                                                
76 Routamo – Ståhlberg, Suomen vahingonkorvausoikeus, 2000, s. 231–237, Saxén, Skadeståndsrätt, 
1975, s. 72–77, Hellner – Johansson, Skadeståndsrätt, 2000, s. 66–84.  
77 Se Feinman, Economic Negligence. Liability of Professionals and Businesses to Third Parties for 
Economic Loss, 1995, s. 3 ff.  
78 Saxén, Skadestånd vid avtalsbrott – HD praxis i Finland, 1995, s. 287.  
79 Kleineman, Ren förmögenhetsskada. Särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart, 1987, s. 463. 
80 Se Saxén, Skadestånd vid avtalsbrott – HD praxis i Finland, 1995, s. 289, Kleineman, Ren 
förmögenhetsskada. Särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart, 1987, s. 450 ff. s. 466 ff. Krüger, 
Norsk kontraktsrett, 1991, s. 845 f. Lødrup, Lærobok i erstatningsrett, 1999, s. 280 ff. Kruse, 
Erstatningsretten, 1989, s. 290 ff. Andersson, Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets 
gränser, 1993, s. 560 ff.  
81 Hemmo, Sopimus ja delikti. Tutkimus vanhingonkorvausoikeuden vastuumuodoista, 1998, s. 93–110. 
Hemmo har analyserat behovet av att överskrida de oklara gränserna mellan kontraktuellt och 
utomobligatoriskt ansvar. 
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konstateras kommer ersättningen till skadelidande att vara lika stor som samhällets 

förlust. Detta argument gäller emellertid inte för ekonomiska skador. Den ekonomiska 

skadan som skadelidande lider kommer nämligen att vara olik skadan samhället lider. 

Om skadeståndsansvaret baserar sig på den ekonomiska skadan och om denna skada 

inte motsvarar samhällets skada så kommer incitamenten att nedsätta skaderisken att 

vara otillräckliga.82 Situationen är således ekonomiskt ineffektiv.  

 

Jag har härmed valt att i undersökningen indela den ekonomiska skadan som inträffar i 

en intern och en extern skada. Den interna skadan utgörs av den ekonomiska skadan 

som uppkommer på grund av revisors felaktiga råd och vilseledande information. Den 

interna skadan drabbar skadelidande som direkt är involverade i skadeståndsmålet. De 

interna skadekostnaderna bärs av både den skadelidande och skadevållaren i skade-

ståndsmålet, dvs. av s.k. identifierade kostnadsbärare. Den externa skadan drabbar 

övriga intressegrupper som kan tänkas ha ett intresse i företaget och som även skall 

kunna dra nytta av revisorernas insatser. De externa skadekostnaderna bärs sålunda av 

s.k. oidentifierade kostnadsbärare. Jämfört med den interna skadan som kan beräknas 

någorlunda exakt så är det svårt att exakt uppskatta den externa skadan. Den externa 

skadans storlek bestäms nämligen av den alternativa nyttan av revisors råd och 

information för de övriga intressegrupperna. Eftersom revisors råd till klienten och 

information till tredje man är tämligen specifika kan man utgå ifrån att den alternativa 

nyttan av råden och informationen inte är alltför stor för de övriga intressegrupperna. 

Detta innebär att den externa skadan av ett felaktigt råd eller av vilseledande 

information är lägre än den interna skadan. Man torde dock kunna säga att även 

merparten av de oidentifierade kostnadsbärarna står i ett kontraktsliknade förhållande 

med revisorn,83 och att revision av företag enligt denna utgångspunkt har ett 

                                                
82 Shavell, Economic Analysis of Accident Law, 1987, s. 135. 
83 Coase framhöll redan år 1937 att företaget i sig själv består av ett nätverk av kontrakt. Berle – Means 
utgår från Coases synsätt på företaget i sin principal – agent teori. De hävdar att den externa kontrollen av 
företaget bör handhas av marknaden medan den interna kontrollen av företaget skall skötas av 
aktieägarna. Se Coase, The Nature of the Firm, 1937, omtryck i Williamson – Winter, (ed.), The Nature 
of the Firm, 1993, s. 18–33 och Berle – Means, The Modern Corporation and Private Property, 1982, s. 
3–10, 112–116, 293–313. 
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samhällsekonomiskt syfte.84 I det flesta fall kommer de externa skadekostnaderna att 

utgöras av kostnader för att administrera, upprätthålla och bestämma revisors 

skadeståndsansvar genom skadeståndsrätten. De oidentifierade kostnadsbärarnas 

externa skadekostnader kommer härmed att påföras samhället och de externa skade-

ståndskostnaderna kommer att i hög grad återspegla sig på den samhälleliga resurs-

användningen. En ekonomiskt effektiv skadeståndsregel kan emellertid nedsätta 

kostnaderna för att upprätthålla skadeståndsrätten, vilket lösgör samhälleliga resurser.85 

Man torde kunna säga att revisorn bör ha allmänhetens förtroende för att revisionen 

skall uppfylla sin samhällsfunktion. För det fall att revisorn inte åtnjuter allmänhetens 

förtroende så bör hans skadeståndsansvar varje gång prövas, vilket föranleder samhället 

kostnader. De enskilda mikroförhållanden som uppkommer mellan revisorn och 

klienten/tredje man kommer härigenom att även innefattas i makroförhållandet, 

revisorn/allmänheten.  

 

I den rättsekonomiska litteraturen har det argumenterats att ett skadeståndsansvar för 

ekonomisk eller finansiell skada inte medför en effektiv allokering av ekonomiska 

resurser för det fall att den skadelidandes interna skadekostnader är större än de externa 

skadekostnaderna.86 Om ersättningen för förmögenhetsskada överstiger de externa 

skadekostnaderna och ifall handlingsnormen god revisionssed inte är entydigt definierad 

ex ante, kan resultatet av culparegeln leda till överkompensation.87 Några rätts-

ekonomiska författare har härmed föreslagit en regel som skulle vägra skadestånd för 

                                                
84 European Union: Commission of the European Communities. Green Paper: the Role, the Position and 
the Liability of the Statutory Auditor within the European Union, 1996. I den svenska versionen används 
uttrycket allmännas intresse, s. 28. I den engelska versionen står det att ”as the statutory audit has been 
required in the public interest” s. 28.  
85 Pigou var den första som påtalade skillnaden mellan externa och privata kostnader. Han kallade även de 
externa kostnaderna för samhälleliga kostnader. Han ansåg att den privata kostnaden bestämdes av 
individens beteende. Den privata kostnaden var även en kostnad för samhället på grund av att individen 
var medlem av samhället. Individen borde härmed betala sin del av den samhälleliga kostnaden genom 
skatt. Skatteåtgärden krävde med andra ord ett statligt ingrepp. Se Pigou, The Economics of Welfare 
(1932) s. 134 f. Coase har kritiserat Pigous sätt att påföra individen skatt i sin artikel The Problem of 
Social Cost, The Journal of Law and Economics, 1960, s. 1 ff. Coase och Calabresi, i sin artikeln Some 
Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, Yale Law Journal, 1961, s. 499 ff. var de som först 
började tillämpa samhällelig kostnadsanalys i skadeståndsrätten. Se närmare kapitel 2.  
86 Jämför Shavell, Economic Analysis of Accident Law, 1987, s. 135–140. 
87 Bishop, Economic Loss in Tort, OJLS, 1982, s. 1–29, i Levmore, (ed.), Foundations of Tort Law, 1994. 
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ekonomiska förluster.88 Den ekonomiska analysen av ekonomiska förluster89 visar 

emellertid att behovet av att begränsa skadeståndet till stor del är ett resultat av den 

gällande rättsliga regleringen av förmögenhetsskador.90 Ett sätt att undvika över-

kompensation skulle vara att definiera den rättsliga handlingsnormen god revisionssed 

exakt ex ante. I dessa fall skulle revisorn tillämpa god revisionssed samt gällande rätt 

och revisorns kostnader skulle endast utgöras av kostnader för att uppnå tillbörlig 

aktsamhetsgrad, x~ . Revisorn skulle med andra ord vara medveten om vilka krav som 

ställs på hans aktsamhet för att undgå skadeståndsansvar.91 Handlingsnormen god 

revisionssed präglas dock av vaga handlingsdirektiv vilket gör att revisorn inte vet vilka 

krav som domstolen slutligen ställer upp vid aktsamhetsbedömningen.92 Tyngdpunkten i 

undersökningen ligger sålunda på att analysera skadeståndsansvaret för att undvika 

ineffektivitet som ett resultat av att ersättningen för den interna skadan överstiger den 

externa skadan. Indelningen av förmögenhetsskadan i en intern och en extern skada vid 

analys av skadeståndsansvaret kommer härmed att vara av betydelse i den fortsatta 

undersökningen. 

 

1.1.4 Bedömning av ekonomiskt vållande 
 

Osäkerheten om utfallet innebär att vållandebedömningen kommer att ligga inom ett s.k. 

intervall. Gränsvärden inom intervallet utgörs av revisors iakttagna aktsamhet till 

orimliga kostnader, dvs. hög aktsamhet, xhög, och revisors underlåtenhet att iaktta 

tillbörlig aktsamhet, dvs. låg aktsamhet, xlåg.
93 

                                                
88 Bishop, Economic Loss in Tort, OJLS, 1982, s. 1–29, i Levmore, (ed.), Foundations of Tort Law, 1994, 
Landes – Posner, The Economic Structure of Tort Law, 1987, s. 251–255.  
89 Se t.ex. Rizzo, A Theory of Economic Loss in the Law of Torts, Journal of Legal Studies, 1982, s. 281 
ff.  
90 Se t.ex. Harris – Veljanovski, The Use of Economics to Elucidate Legal Concepts: The Law of 
Contract, i Daintith – Teubner, (ed.), Contract and Organisation. Legal Analysis in the Light of Economic 
and Social Theory, 1986, s. 119. 
91 Shavell, Economic Analysis of Accident Law, 1987, s. 5–46, Cooter – Ulen, Law and Economics, 
2000, s. 313–320.  
92 af Sandberg, Prospektansvaret. Caveat emptor eller caveat venditor?, 2001, s. 334. 
93 Schäfer, Compensation of Pure Financial Losses if the Standard of Due Care is Uncertain ex ante, 
föreläsning, Hamburgs universitet, 1999.  
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kostnad 

den totala förväntade kostnaden
   kostnad för aktsamhet

förväntad skadekostnad

x låg     x* x hög grad av aktsamhet
ansvarig icke ansvarig

intervall för bedömning av vållande
 

Figur 3. Domstolens bedömningsintervall för revisors vållande. Aktsamhetsgrad som sammanfaller med 
x* utgör den samhällsekonomiskt effektiva. (Källa: föreläsningsanteckning) 
 

Överkompensation till tredje man eller klienten kan även ses mot bakgrund av att tredje 

man eller klienten som väcker skadeståndstalan mot revisorn utför en samhälls-

ekonomiskt gynnsam övervakning, som de bör kompenseras för. Målsättningen med att 

väcka skadeståndstalan mot revisorerna är att revisorerna i framtiden bör visa ytterligare 

aktsamhet vid utförandet av sitt uppdrag. Granskas problemet ur denna synvinkel kan 

det lätt leda till att vi får ett cirkelargumenterande. Revisorerna iakttar högre aktsamhet 

men trots detta ställer domstolen högre krav på revisors aktsamhet, och fäller revisorn 

till skadeståndsansvar. Revisorernas kostnad kommer att härmed bestå av aktsamhets-

kostnad och skadeståndskostnad, vilket ytterligare framhäver ineffektivitetsproblem vid 

aktsamhetsbedömningen.  

 

1.1.5 Ansvarsförsäkringens skydds- och risknivå 
 
Ur försäkringsperspektiv uppkommer frågan vilka risker som kan orsaka skada och om 

dessa risker enligt ansvarsbedömningen skall bäras av den som har förorsakat skadan 
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eller den som har underlåtit att förebygga att skadan inträffar.94 Enligt Skogh – Lane 

skall risker som är av sådan karaktär att parterna på ett eller annat sätt kan påverka dem 

placeras på den part som kan kontrollera risken. Denna s.k. kontrollprincip innebär att 

den part som kan kontrollera risken också skall ansvara för den och bära kostnader som 

hänför sig till denna. Författarna motiverar kontrollprincipen med att de ekonomiskt 

motiverade skyddsåtgärderna inte vidtas om ansvaret läggs på annan part som inte 

genom egna skyddsåtgärder eller genom avtal med tredje part kan påverka utfallet, 

eftersom den part som bär ansvaret inte kan påverka säkerheten och den part som kan 

påverka säkerheten i detta fall saknar motiv därtill.95 En omständighet som riskerar att 

minska på kontrollprincipen och härigenom även på den preventiva verkan96 av reglerna 

om skadeståndsansvar för revisorer är förekomsten av ansvarsförsäkring.97 Ansvars-

försäkring täcker skador som kan uppstå av revisorernas agerande såväl som revisorer 

som konsulter. Enligt ansvarsförsäkringens villkor, i vilka det kan göras en skillnad 

mellan skador som ligger inom ramen för revisionsuppdraget respektive annat uppdrag, 

erhåller den skadelidande ersättning åtminstone intill ansvarsförsäkringens belopp.98  

 

Den rättsekonomiska analysen utgår från att kostnaderna för skador bör placeras på den 

part som till lägsta kostnad kan undvika att skador inträffar. Denna part kallas i 

sammanhanget för "the cheapest cost avoider". Om frågan inte kan besvaras så kan 

analysen kompletteras med en bedömning av vem som haft bäst möjlighet att ombesörja 

att förluster till lägsta kostnad pulvriseras, dvs. vem som har varit "cheapest insurer". I 

denna del av den rättsekonomiska analysen behandlas försäkringen som en resurs som i 

teorin är möjlig för båda parterna.99 

                                                
94 Andersson, Kausalitetsproblem – kausalitet eller problem?, i Håstad – Lindholm – Saldeen, (red.), 
Festskrift till Anders Agell, 1994, s. 31. 
95 Skogh - Lane, Äganderätten i Sverige, 1993 s. 93–94. Motsatsen till kontrollprincipen är s.k. ren risk. 
Med ren risk avses att ingendera parten kan påverka sannolikheten för skadans inträffande eller skadans 
omfattning om den inträffar. Se Skogh – Lane, s. 90–93.  
96 Se Hellner – Johansson, Skadeståndsrätt, 2000, s. 40 ff. och Andersson, Skyddsändamål och adekvans. 
Om skadeståndsansvarets gränser, 1993, s. 327 ff. med vidare hänvisning. I denna undersökning riktas 
uppmärksamhet endast på skadeståndets ekonomiska prevention, se härom Roos, Prevention av skador 
enligt Steven Shavell, i Håstad – Lindholm – Saldeen, (red.), Festskrift till Anders Agell, 1994, s. 517 ff.  
97 Se allmänt härom Calabresi, The Cost of Accidents. A Legal and Economic Analysis, 1970. Se även 
Hellner – Johansson, Skadeståndsrätt, 2000, s. 187 ff.  
98 Bengtsson, Tort Liability and Insurance Practice, i Wahlgren, (ed.), Legal Issues of the late 1990s, 
1999, s. 283–286.  
99 Schäfer – Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 2000, s. 213–214, s. 378–382. 
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Det torde vara rimligt att utgå från att den skadelidande räknar med att revisorn skall 

bära ansvaret om han kan anses vara "den bättre ansvars- och kostnadsbäraren på grund 

av sin ansvarsförsäkring". Man kan dock fråga om det är ett tillräckligt argument för att 

placera den risk som skall spridas på revisorn och vilken roll spelar ansvarsförsäkringen 

för utpekandet av "the cheapest insurer". Det finns nämligen risk för att revisorn 

handlar utan att beakta de ekonomiska konsekvenserna av sitt handlande, eftersom 

ansvarsförsäkringen bör täcka skadorna. Moral hasard100 kommer med andra ord att 

inverka på revisors incitament att iaktta effektiv aktsamhet. En annan synpunkt som bör 

beaktas är revisors inställning till risk. I det fall att revisorn anser att han inte löper risk 

för att drabbas av skadeståndsansvar så kan han teckna en försäkring till ett lågt belopp 

för det fall att ansvarsförsäkringen är obligatorisk för revisors verksamhet. I det fall att 

revisorn bedömer risken för skadeståndsansvar som hög så kan han utnyttja 

försäkringssystemet genom att överföra sina risker på hela försäkringskollektivet. 

Genom adverse selection101 körs de goda revisionsriskerna ut från försäkrings-

marknaden av de dåliga revisionsriskerna,102 eftersom det är svårt för revisorer med låg 

risk att åläggas skadestånd att signalera detta till försäkringsbolagen. Resultatet är att 

försäkringskostnaderna som helhet ökar för revisorerna.103 Vid en rättsekonomisk 

bedömning av revisor skadeståndsregel uppkommer härmed ofta frågan om det är 

lämpligt att skador endast täcks genom revisors ansvarsförsäkring.  

 

De rättsekonomiska riskfördelningsteorierna utgår från ett objektivt synsätt och 

förutsätter att parterna har likartade riskattityder, dvs. har samma grad av riskaversion, 

antingen är de riskneutrala eller så är de riskbenägna. Utgående från dessa rätts-

ekonomiska argument är det av betydelse att i undersökningen analysera vem av de 

involverade parterna som bör anses utgöra "den bättre ansvars- och kostnadsbäraren för 

                                                
100 Bergström – Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, 2001, s. 23. Författarna har övervägt att 
översätta moral hazard med lojalitetsplikt men har kommit till slutsatsen att den engelska termen är 
inarbetad.  
101 Bergström – Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, 2001, s. 23. Författarna har igen övervägt att 
översätta adverse selection med negativt urval men anser att denna engelska term även i hög grad 
inarbetats i vetenskapliga sammanhang.  
102 Se Akerlof, The Market for "Lemons": Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism, Quarterly 
Journal of Economics, 1970, s. 488–500. 
103 Schäfer - Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 2000, s. 127–128. 



 36

den interna skadan, alternativt för den externa skadan". Denna utgångspunkt är av 

speciell vikt för skadeståndsansvarets kostnadsallokering.104 

 

1.2 Forsknings- och rättsläget i fråga om undersökningens tema 

1.2.1 Ansatser på EU-nivå 
 
På EU-nivå har revisors ansvar lyfts upp till debatt på 1990-talet. Ett antal betydande 

konkurser har lett till att frågor som behandlar den lagstadgade revisionens funktion, 

revisorns oberoende och revisors ansvar har tagits upp till diskussion. Resultatet av 

förda diskussioner kan ses i forskningsrapporter sammanställda under senare hälften av 

1990-talet av bl.a. Forskningscentret för redovisning och revision i Maastricht,105 

Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) rapport om revisors roll, ställning 

och ansvar inom Europeiska unionen,106 och kommissionens gröna bok per den 24 juli 

1996 om samma tema.107,108  

 

Resultatet av ovannämnda undersökningar framhäver revisors yrkesmässiga ansvar. 

Revisorer har i vissa medlemsstater fällts till ansvar för belopp som varit 

oproportionerligt stora i förhållande till deras revisionsarvode och i förhållande till det 

ekonomiska misslyckandet i fallet. I undersökningarna framhävs även revisorernas 

yrkesmässiga ansvarsförsäkring, den lagstadgade övre gränsen för skadeståndsbelopp 

som en domstol kan ålägga en revisor vid en rättstvist, revisorers möjlighet att i sina 

uppdragsbrev skriva in en övre gräns och domstolarnas möjlighet att begränsa 

skadeståndsbeloppets storlek vid rättstvister. För att nå harmonisering i fråga om 

                                                
104 Kaisanlahti, Riskin pulverointi vahingonkorvausoikeuden tehtävänä, i Kanniainen – Määttä, (toim.), 
Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 3, 1999, s. 95 ff.  
105 Beijing – Maijoor – Mauwissen – Van Witteloostuijn, The Role, Position and Liability of the Statutory 
Auditor within the European Union, slutlig rapport, 1996.  
106 Fédération des Experts Comptables Européens, The Role, Position and Liability of the Statutory 
Auditor in the European Union, 1996.  
107 European Union: Commission of the European Communities. Green Paper: the Role, the Position and 
the Liability of the Statutory Auditor within the European Union, 1996. 
108 Övriga forskningsrapporter som kan nämnas är European Confederation of Institutes of Internal 
Auditing, Position Paper on Internal Auditing in Europe, 1996, Ebke – Struckmeier, The Civil Liability of 
Corporate Auditors: an International Perspective, publicerat diskussionsunderlag, International Bar 
Association, 1994. 
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revisors yrkesmässiga ansvar så föreslås det i undersökningarna att det inom hela EU 

införs en lagstadgad övre gräns för storleken på revisors skadeståndsbelopp, att det 

införs ett proportionellt ansvar och att det införs krav på obligatorisk ansvarsförsäkring 

för både revisorer och styrelsemedlemmar.  

 

I dagens internationellt präglade företagsvärld så går det inte att förneka att 

medlemsstaternas olika sätt att behandla revisorers ansvar får följder för den gemen-

samma marknaden. För det fall att ansvaret är alltför strängt i vissa medlemsstater så 

kan revisorerna undvika kunder eller branscher som innebär alltför stora risker. Är 

situationen sådan så kan den lagstadgade revisionen ifrågasättas. Även revisions-

arvoden kan bli högre i medlemsstater där rättstvister lättare kan inledas, vilket kan 

föranleda att ansvarsförsäkringspremierna inom hela EU höjs. I de länder där det finns 

en lagstadgad övre gräns för revisors skadeståndsbelopp så kan det igen innebära att 

man stämmer revisorn i de länder där ingen sådan gräns finns.  

 

Såsom kan ses av den korta genomgången av forskningsresultaten ovan föreligger 

väsentliga skillnader mellan medlemsstaternas förhållande till revisors ansvar. Inom 

medlemsstaterna verkar det inte finnas någon tanke på att revisorn endast skulle vara 

ansvarig gentemot det uppdragsgivande företaget, eftersom den lagstadgade revisionen 

trots allt har införts i det allmännas intresse. Däremot finns det rimliga grunder för att 

begränsa revisors skadeståndsansvar till belopp som motsvarar graden av hans 

försumlighet.109 

 

Harmoniseringens ringa effekt på revisors ansvarighet inom EU innebär inte att 

revisionsansvaret skulle vara utan betydelse utan tvärtom.110 Kommissionen tillsatte en 

ny utredning, n° XV/98/10/D, år 1998. Syftet med den nya utredningen var att 

undersöka i vilken utsträckning medlemsstaternas olika sätt att behandla revisors ansvar 

kan utgöra ett hinder för att utveckla en enhetlig marknad för revisionstjänster inom EU. 

                                                
109 European Union: Commission of the European Communities. Green Paper: the Role, the Position and 
the Liability of the Statutory Auditor within the European Union, 1996, s. 28. 
110 Meddelande från Kommissionen. Lagstadgad revision i Europeiska Unionen. Vägen framåt, 1998.  
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Resultatet av denna studie bekräftar för ansvarsfrågans del resultaten från de tidigare 

undersökningarna: skillnaderna mellan medlemsstaternas sätt att behandla revisors 

ansvar är betydliga, men ansvarsgrunden för att revisorn skall kunna fällas till ansvar är 

att det bör kunna påvisas att revisorn på något sätt har misslyckats med att utföra sitt 

uppdrag på det sätt som det kan förutsättas för uppdraget ifråga.111  

 

1.2.2 Rättsläget i de nordiska länderna 
 
På nordisk nivå har allt flera rättsfall beträffande revisors skadeståndsansvar kommit att 

behandlas i ländernas högsta rättsinstanser på 1990-talet. De högsta rättsinstanserna har 

i sin tolkning av fallen utgått från gällande rätt i respektive nordiskt land. Skillnader i de 

nordiska ländernas lagstiftning om revisors ansvar förekommer. Såsom det framgår i 

avsnitt 1.1.2 regleras revisors skadeståndsansvar i Finland av revisionslagen, som 

kompletteras med civilrättsliga kontraktuella principer i ett avtalsförhållande och 

skadeståndslagen i ett utomobligatoriskt förhållande. I Danmark regleras ansvaret i 

aktieselskabslovens 141 §.112 Paragrafen innehåller en hänvisning till allmänna skade-

ståndsrättsliga regler. I Norge regleras ansvaret i lov om revisjon og revisorer 8 

kapitel.113 I kapitlet finns även en hänvisning till skadeståndslagen. I Sverige bestäms 

ansvaret enligt aktiebolagslagens 15 kapitel.114 En revisor kan även fällas till ansvar 

enligt skadeståndslagens regler.  

 

Trots att lagarna som reglerar revisors skadeståndsansvar i respektive nordiskt land har 

reviderats så är innehållet i skadeståndsregeln detsamma. Gemensamt för de nordiska 

länderna är att revisorn fälls till ansvar gentemot det uppdragsgivande företaget eller 

tredje man om han vid utförandet av sitt uppdrag culpöst förorsakar en skada.115 Någon 

                                                
111 European Commission: A Study on Systems of Civil Liability of Statutory Auditors in the Context of a 
Single Market for Auditing Services in the European Uninon, 2001. Vad gäller utvecklingen av en 
enhetlig marknad för revisionstjänster så påvisar undersökningen att skillnaderna i skadeståndsrätten 
kommer att ha en större inverkan på revisionsföretagens storlek än på utbudet av revisionstjänster.  
112 Aktie og Anpartsselskabslov nr. 370 af 13 juni 1973. 
113 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), 15 jan. Nr. 2. 1999. 
114 Aktiebolagslag 1975/1385. 
115 För en kort sammanfattning av gällande rättsliga regler i fråga om nordiska EU-länder se utredningen 
gjord av European Commission: A Study on Systems of Civil Liability of Statutory Auditors in the 
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kompartiv undersökning av respektive lands regler som stadgar om revisors skade-

ståndsansvar görs inte i denna undersökning. Jag vill särskilt poängtera att 

undersökningen är problemorienterad och argument som är relevanta för under-

sökningens rättsekonomiska frågeställning är av intresse.  

 

Resultatet av de högsta rättsinstansernas domslut har å sin sida väckt debatt. Främst 

kan man säga att diskussionen har präglats av frågor hur långt revisors ansvar skall 

sträckas, hur fastställs aktsamhetsgraden, vad är att bedöma som grovt vållande och vad 

är skillnaden mellan god revisionssed och god revisorssed.116 Forskningsinläggen till 

debatten har främst utgjorts av rättsdogmatiska artiklar avseende professionsansvar.117 

Någon systematisk genomgång av nyare nordisk rättspraxis avseende revisors skade-

ståndsansvar har emellertid inte gjorts. Med tanke på att rättsläget i fråga om revisorers 

skadeståndsansvar kan bedömas som oklart, och då det har framförts klart motstridiga 

uppfattningar i debatten om hur långt revisorernas ansvar borde sträcka sig de lege lata 

så ter sig en rättsekonomisk analys av de prejudikat som finns att tillgå från de högsta 

rättsinstanserna motiverad.  

 

1.2.3 Undersökningens rättsekonomiska kontribution till forskningsläget 
 
Frågor om revisors verksamhet handlar om ekonomisk kontroll. I syfte att 

tvärvetenskapligt analysera problemen kring revisors skadeståndsansvar tillämpas 

sålunda rättsekonomisk teori. Syftet är att ge en rättsekonomisk kontribution till en 

                                                                                                                                          
Context of a Single Market for Auditing Services in the European Uninon, 2001. Beträffande Norge se 
Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), 15 jan. Nr. 2. 1999.  
116 Se närmare rättsfallsgenomgången i kapitel 3. 
117 Senare nordisk rättspraxis beträffande ansvar i professionell kontext har analyserats av Kleineman, 
Etiskt och rättsligt ansvar för skatterådgivning, 1999, s. 3–36, Det 35. nordiske juristmøte Oslo, 18–20, 
august 1999, Rådgivares informationsansvar – en probleminventering, SvJT, 1998, s. 185–211, 
Skatterådgivarna och skadeståndsansvaret, Skattenytt, 1998, s. 101–114, Adjustment of the Tortious 
Liability of Professionals. Some Reflections on Current Legal Developments, i Wetterstein – Beijer, 
(eds.), Essays in Honour of Hugo Tiberg, 1996, s. 401–425, Langsted, Rådgivningsansvaret i civil- og 
strafferetlig belysning – et øjebliksbillede, Juristen, 1998, s. 171–183, Tikka, Vahingonkorvausvastuusta 
verokonsultoinnissa, i Ruokonen – Sundblad – Ylöstalo, (toim.), Juhlajulkaisu Jukka Peltonen 60 vuotta, 
1999, s. 295–307, Mäntysaari, Verokonsultin vastuusta, DL, 2000, s. 245–273, Mäntysaari, Törkeä 
huolimattomuus ja tilintarkastajan vastuuvakuutus, DL, 1997, s. 760–788, Mäntysaari, Tilintarkastajan 
vahingonkorvausvelvollisuus kolmanteen nähden, DL, 1996, s 175–195, Giertsen, Revisors 
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rationell diskussion om hur ansvaret skall utformas. Diskussionen har relevans både för 

hur lagen bör tolkas och hur lagen borde utformas och eventuellt vilka ändringar som 

behöver göras.  

 

Inom rättsvetenskapen tar rättsdogmatiken sikte på att analysera innehållet i gällande 

rätt. Det centrala i rättsdogmatiken är att analysera och systematisera rättsliga normer i 

gällande rätt enligt lagstiftning, rättspraxis och lagmotiv. Den rättsdogmatiska analysen 

går aldrig längre än vad dessa rättskällor ger förutsättning för.118 För svårlösta och 

säregna fall kan emellertid underlaget av rättskällor var otillräckligt för att analysera 

innebörden enligt gällande rätt. För att komma fram till en lösning för dessa svårlösta 

och säregna fall som uppfyller samma kriterier som i de klara fallen kan man söka stöd i 

den teleologiska metoden.119 Enligt den rättsvetenskapliga metodläran kan den 

tvärvetenskapliga rättsekonomin härmed hänföras till den teleologiska metoden.120 

Enligt den teleologiska metoden skall en lösning grundas på interna värderingar i 

enlighet med rättskällorna. För att kunna analysera syftet och funktionen med rätts-

regeln121 bör vi härmed analysera de interna värderingarna som utformar rättsregeln.122 

Vi bör med andra ord ställa oss frågan; vad är det som skall uppnås med rättsregeln? För 

att besvara frågan kan vi använda s.k. reella överväganden eller reella argument.123 

Ekonomerna tvingar lagstiftarna att försöka formulera rättsregelns samhällsfunktion, 

varefter ekonomerna kan ställa sig frågan om rättsregeln är effektiv i syftet att uppnå 

den funktionen.124 Om domstolarna är benägna att acceptera de ekonomiska 

resonemangen, så måste rättsvetenskapen bestämma sig för hur de ekonomiska 

                                                                                                                                          
erstatningsansvar ved forsømt eller mangelfull kontroll av selskapets økonomiske stilling, Juristkontakt, 
1994, s. 2–9. 
118 Aarnio, Laintulkinnan teoria. Yleisen oikeustieteen oppikirja, 1989, s. 195.  
119 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, en lärobok i allmän rättslära, 1996, s. 492, Peczenic, 
Juridikens metodproblem, 1995, s. 363, Ekelöf – Boman, Rättegång. Första häftet, 1997, s. 73, Klami, 
Sanningen om rätten, 1990, s. 12.  
120 Andersen – Nielsen, Retsøkonomi og retskildelære, UfR, 1998, s. 478. 
121 Hellner pratar om funktionella argument, se Hellner, Skadeståndsrätt och rättsekonomi, TfR, 1998, s. 
359.  
122 Posner, The Problems of Jurisprudence, 1990, s. 14 f.  
123 Aarnio, Laintulkinnan teoria. Yleisen oikeustieteen oppikirja, 1989, s. 241. 
124 Harris – Veljanovski, The Use of Economics to Elucidate Legal Concepts: The Law of Contract, i 
Daintith – Teubner, (ed.), Contract and Organisation. Legal Analysis in the Light of Economic and Social 
Theory, 1986, s. 119.  



 41

argumenten, framför allt hur de ekonomiska konsekvenserna skall utvärderas.125 I det 

fall att domstolen väljer att företa en relevansprövning av problemet, måste den utföras 

med stöd av ekonomisk analys, eftersom det inte går att utvärdera ekonomiska 

bedömningskriterier på något annat sätt.126  

 

Logiken i den rättsdogmatiska metoden ger emellertid ekonomisk analys möjlighet att 

integreras i rättskälleunderlaget.127 Integrationen begränsas i någon mån av att 

rättsekononomin utgår ifrån att varje rättsligt problem kan lösas utgående från ett 

ändåmål, nämligen ekonomisk effektivitet, medan rättsdogmatiken bör göra en inbördes 

avvägning mellan olika ändamål eftersom dessa påverkas av rättskällorna.128 Betydelsen 

av ekonomisk analys av rättsreglerna kommer härigenom att variera beroende av 

ändamålsavvägningen inom respektive rättsområde. På rättsområden där ändamålet 

med rättsregeln är effektivitetsorienterat så kan rättsvetenskapen inte på förhand avfärda 

betydelsen av ekonomisk teori.129 Skadeståndsrätt som hänför sig till affärsvärlden 

torde kunna sägas vara ett rättsområde som präglas av ekonomiskt effektivitetstänkande.  

 

Mattei hävdar att rättskällorna inte skall inordnas enligt någon hieraktisk rangordning 

utan att de bör kunna konkurrera sinsemellan. Enligt Matteis tolkning står de reella 

övervägandena eller argumenten inte hierarktiskt sett i någon lägre ställning. Genom 

komparativ rättsekonomi kan de rättsliga problemen analyseras ur ett nytt perspektiv.130 

Enligt Posner så opponerar sig rättsekonomin emot rättens autonomi.131 Posner har 

således definierat och utvecklat principerna för ett rättsvetenskapligt ideal som han 

                                                
125 Schäfer, Efficiency as a Legal Norm, i Riis – Nielsen, (eds.), Law and Economics. Methodology and 
Application, 1998, s. 95 ff.  
126 Kirchner, The Difficult Reception of Law and Economics in Germany, International Review of Law 
and Economics, 1991, s. 277–292, Timonen, Taloustieteen ja sen tulosten käyttö oikeustutkimuksessa, i 
Kanniainen – Määttä, (toim.), Näkökulmia oikeustaloustieteeseen, 1996, s. 147. 
127 Bergström – Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, 2001, s. 18, Andersen – Nielsen, Retsøkonomi 
og retskildelære, UfR, 1998, s. 482 framhåller att "der ligger ikke heri nogen afvisning af traditionel 
retsdogmatik, men en udvidelse af denne til att omfatte et bredere spektrum af argumenter, herunder 
økonomiske betragtninger, navnlig som en del af formålsfortolkningen og som udfyldning af retskilden 
forholdets natur, ligesom økonomiske begreber indgår i de retlige begreber", Timonen, Taloustieteen ja 
sen tulosten käyttö oikeustutkimuksessa, i Kanniainen – Määttä, (toim.), Näkökulmia oikeustalous-
tieteeseen, 1996, s. 129–159. 
128 Ekelöf - Boman, Rättegång. Första häftet, 1997, s. 78. 
129 Bergström – Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, 2001, s. 18. 
130 Se Mattei, Comparative Law and Economics, 1997, s. 105 ff.  
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kallar för "pragmatism".132 Pragmatismen kan beskrivas som dels progressiv, dels 

empirisk. Den är både för och emot ett användande av sunt förnuft.133 För sunt förnuft 

talar att man inte gör en semantisk tolkning av rättskällorna utan sätter de samhälleliga 

konsekvenserna i centrum. Möjligheten att lyfta fram de samhälleliga konsekvenserna 

på ett lämpligt sätt förutsätter sålunda att man tar in en annan samhällsvetenskap i 

undersökningen.134  

 

Det metodologiska målet i min avhandling är sålunda att använda ekonomiska kriterier 

vid behandling av faktiska problemställningar för att belysa att teorier från ekonomin 

kan ge argument till den rationella diskussionen om hur revisors ansvar skall 

utformas.135  

 

1.3 Analysmetod och forskningsuppgift  
 
I undersökningen utförs den rättsekonomiska undersökningen med stöd av positiv 

ekonomisk teori.136 Tyngdpunkten inom undersökningen ligger således på att förklara 

rättsreglerna och resultatet av dem i termer av ekonomisk effektivitet.137 Målsättningen 

är att kartlägga konsekvenserna av rättsreglerna.138 Analysen av rättsreglerna influeras 

inte av några distributiva aspekter.139 Rättsekonomiska undersökningar har visat att det 

förekommer begränsade möjligheter att genom lagstiftning på ett effektivt sätt 

genomföra en rättvis fördelning, speciellt på rättsområden där beteendemässiga effekter 

                                                                                                                                          
131 Se närmare Posner, Overcoming Law, 1995, s. 17–18. 
132 Se Posner, Overcoming Law, 1995, s. viii ff.  
133 Möhönen, Law and economics: eriytyminen ja kehitys, i Kannianinen – Määttä, (toim.), Näkökulmia 
oikeustaloustieteeseen 2, 1998, s. 19.  
134 Se Domeij, Läkemedelspatent. Patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och 
rättsekonomiskt perspektiv, 1998, s. 21. 
135 Posner, The Problems of Jurisprudence, 1990, s. 356–374.  
136 Se Landes – Posner, The Economic Structure of Tort Law, 1987, s. 1–24.  
137 Posner, Economic Analysis of Law, 1998, s. 27.  
138 Se t.ex. Katz, Foundations of the Economic Approach to Law, 1998, s. 3 ff. Cooter, Law and 
Imperialism of Economics; an Introduction to the Economic Analysis of Law and a Review of the Major 
Books, UCLA, 1992, s. 1260–1269. 
139 Dworkin kritiserar undersökningar som enbart fäster vikt vid ekonomisk effektivitet. Han anser att ett 
rättssystem som eftersträvar ekonomisk effektivitet är omoraliskt. Se Dworkin, Is Wealth a Value?, 
Journal of Legal Studies, 1980, s. 191 ff. 
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är svårförutsedda.140 Är effektivitet emellertid en del av lagstiftningens ändamål och 

funktion så förekommer det goda skäl till att rättsekonomisk analys enbart fokuserar på 

effektivitetsaspekter. En funktionsbestämning som lagstiftaren har givit revisorn är att 

revisorn i sin verksamhet skall utöva ekonomisk kontroll,141 vilket innebär att 

effektivitet bör anses vara en del av lagstiftningens ändamål. 

 

Undersökningen utgår från revisionslagens 4 kapitel 16 § (1994:936).142 I paragrafen 

uttalas att  

“en revisor skall iaktta god revisionssed när han utför revision av 
sammanslutningar och stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt 
bokföringslagen samt annan verksamhet som enligt lag eller förordning 
åligger en revisor i en sammanslutning eller stiftelse. En revisor skall följa 
de särskilda anvisningar som bolagsmän, bolagsstämman eller andra 
motsvarande organ ger, om anvisningarna inte står i strid med lag, 
bolagsordningen, stadgarna, bolagsavtalet eller god revisionssed”. 

 

Utgångspunkten i avhandlingen är att revisorn på ett oaktsamt sätt lämnat vilseledande 

information eller felaktiga råd och tredje man eller klienten lidit skada härav.143 Det som 

undersöks är när revisors förfarande vid utförande av sitt uppdrag kan anses varit 

culpöst i förhållande till skadans uppkomst. Utgångspunkt för undersökningen kommer 

att vara en ekonomisk analys av skadeståndsregeln såsom den har beskrivits av de 

högsta rättsinstanserna i Norden i fråga om revisors skadeståndsansvar. Under-

sökningens forskningsuppgift är härmed att analysera om det rådande rättsläget är 

ekonomiskt effektivt. Ekonomisk effektivitet beskrivs närmare i kapitel 2.  

 

Den ekonomiska analysen kommer jag att använda som ett medel bland andra tänkbara 

för att granska skadeståndsregeln för revisorer för att uppnå ekonomisk effektivitet. 

                                                
140 Bl. a. Calabresi, The Pointlessness of Pareto: Carrying Coase Further, Yale Law Journal, 1991, s. 1211 
ff. och Miceli – Segerson, Defining Efficient Care: The Role of Income Distribution, Journal of Legal 
Studies, 1995, s. 189 ff. har berört distributiva aspekter i sina rättsekonomiska arbeten.  
141 Bl.a. har tredje mans skyddsbehov framförts som ett argument för en särskild reglering av 
skadeståndsskyldigheten. Se Kom. bet. 1969: A 20, RP 27/1977, RP 295/1993. 
142 Se RP 295/1993, s. 29 f, EkUB 27/94. Syftet med att stifta en särskild revisionslag var att överföra från 
aktiebolagslagen regler om revisionsfrågor. Gällande aktiebolagslag, som trädde i kraft 1.9.1997 stadgar 
inte om revisionsfrågor. 
143 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada. Särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart, 1987, s. 
531–568. 
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Rättsekonomin kan nämligen utnyttjas för att ge besked om vilka kostnader som uppstår 

vid målkonflikter om ett annat mål än effektivitet väljs och, om effektivitet är ett givet 

rättspolitiskt mål, att detta mål kan uppnås med förbrukande av mindre resurser.144 De 

synpunkter som jag anför kommer således i huvudsak att hänföra sig till rättsekonomins 

eventuella värde för resonemang de lege ferenda145 kring regler om revisors vållande 

gentemot tredje man eller klienten.  

 

Jag motiverar mitt användningssätt med att den rättsekonomiska analysen är värdefull 

för skadeståndsrätten146 bl.a. därför att beslut inom skadeståndsrätten i hög grad grundar 

sig på domarnas överväganden avseende aktsamhetsgraden.147 Därtill leder den 

rättsekonomiska analysen i det rättsliga övervägandet ofta fram till att rättsligt 

beslutsfattande bör befrämja effektivitet, vilket dock kan strida mot vedertagna upp-

fattningar inom skadeståndsrätten.148 Jag anser likväl att dessa förtjänar att övervägas.  

 

1.3.1 Teoretiska premisser för den ekonomiska analysen 
 
Grundläggande premisser för genomförandet av den ekonomiska analysen av 

rättspraxisen avseende revisors skadeståndsansvar i undersökningen149 är följande: 

1. Revisorn, tredje man och klienten är rationella egennyttiga besluts-

fattare. Med detta traditionella ekonomiska antagande avses att 

personer vars agerande skadeståndsrätten har som syfte att inverka på 

har en stabil och transitiv preferensordning.150 Detta förutsätter inte att 

                                                
144 Burrows – Veljanovski, The Economic Approach to Law, 1981, s. 16 f. Posner, The Economic 
Analysis of Law, 1998, s. 776 ff.  
145 Se Hellner, Agrumentation de lege ferenda, SvJT, 1975, s. 401–420. 
146 Se Lando, On the Use of Economic Theory in the Design of Accident Law, TfR, 1998, s. 958 ff.  
147 Brennan, A Philosophical Assessment of ”Law and Economics”: Policy Norms and Judicial Contexts; 
V. Travemünder Symposium zur ökonomischen Analyse des Rechts, 1996, s. 1–20. 
148 Hellner, Skadestånd och rättsekonomi, TfR, 1998, s. 388. 
149 Utgångspunkt för rättsekonomiska undersökningar är oftast Tinbergens regel; för att det skall 
förekomma realistiska möjligheter att uppnå målsättningarna så bör det finnas minst lika många 
instrument att försöka uppnå målen som de egentliga målsättningarna som uppställs för undersökningen. 
Se Tinbergen, On the Theory of Economic Policy, 1952, s. 37 ff.  
150 Se Beckers diskussion i Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political 
Economy, 1968, s. 169 ff. även hans Nobel föreläsning Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at 
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personerna har full kännedom om alla föreliggande möjligheter. Utan 

utgående från antagandet om personernas s.k. begränsade 

rationalitet,151 som beskriver rationella personers sätt att fatta beslut 

till vilka det hänför sig informationskostnader, är de kapabla att förstå 

alternativa möjligheter och kan göra en kostnadsanalys av möjlig-

heterna. De kommer att utgående från dessa möjligheter att välja det 

alternativ som maximerar deras egen nytta. Jag utgår från att alla parter 

i undersökningen accepterar samma grad av risk och att de härmed kan 

fatta sina beslut både under säkert och osäkert utfall.  

2. För revisorn aktualiseras ett informations- eller rådgivaransvar som en 

följd av att han utför sitt uppdrag på ett oaktsamt sätt. I det fall att en 

skada inträffar, som en följd av den information eller de råd revisorn 

ger, så föranleder skadan förluster för tredje man eller klienten. Jag 

utgår emellertid ifrån att revisorn kan begränsa dessa förluster genom 

att t.ex. vidta alternativa åtgärder och att tredje man/klienten eventuellt 

själv kan påverka sitt agerande och härigenom reducera förlusten. 

Transaktionskostnaderna mellan revisor och tredje man är emellertid 

så höga att det inte förekommer ett effektivt sätt för parterna att nå 

varandra för att ingå ett specifikt avtal. I fråga om dessa fall så bör 

domstolen ta ställning till konflikter som uppkommer mellan dem. 

Transaktionskostnadernas storlek mellan revisorn och klienten är i sin 

tur beroende av det beteende som parterna väljer att uppvisa under 

uppdraget. Höga transaktionskostnader mellan revisorn och klienten 

föranledda av en låst förhandlingssituation innebär att även domstolen 

bör ta ställning till konflikten.  

3. Revisorn kan försäkra sig mot ansvar. Antagandet bygger på att det 

förekommer möjlighet till ansvarsförsäkring eller att det erbjuds 

alternativa försäkringsmöjligheter på marknaden för revisorn. 

Antagandet kommer att i viss grad beakta moral hasard-problematiken 

                                                                                                                                          
Behavior, Journal of Political Economy, 1993, s. 395 ff. se även Stiglers diskussion i The Optimum 
Enforcement of Laws, Journal of Political Economy, 1970, s. 526 ff.  
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eftersom den kommer att påverka revisors incitament att handla så 

effektivt som möjligt. 

4. Skadeståndsrättens allmänna målsättning är att uppväga styrke-

förhållandet mellan involverade parter i en skadeståndssituation. Detta 

antagande kommer att utgå ifrån att skadeståndsrätten är den enda 

samhällsekonomiska policyn som kan påtvinga en revisor att visa 

tillräcklig aktsamhet för att minimera de samhällsekonomiska 

kostnaderna.  

 

Premisserna bygger på att personers beslutsfattande och deras förmåga att hantera 

information redan innefattas i den ekonomiska analysen. Denna utgångspunkt avviker 

från det traditionella rättsekonomiska analyssättet. Nuförtiden poängteras emellertid 

denna utgångspunkt starkt och ges väsentlig betydelse vid analys av skadeståndsrättsliga 

problem ur ett rättsekonomiskt perspektiv.152 Genom att uppställa dessa premisser153 

avser jag att visa hur slutsatserna av den ekonomiska analysen kan påverka 

skadeståndsregelns ekonomiska effektivitet. De ovannämnda antagandena är uppställda 

i syfte att belysa analysens tillvägagångssätt.  

 

1.3.2 Några avgränsningsfrågor 
 
Rättsliga standarder av typen "god sed" med eller utan beskrivande normer är inte 

heltäckande eller entydigt definierade. Någon ingående och uttömmande studie av vilka 

principer som innefattas i handlingsnormen god revisionssed görs inte i denna 

framställning. Handlingsnormen god revisionssed står emellertid för en väsentlig del av 

bedömningsgrunderna av revisors skadeståndsansvar. Utgående från de vagt definierade 

delarna i handlingsnormen god revisionssed bör skadeståndsansvaret för revisorer vara 

                                                                                                                                          
151 Här avses den engelska termen "bounded rationality". Se Posner, Economic Analysis of Law, 1998, s. 
17.  
152 Se t.ex. Ulen, Rational Victims – Rational Injurers: Cognition and the Economic Analysis of Tort Law 
i Malloy – Braun, (ed.), Law and Economics. New and Critical Perspectives, 1995, s. 387–433.  
153 För kritisk syn på att uppställa antaganden i en ekonomisk analys se Schmidtchen, Time, Uncertainty 
and Subjectivism: Giving More Body to Law and Economics, International Review of Law and 
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beroende av graden av vållande. Detta gör att det i undersökningen är naturligt att 

analysera vilka kriterier i handlingsnormen som är av betydelse ur ett skadestånds-

rättsligt perspektiv.  

 

Under de senaste åren har även förts en diskussion om revisors skyldighet att anmäla 

misstanke om brott och vilken betydelse revisors tystnadsplikt har för hans möjligheter 

att avslöja ekonomisk brottslighet. Frågan som debatterats är vilken grad av misstanke 

som skall föranleda brott mot tystnadsplikten. Revisorn kan nämligen fällas till 

skadeståndsansvar på grund av att hans misstanke om brott visar sig obefogad eller hans 

bedömning av risken för skada är felaktig. Någon analys av vilken aktsamhetsgrad som 

är ekonomiskt effektiv i detta avseende och om någon ytterligare sanktion utöver 

skadeståndsskyldighet har jag valt att lämna utan vidare ställningstagande, eftersom 

argumentationen huvudsakligen skulle komma att röra frågor om straff. Frågor som 

berör revisors straffansvar behandlas över huvud taget inte i avhandlingen.  

 

Revisorerna brukar även bestrida att deras uppdrag som revisor i ett företag skulle 

kunna medföra ansvar för det revisionsföretag de är anställda av. En ingående 

diskussion kring s.k. personligt uppdrag och principalansvar skulle sålunda kunna 

föras. Revisorers ansvarsförsäkring nedsätter emellertid ansvarsproblemet för den 

enskilde revisorn. Endast i de fall där ansvarsförsäkringen inte täcker skadorna så blir 

ansvarsproblemet ett faktum för revisorn. Bör det personliga ansvaret övergå till ett 

principalansvar i dessa underförsäkringsfall? Problemet är synnerligen komplicerat och 

outrett. Jag har därför valt att inte lösa problemet inom avhandlingen men har för avsikt 

att återkomma till ämnet.  

 

1.3.3 Behandling av materialet  
 
När det gäller mitt val av rättsligt material kommer jag att beakta nordiska rättsfall. I 

fråga om skadeståndsrätt är ansvarsgrunden för revisors skadeståndsansvar Finland, 

                                                                                                                                          
Economics, 1993, s. 61–84, Leff, Economic Analysis of Law: Some Realism about Nominalism, 
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Sverige, Danmark och Norge lika. Det nordiska rättsfallsmaterialet utgör sålunda ett 

material där strukturen är lika, vilket gör att dessa typfall ger möjlighet att pröva 

ekonomisk effektivitet. Undersökningen är med andra ord en rättsekonomisk fallstudie.  

 

Mitt syfte har varit att insamla ett täckande underlag av rättsfall från de högsta 

rättsinstanserna i Norden under tiden 1.1.1990–30.4.2001. På grund av den uppgående 

trenden i ersättningsanspråken både antal- och beloppsmässigt så har jag valt att 

koncentrera undersökningen till denna tidsperiod. Urvalskriteriet för val av rättsfall har 

varit att insamla rättsfall där de högsta rättsinstanserna har prövat ansvarsgrunden 

vållande respektive grovt vållande i bedömningen av revisors skadeståndsansvar. Ett 

urvalskriterium som ytterligare har styrt valet av de nordiska rättsfallen är domslutens 

inverkan på revisors ansvarsförsäkring. Vilket och vems bevismaterial som är 

avgörande för domslutet undersöks inte i denna studie.  

 

Jag motiverar den nordiska undersökningens relevans för forskningsuppgiften med att 

revisorernas verksamhet internationellt sett är lika och regleras av internationella 

standarder respektive EU-direktiv i EU-länderna. Att utvidga undersökningen till övriga 

europeiska länder finner jag dock inte ändamålsenligt eftersom skadeståndsrätten trots 

allt är olika i de europeiska länderna. Skillnaderna inom de europeiska ländernas 

skadeståndsrättliga lagstiftning och praxis framkommer speciellt vid de harmoniserings-

projekt och -försök som pågår inom Europa.154 Jag vill särskilt poängtera att argument 

som är relevanta för den rättsekonomiska frågeställningen i undersökningen är av större 

intresse än argumenten som är relevanta för de nordiska ländernas rättsordningar.  

 

 

 

                                                                                                                                          
VA.L.REV., 1974, s. 451 ff. 
154 von Bar, The Common European Law of Torts, vol 1, 1998, vol 2, 2000, Sisula-Tulokas, Mot en 
europeisk civilrätt, 1999, JFT, s. 372–378, se även Sisula-Tulokas, Ersättning för ideell personskada - 
Norden och utvecklingen i Europa, 2000, JFT, s. 634–651, Wilhelmsson, Europeiseringen av privaträtten: 
För ett fragmenterat utbyte av erfarenheter, 2001, TfR, s. 1–32. 
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1.4 Disposition av avhandlingen 
 
Avhandlingen inleds med ett kort deskriptivt kapitel. I kapitel 2 diskuteras både i 

generell bemärkelse och för undersökningens tema betydelsen av att uppnå ekonomisk 

effektivitet inom skadeståndsrätten och transaktionskostnadernas relevans för själva 

analysen av skadeståndsrättsreglerna. 

 

I kapitel 3 övergår undersökningen till den juridiska delen och härmed till att kartlägga 

det rådande rättsläget i de nordiska länderna. Huvudsakligen undersöks argument som 

mer eller mindre explicit kommer till synes i de högsta rättsinstansernas bedömning av 

om skadeståndsansvar har uppkommit för revisorer eller inte. Kartläggningen av 

rättsläget sker utgående från ett tidsschema. Inom det första tidsintervallet uppmärk-

sammas faktorer som de högsta rättsinstanserna har fäst vikt vid vad gäller revisors 

interna arbete. Inom det andra tidsintervallet undersöks vilken information eller vilka 

råd revisorn har gett tredje man eller klienten. Informationen eller råden avspeglar sig 

på tredje mans respektive klientens handlande, vilket undersöks i det tredje intervallet. 

Inom det fjärde intervallet granskas de högsta rättsinstansernas bedömning av inträffad 

skada och orsakssamband. En sammanfattning av resultaten av dessa intervall sker i 

princip i det femte intervallet. Inom detta intervall undersöks de högsta rättsinstansernas 

kriterier som antingen fäller revisorn till eller befriar honom från ersättningsskyldighet.  

 

Genom kapitel 4 övergår undersökningen till den ekonomiska delen. I kapitel 4 byggs 

ekonomiska kriterier som skall tillämpas vid genomförandet av den ekonomiska 

analysen av revisors skadeståndsansvar upp. Inom förutsebarhetskriteriet undersöks om 

revisorn har kunnat förutse skadan och om hans iakttagna aktsamhet härmed är lägre 

eller högre än den tillbörliga aktsamhetsgraden. Inom förebyggandekriteriet granskas 

revisors möjligheter att förebygga skadan till kostnader som är lägre än riskens värde 

innan den realiseras. Inom avvägningskriteriet övergår undersökningen till att 

undersöka tredje mans eller klientens möjligheter att förebygga skadan, och att jämföra 

dessa kostnader med kostnaderna för revisors förebyggande åtgärder. Utgående från att 

den tillbörliga aktsamhetsgraden är okänd ex ante, och härmed antas ligga inom ett s.k. 

sannolikhetsintervall, så undersöks inom sannolikhetskriteriet revisors incitament att 
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vidta optimala förebyggande åtgärder. Inom riskbärarkriteriet analyseras den maximala 

tillbörliga graden av aktsamhet, vilken bör sammanfalla med den ekonomiskt effektiva 

aktsamhetsgraden. 

 

I den rättsekonomiska delen, närmare bestämt kapitel 5 så genomförs den ekonomiska 

analysen av de nordiska rättsfallen. Analysen görs utgående från de uppbyggda 

ekonomiska kriterierna i kapitel 4. Den ekonomiska analysen följer även ett tidsschema. 

Det rättsliga och det ekonomiska tidsschemat sammanfaller så att domstolens utredning 

av händelseförloppen 1) revisors interna arbete analyseras i den ekonomiska analysen 

under förutsebarhetskriteriet, 2) information/råd till tredje man/klienten analyseras 

under förebyggandekriteriet, 3) tredje mans/klientens handlande granskas inom 

avvägningskriteriet, 4) inträffad skada och orsakssamband undersöks inom sanno-

likhetskriteriet, och 5) culpabedömningen och ersättningsskyldighet är föremål för 

analysen inom riskbärarkriteriet.  

 

I kapitel 6 diskuteras relevansen av att analysera skadeståndsansvaret ur ett rätts-

ekonomiskt perspektiv, och vilka argument som är vägledande vid utformningen av en 

ekonomiskt effektiv skadeståndsregel för revisorer.  

 

Resultaten av studien sammanfattas i kapitel 7. De vunna erfarenheterna av 

undersökningen bör kunna leda till att man inom revisorsprofessionen får en säkrare 

grund att stå på. Genom att inrikta undersökningen på en rättsekonomisk analys är mitt 

syfte att nyansera diskussionen rörande revisors skadeståndsansvar.  

 

Kapitel 8 innehåller en engelskspråkig sammanfattning av de slutsatser jag har kunnat 

dra med stöd av undersökningen samt mina egna förslag i avsikt att tydliggöra revisors 

skadeståndsansvar.  
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2 Tillämpning av rättsekonomi på skadeståndsrätten  

2.1 Inledning 

2.1.1 Ekonomisk effektivitet – generellt sett 
 
Ett omtvistat diskussionsämne inom rättsekonomin och skadeståndsrätten155 är 

målsättningen med att tillämpningen av rättsreglerna skall leda till ekonomisk 

effektivitet.156 Ur ett skadeståndsrättsligt målsättningsperspektiv anses emellertid 

ekonomisk effektivitet tjäna både allmänna samhällsekonomiska intressen och på längre 

sikt även mer än hälften av de individuella intressena.157 Några rättsekonomiska 

författare, för att nämna Calabresi och Melamed, har framhållit att kriteriet ekonomisk 

effektivitet inom skadeståndsrätten visserligen kan utgöra en grundläggande målsättning 

men vid sidan av ett allmänt mål på att de skadeståndsrättsliga reglerna även skall skapa 

rättvisa.158 ”Skeptikerna” till rättsekonomiskt effektivitetstänkande bygger i allmänhet 

sin kritik på är att ekonomisk effektivitet som mål och beslutskriterium kan drivas 

alltför långt, nämligen om det kräver större ekonomiska resurser för en skadevållare att 

förebygga skadan än för en potentiell skadelidande att förekomma att han lider skada. 

Detta innebär naturligtvis inte att lösningar inom skadeståndsrätten där ekonomisk 

effektivitet har använts som målsättningskriterium skulle resultera i orealistiska 

lösningar,159 utan det gäller att tillämpa den ekonomiska effektiviteten som ett ämnes- 

och målsättningspecifikt beslutskriterium för aktuell undersökning.160 Rättsekonomins 

styrka ligger nämligen i att framhäva målkonflikter genom att i analysen av rättsreglerna 

                                                
155 Angående rättsekonomins inflytande på bl.a. skadeståndsrätten se framförallt Landes – Posner, The 
Influence of Economics on Law: A Quantative Study, Journal of Law & Economics, 1993, s. 385–424. 
156 Inom rättsekonomin verkar för skadeståndsrättens del förekomma en tudelad uppfattning om att den 
endast sysslar med en sida, nämligen den ekonomiska effektiviteten, och ståndpunkten att denna 
effektivitet är den avgörande faktorn vid bedömningen av skadeståndsrätten. Se avsnitt 1.2.3 och avsnitt 
1.3.  
157 Se Posner, Economic Analysis of Law, 1998, s. 13 "Although no effort will be made in this book to 
defend efficiency as the only worthwhile criterion of social choice, the book does assume, and most 
people probably would agree, that it is an important criterion." Se även Polinsky, An Introduction to Law 
and Economics, 1989, s. 129 ff. Shavell, Economic Analysis of Accident Law, 1987, s. 297. 
158 Se framför allt Calabresi – Melamed, Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of 
the Cathedral, Harvard Law Review, 1972, s. 1089–1128. 
159 Posner har dock fått kritik för sin ensidiga inriktning på effektivitetsresonemang. Särskilt har man 
hängt upp sig på att effektivitetsresonemangen bygger på egendomsfördelningar som redan är givna och 
hans sätt att använda "justice" synonomt med "efficiency". Se härom Posner, Economic Analysis of Law, 
1998, s. 12 ff. Se även Schäfer, Efficiency as a Legal Norm, i Riis – Nielsen, (eds.), Law and Economics. 
Methodology and Application, 1998, s. 95 ff.  
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visa och samtidigt förklara i vilken utstäckning ett specifikt mål, i detta fall ekonomisk 

effektivitet, måste förbises till förmån för ett annat mål.161 Den ekonomiska teorin om 

effektivitet utgör emellertid inte någon utgångspunkt för några etiska ställnings-

taganden.162 Den ekonomiska teorin kan tillämpas för att kartlägga vilka kostnader som 

uppstår om ett annat mål, t.ex. distributiv eller protektiv rättvisa, väljs framom 

ekonomisk effektivitet.163 Den ekonomiska teorin kan inte tillämpas i syfte att uppnå 

ekonomisk effektivitet, utan den ekonomiska effektivitetens syfte är att påvisa hur de 

samhälleliga resurserna borde allokeras för att maximal välfärd i samhället skall 

uppnås.164 Den ekonomiska teorin om effektivitet kan t.ex. påvisa att samhälls-

ekonomisk effektivitet165 kan uppnås med kostnadseffektivare inputresurser jämfört 

med de som används.166 Kritiken mot den strikta ekonomiska effektiviteten som 

beslutskriterium kan anses utgå från antagandet att för det fall att en viss regel är 

ekonomisk effektiv så måste regeln även prioriteras och väljas framför andra möjliga 

regler. Som ovan framgår är detta emellertid inte syftet med att tillämpa ekonomisk 

effektivitet som beslutskriterium. Om ekonomisk effektivitet däremot är en del av 

ändamålet med lagstiftningen så kan man med stöd av ekonomisk teori påvisa hur 

lagreglerna skall uppbyggas så att ändamålet uppnås.167  

 

Hellner, som har en allmänt skeptisk uppfattning om rättsekonomi,168 framhåller 

angående skadeståndsrättens s.k. ultimära mål, ekonomisk effektivitet och rättvisa,169 att 

ekonomiska överväganden förtjänar att tillmätas relevans i den juridiska 

                                                                                                                                          
160 Oker-Blom, Rättsekonomin och den "tyska" kritiken – klarar rättsekonomin den?, i Kanniainen - 
Määttä, (toim.), Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 3, 1999, s. 1–17.  
161 Posner, Economic Analysis of Law, 1998, s. 27. 
162 Det har förts en livlig debatt om effektivitet som en etisk princip. Se härom t.ex. Coleman, Economics 
and the Law: A Critical Review of the Foundations of the Economic Approach to Law, Ethics, 1984, s. 
649 ff. Dworkin, A Matter of Principle, 1986, kapitel 12.  
163 Harris – Veljanovski, The Use of Economics to Elucidate Legal Concepts: The Law of Contract, i 
Daintith – Teubner, (ed.), Contract and Organisation: Legal Analysis in the Light of Economic and Social 
Theory, 1986, s. 109. 
164 Burrows – Veljanovski, The Economic Approach to Law, 1981, s. 15. 
165 Hirsch, Law and Economics: An Introductory Analysis, 1999, s. 6 ff.  
166 Se Posner, Economic Analysis of Law, 1998, s. 13–14, Posner, The Problems of Jurisprudence, 1990, 
s. 360 f.  
167 Posner, Economic Analysis of Law, 1998, s. 27, Bergström – Samuelsson, Aktiebolagets 
grundproblem, 2001, s. 17, Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten, 1990, s. 175.  
168 Hellner, Skadeståndsrätt och rättsekonomi, TfR, 1998, s. 359. 
169 Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten, 1990, s. 176–177. 
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helhetsbedömningen.170 De ekonomiska övervägandenas plats i den juridiska helhets-

bedömningen försvåras dock av uttalanden som att ekonomisk effektivitet torde kunna 

bestämmas entydigt medan rättvisan inte torde kunna definieras i några enkla formler.171 

Redan Aristoteles framhöll avseende ”justitia commutativa” att "...the Just is a mean 

between loss and gain arising in involuntary transaction; that is, it is the having the 

same after the transaction as one had before it took place."172 Aristoteles såg med andra 

ord rättvisan i samhälleliga transaktioner mellan individer. Dessa transaktioner krävde 

en marknad för att kunna genomföras. För det fall att transaktionerna mellan individerna 

genomfördes på ett felaktigt sätt så krävdes rättsliga medel, såsom t.ex. skadestånds-

ansvar för att återställa situationen. För att kunna diskutera effektivitet och rättvisa bör 

vi således göra det i termer av mänskligt beteende och inte i abstrakta termer. Det är 

nämligen det mänskliga agerandet som styr allokeringen av samhälleliga resurser, och 

härigenom effektiviteten. En felaktig allokering av resurser resulterar i ineffektivitet. 

Rättvisan i sin tur definieras av individerna i samhället. Avseende effektivitetskriteriet 

så kommer individerna att antingen acceptera det som en av rättvisans principer eller 

förkasta det. Ekonomisk effektivitet och rättvisa är två begrepp, som skiljer sig från 

varandra och som egentligen inte har någonting med varandra att göra. Rättvisan har 

ingenting med vinstmaximering och kostnadsanalys att göra, medan effektivitet inte tar 

hänsyn till individernas uppfattning om rättvisan. Till exempel Chicago-skolan, som 

baserar sig på neo-klassisk ekonomisk tradition,173 bygger sitt effektivitetskriterium på 

att minimera de totala samhälleliga kostnaderna. I vidsträckt mening kan man för 

rättvisans del säga att den enbart tar ställning till kostnadsfördelningen som 

sammanhänger med risker och som gäller involverade parter i det aktuella fallet. För 

effektivitetskriteriets del tillmäts kostnadsfördelningen mellan parterna endast betydelse 

                                                
170 Hellner, Skadeståndsrätt och rättsekonomi, TfR, 1998, s. 388. Dufwa framhåller i Flera 
skadeståndsskyldiga, 1993, nr 1719 ff. att begreppet rättvisa kan vara en reaktion på exempelvis betoning 
av rättsekonomiska bedömningsgrunder.  
171 Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten, 1990, s. 176–177. 
172 Se Aristotle, The Ethics of Aristotle. Philosophy & Theology. The Nicomachean Ethics of Aristotle, 
1911, s. 101–111, Posner, The Concept of Corrective Justice in Recent Theories of Tort Law, Journal of 
Legal Studies, 1981, s. 187–206. 
173 Posner, Economic Analysis of Law, 1998, s. 3 ff. 
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till den del den påverkar de totala samhälleliga kostnaderna men är därutöver en 

irrelevant faktor.174 Innehållsmässigt kan dock ekonomisk effektivitet bestämmas:175 

"En ekonomisk situation (en allokering) är effektiv om det inte föreligger 
någon annan tänkbar situation (allokering) som skulle innebära att 
åtminstone någon individ fick det bättre medan samtidigt ingen annan 
individ fick det sämre, allt efter varje individs egen bedömning." 

 

Definitionen avser pareto-effektivitet, uppkallad efter Vilfredo Pareto, och bygger på 

tillfredsställelse av individers preferenser. Pareto-effektivitetskriteriet har dock sina 

begränsningar eftersom endast allokeringar som utgår från att åtminstone en person 

uppnår en bättre ställning och ingen person försätts i en sämre ställning rekommenderas, 

medan effekter på tredje part förbises. Argumentation avseende Pareto-effektivitet 

bygger till stor del på att maximera nyttan medan fördelningsaspekter inte alls 

beaktas.176  

 

Ett annat slags måttstock för ekonomisk effektivitet är kompensationsprincipen, även 

nämnd Kaldor-Hicks-kriteriet.177 Kompensationsprincipen utgör den teoretiska basen i 

den ekonomiska kalkylen avseende kostnad och nytta.178 Posner har formulerat detta 

effektivitetskriterium som ett ”värdemaximeringskriterium”.179 

                                                
174 Mercuro – Medema, Economics and the Law. From Posner to Post-Modernism, 1997, s. 66 ff. 
Kirchner, The Difficult Reception of Law and Economics in Germany, International Review of Law and 
Economics, 1991, s. 283. För vidare diskussion se Posner, Strict Liability: A Comment, Journal of Legal 
Studies, 1973, s. 221 ff. Epstein, A Theory of Strict Liability, Journal of Legal Studies, 1973, s. 152 ff. 
Posner, Epstein´s Tort Theory: A Critique, Journal of Legal Studies, 1979, s. 457 ff. 
175 Werin, Ekonomi och rättssystem, 1982, s. 66.  
176 Pindyck – Rubenfeld, Microeconomics, 1998, s. 591 ff.  
177 Även nämnt Potential Pareto Improvement. Se Kaldor, Welfare Proposition of Economics and 
Interpersonal Comparisons of Utility, Economic Journal, 1939, s. 550, se även Schäfer & Otts kritik mot 
Kaldor-Hicks-kriteriet i Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 2000, s. 35–38. Se 
Wilhelmsens tillämpning av Kaldor-Hicks-kriteriet i Avtalslovens § 36 og økonomisk effektivitet, TfR, 
1995, s. 3 ff. 
178 Inom Chicago-skolan är Kaldor-Hicks-effektivitet standard för bedömning av effektivitet.  
179 Posner, Utilitarianism, Economics and Legal Theory, Journal of Legal Studies, 1979, s. 103 ff. Posner 
utgår i sitt värdemaximeringskriterium från att mäta effektiviteten i villighet att betala mätt i monetära 
termer. Värdemaximeringskriteriet är en variant av Kaldor-Hicks-kriteriet dvs. värdemaximeringskriteriet 
är analytiskt ekvivalent till kompensationsprincipen, och går ut på att bedöma den samhälleliga välfärden 
med hänsyn till individers preferenser. Enligt värdemaximeringskriteriet föreligger ekonomisk effektivitet 
om samhällets förmögenhet, mätt i villighet att betala, ökar. Se även Veljanovski, Wealth Maximization, 
Law and Ethics: On the Limit of Economic Efficiency, International Review of Law and Economics, 
1981, s. 5 ff.  
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Enligt kompensationsprincipen föreligger ekonomisk effektivitet när nyttan av en 

transaktion överstiger kostnaderna för transaktionen. Kompensationsprincipen 

förutsätter nämligen att fördelstagarna av transaktionen kan ersätta förlusten för 

förlorarna men trots ersättning uppnår fördelstagarna en bättre position. (Detta utgör 

Kaldors del180 av Kaldor-Hicks-kriteriet). Därutöver förutsätter principen att förlorarna 

inte skulle ha kunnat ersätta förmånstagarna förlusten av deras vinst utan att förlorarna 

själva skulle försättas i en sämre position jämfört med den ursprungliga positionen. 

(Detta utgör Hicks del181 av Kaldor-Hicks-kriteriet.)182 Om denna förutsättning är 

uppfylld, så kan förmånstagare i princip ersätta förlusten för förlorarna, men trots erlagd 

ersättning erhålla ett överskott av transaktionen. I de fall nyttan av en transaktion 

överstiger kostnaderna kommer transaktionen att skapa samhällelig värdeökning eller 

välfärdsökning. Någon egentlig ersättning behöver dock inte ske, men bör potentiellt 

sett vara möjlig att genomföra.183 Mercuro – Medema sammanfattar den ”moderna 

versionen” av kompensationsprincipen, som följer av Scitovskys184 arbete på följande 

sätt:  

”A change may be judged to improve society´s well-being if and only if both 
the gainers from the change could compensate the losers for their losses 
and remain better off themselves, and the losers could not have 
compensated the gainers to forgo their gains without being themselves 
worse off than in their original position.”  

 

Endast i det fall att både Kaldors och Hicks del av effektivitetskriteriet är uppfyllt så 

kan en förbättring uppnås.  

 

2.1.2 Beslutskriteriet ekonomisk effektivitet inom skadeståndsrätten 
 
En svårighet att tillämpa ekonomisk effektivitet som beslutskriterium på de 

skadeståndsrättsliga reglerna är att det råder olika uppfattningar om vilka ansvarsregler 

                                                
180 Kaldor, The Equlibrium of the Firm, Economic Journal, 1934, s. 60–76.  
181 Hicks, The Foundations of Welfare Economics, Economic Journal, 1939, s. 696–712. 
182 Price, Welfare Economics in Theory and Practice, 1977, s. 23, Posner, Economic Analysis of Law, 
1998, s. 13 ff. 
183 Cooter – Ulen, Law and Economics, 2000, s. 41 f. Mercuro – Medema, Economics and the Law. From 
Posner to Post-Modernism, 1997, s. 19 f.  
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som leder till ekonomisk effektivitet bland rättsekonomerna. En del rättsekonomer utgår 

från att culpaansvaret leder till ekonomisk effektivitet,185 medan en del anser att man 

endast genom att tillämpa ett strikt ansvar uppnår denna effekt.186 Någon diskussion om 

anhängarnas åsikter till respektive synsätt tas inte upp till diskussion i undersökningen. 

Jag utgår från culpaansvaret eftersom revisors skadeståndsansvar bestäms härefter.187 

 

Rättsekonomiska anhängare av culpaansvaret utgår i sin argumentation från "the 

Learned Hand formula", som beskriver en ekonomisk avvägning mellan nyttan och 

kostnaden av ett handlande som kan orsaka skada. Formuleras regeln i termer av 

kostnadsstorheter lyder den på följande sätt:188 

"En individ är oaktsam om den förväntade skadekostnaden av hans 
handlande överstiger kostnaderna för honom att undvika skadan." 

 

Domaren Learned Hand motiverade själv domslutet i United States v. Carroll Towing 

Co enligt följande:189 

”It appears from the foregoing review that there is no general rule to 
determine when the absence of a bargee or other attendant will make the 
owner of the barge liable for injuries to other vessles if she breaks away 
from her moorings. However, in any cases where he would be liable for 
injuries to others, obviously he must reduce his damages proportionately, if 
the injury is to his own barge. It becomes apparent why there can be no 
such general rule, when we consider the grounds for such a liability. Since 
there are occasions when every vessel will break from her moorings, and, 
since, if she does, she becomes a menace to those about her, the owner´s 

                                                                                                                                          
184 Scitovsky, A Note on Welfare Propositions in Economics, Review of Economic Studies, 1941–1942, 
s. 77–88.  
185 Se speciellt Posner, A Theory of Negligence, Journal of Legal Studies, 1972, s. 28 ff. Posner, 
Economic Analysis of Law, 1998, s. 179 ff. Landes – Posner, The Economic Structure of Tort Law, 1987, 
Shavell, Strict Liability versus Negligence, Journal of Legal Studies, 1980, s. 1–25. 
186 Se speciellt Calabresi, The Cost of Accident: A Legal and Economic Analysis, 1970, s. 68–94, 
Epstein, A Theory of Strict Liability, Journal of Legal Studies, 1973, s. 151 ff.  
187 För vidare diskussion beträffande repektive anhängares synsätt se Polinsky, An Introduction to Law 
and Economics, 1983, s. 39, Landes – Posner, Economic Structure of Tort Law, 1987, s. 54 ff. Shavell, 
Economic Analysis of Accident Law, 1987, s. 73 ff. Priest, The Monsanto Lectures: Modern Tort Law 
and Its Reform, VAL. L. REV., 1987, s. 22 ff. och Satisfying the Multiple Goals of Tort Law, VAL. L. 
REV., 1988, s. 643 ff. Rizzo, Law amid Flux: The Economics of Negligence and Strict Liability in Tort, 
Journal of Legal Studies, 1980, s. 291–299, Shavell, Strict Liability versus Negligence, Journal of Legal 
Studies, 1980, s. 1–25. 
188 Posner, A Theory of Negligence, Journal of Legal Studies, 1972, s. 28 ff. svensk översättning citerad 
från Werin, Ekonomi och rättssystem, 1982, s. 377. 
189 United States v. Carroll Towing Co., 159 F 2d 169 (2d Cir 1947) Circuit Judge.  
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duty, as in other similar situationas, to provide against resulting injuries is 
a function of three variables: (1) the probability that she will break away; 
(2) the gravity of the resulting injury, if she does; (3) the burden of adequate 
precautions. Possibly it serves to bring this notion into relief to state it in 
algebraic terms: if the probability be called P; the injury L; and the burden 
B; liability depends upon whether B is less than L multiplies by P; i.e.; 
whether B is less than PL”. 

 

Domare Learned Hand formulerade sålunda regeln som en funktion av tre variabler: (1) 

sannolikheten att en skada skall inträffa, P, (2) den sannolika skadans storlek, L, och (3) 

förekomsten av lämpliga åtgärder för att förebygga skadan, B. Utgår lagstiftningen från 

att påföra skadestånd för ett oaktsamt agerande och domstolarna tillämpar Learned 

Hand-formeln i sitt beslutsfattande blir konsekvensen att incitamenten för att undvika 

skaderisker förstärks för den skadevållande parten om undvikandet kostar mindre än 

den förväntade skadekostnaden. I matematiska termer erhålls uttrycket B<PL. Learned 

Hand framhöll dock redan uttryckligen i ett tidigare avgörande att de olika faktorerna i 

praktiken inte kan bestämmas kvantitativt utan att det blir fråga om ett val mellan 

storheter som inte är jämförbara.190 

 

I fall culparegeln tillämpas tillsammans med ”the Learned Hand formula” torde regeln 

innefattas av egenskapen att befrämja åtgärder som förbättrar situationen för någon på 

någon annans bekostnad, men där förbättringen för den skadevållande parten är så stor 

att den skulle räcka till för att kompensera den skadelidande parten och ändå möjliggöra 

en nettofördel för den skadevållande parten. Dessa åtgärder benämns potentiellt 

paretosanktionerade åtgärder.191 För den skadevållande parten är situationen bättre 

jämfört med utgångsläget, medan den skadelidande parten befinner sig på samma 

kvalitetsmässiga nivå som vid utgångsläget. 

 

                                                
190 Se Conway v. O´Brien, 111 F 2d 611 (2d Cir. 1940) ”The degree of care demanded of a person by an 
occasion is the resultant of three factors: the likelihood that his conduct will injure others, taken with the 
seriousness of the injury if it happens, and balanced against the interest which he must sacrifice to avoid 
the risk. All these are practically not susceptible of any quantitative estimate, and the second two are 
generally not so, even theoretically. For this reason a solution always involves some preference, or 
choice between incommensurables, and it is consigned to a jury because their decision is thought most 
likely to accord with commonly accepted standards, real or fancied.”. Citatet är från Gregory - Kalven, 
Cases and Materials on Torts, 1969, s. 94.  
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En närmare utformning av metoden för beräkning av sannolikheten för att en skada 

skall inträffa är emellertid beroende av ett flertal faktorer, såsom den förväntade 

skadekostnaden och den förväntade skadeståndskostnaden. Den förväntade skadestånds-

kostnaden beräknas utgående från sannolikheten för att skada uppkommer för den 

skadelidande parten multiplicerad med sannolikheten för att den skadevållande parten 

skall bli ertappad för sitt handlande multiplicerad med skadeståndsbeloppet. Primärt är 

det den skadevållande parten som skall bedöma sannolikheten för sitt handlande. 

Uppstår en faktisk skada är det emellertid domstolens uppgift att i sina beräkningar 

sammanställa en sannolikhetskalkyl.192 

 

2.1.3 Transaktionskostnader – Coase-teoremet 
 
Vid ekonomisk analys av rättsregler poängteras att rättsreglerna bör utformas så att 

transaktionskostnaderna förblir låga. Transaktionskostnadernas betydelse för ekonomisk 

analys av rättsreglerna framhävdes dock i ett relativt sent skede jämfört med 

rättsekonomins introduktion som vetenskaplig metodinriktning.193 Ronald Coases 

uttalande, det s.k. coaseteoremet, om transaktionskostnadernas relevans för rättsreglerna 

år 1960 får betecknas som grundläggande för den rättsekonomiska bedömningen av 

skadeståndsrätten. Något teorem har egentligen aldrig ställts upp av Coase, utan Stigler 

är upphovsman till coaseteoremet och dess utformning.194 Stigler har utgående från sin 

tolkning av coaseteoremet förklarat att de privata och samhällsekonomiska kostnaderna 

är lika förutsatt att det råder fullständig konkurrens på marknaden.195  

 

                                                                                                                                          
191 Se härom Werin, Ekonomi och rättssystem, 1982, s. 379. 
192 Werin, Ekonomi och rättssystem, 1982, s. 381. Kritik mot vållanderegeln har bl.a. framlagts i Vandall, 
Strict Liability. Legal and Economic Analysis, 1989, s. 75–105. 
193 Samuelsson, Om rättsekonomins uppkomst och inverkan på den aktiebolagsrättliga forskningen, SvJT, 
1997, s. 530–537, Posner, Overcoming Law, 1995, s. 438 f.  
194 Coase artikel ”The Problem of Social Cost” innehåller egentligen bara en del exempel om 
boskapshjordar som betar på grannens mark, tåg som sprutar gnistor som kan antända en markägares 
egendom och skakningar på en läkarmottagning.  
195 Stigler, The Theory of Price, 1966, s. 113. Coase framhåller att Stiglers framställning av coaseteoremet 
skiljer sig från hans sätt att framföra resonemanget kring maximering av värdet av produktionen, men att 
det inte förekommer några motsättningar mellan hans och Stiglers formuleringar. Se Coase, Företaget, 
marknaden & lagarna, 1992, s. 171. 
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En förutsättning för resonemang enligt coaseteoremet för skadeståndsrättens del är att 

det finns ett uppbyggt rättighetssystem, i vilket man kan fastställa vem som är 

skadevållare och vem som är skadelidande. Vill man dra slutsatser enligt coaseteoremet 

för ett särskilt fall måste man emellertid uppmärksamma flera förhållanden. Coase-

teoremet säger nämligen endast att placeringen av t.ex. ansvar saknar betydelse för 

resursallokeringen på kort sikt, inte att det saknar betydelse för inkomst- och 

förmögenhetsfördelningen och för den resursallokering som kan bli en direkt följd 

därav.196 Coase påstår att i det fall att transaktionskostnader inte förekommer, kan 

lagstiftningen skapa en rättighetsfördelning där någon ges rätt till en verksamhet, men 

oberoende av rättighetsfördelningen kommer den verksamhet att bedrivas som är mest 

lönsam. Rättsreglerna bör med andra ord utformas så att de minimerar den skada som 

förorsakas av misslyckade privata förhandlingar.197 Ersättning och rättvisa intar inte 

någon roll i Coase argumentering, utan marknaden avgör vem som kommer att utnyttja 

tillgängliga resurser.  

 

Trots att grundförutsättningen i coaseteoremet aldrig uppfylls, så hindrar det inte att 

man i undersökningen, för vilken målsättningen är att skapa rättsregler som leder till 

ekonomisk effektivitet, utgår från den omvända följden av coaseteoremet. Utgående 

från detta resonemang så har rättsreglerna ekonomisk betydelse i de fall transaktionerna 

är endogena för rättsreglerna och medför kostnader för parterna, vilket de också alltid 

gör. Möjligheter att avtala förbi den tvingande rättighetsfördelningen kommer härmed 

att vara begränsade, men definitivt inte uttömda, eftersom transaktionskostnader som är 

endogena för rättsreglerna medför att rättsreglerna kan nedsätta de privat förhandlings-

hindren.198 Enligt teoremet kan en transaktion även äga rum om respektive parts andel 

av transaktionskostnaderna är lägre än transaktionens värde för respektive part.199 Detta 

förutsätter dock att parterna kommer i kontakt med varandra och att parterna är fullt 

medvetna om de ekonomiska konsekvenserna av olika handlingssätt samt att de inte har 

andra intressen som påverkar deras handlande. Hur nära en optimal fördelning parterna 

kan komma är dock osäkert. Den optimala fördelningen är emellertid beroende av 

                                                
196 Cooter – Ulen, Law and Economics, 2000, s. 91.  
197 Cooter, The Cost of Coase, Journal of Legal Studies, 1982, s. 1.  
198 Cooter – Ulen, Law and Economics, 2000, s. 93–94. 
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tillgänglig information. Om t.ex. domstolen har relativt god information om hur den 

optimala rättighetsfördelningen skall ske, kan domstolen fördela rättigheten i enlighet 

med det normativa coaseteoremet, som går ut på att rättsreglerna bör utformas så att de 

avlägsnar de privata förhandlingshindren. Om däremot tillförlitlig information avseende 

den optimala fördelningen saknas, bör åläggandet utgå från att garantera att rättig-

heterna ur ett ex ante-perspektiv minimerar ex post-transaktionskostnaderna, vilka är 

sammanbundna med att uppnå en optimal rättighetsfördelning i enlighet med 

coaseteoremet.200 

 

Coase hävdar att under förutsättning att transaktionskostnaderna är noll, så har 

skadeståndsreglerna inte något inflytande på fördelningen av ekonomiska resurser.201 

Coaseteoremet tillmäter med andra ord transaktionskostnaderna en avgörande betydelse 

för att bestämma skadeståndsreglernas ekonomiska effektivitet, eftersom Coase 

förkastar den normativa skillnaden mellan ”skadevållare” som förtjänar att betala och 

”skadelidande” som förtjänar att få ersättning vid fastställandet av ansvaret. Coase anser 

att skadelidande också är skadevållare genom att han har närvarit när skadan har skett. 

Skulle skadelidande inte ha varit närvarande skulle skadan inte ha inträffat. 

Coaseteoremet innebär att man bör ta ställning till vilken fördelning av risk som skulle 

leda till ekonomisk effektivitet.202 Slutsatsen är att åtgärder som parterna vidtar är 

ekonomiskt effektiva oavsett vilka än skadeståndsreglerna är förutsatt att transaktions-

kostnaderna är noll. Detta är den väsentliga innebörden i coaseteoremet för skade-

ståndsrättens del. Coaseteoremet säger däremot inte att det för de berörda parterna 

saknar betydelse om skadeståndsskyldighet uppstår eller inte.  

 

 

 

                                                                                                                                          
199 Polinsky, An Introduction to Law and Economics, 1989, s. 11 ff. 
200 Cooter – Ulen, Law and Economics, 2000, s. 93 f. 
201 Coase, The Problem of Social Cost, The Journal of Law and Economics, 1960, s. 1 ff. 
202 Brennan, A Philosophical Assessment of ”Law and Economics”: Policy Norms and Judicial Contexts; 
V. Travemünder Symposium zur ökonomischen Analyse des Rechts, 30 March 1996, s. 5. 
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2.1.4 Transaktionskostnadernas relevans för skadeståndsrätten 
 
Möjligheten att hålla transaktionskostnaderna på lägsta möjliga nivå har uppfattats som 

ett viktigt argument för utformningen av skadeståndsreglerna. Transaktionskostnaderna 

kan indelas i olika typer av kostnader.203 Transaktionskostnader som hänför sig till en ex 

ante-situation är av typ informations-, distributions- och administrationskostnader,204 

medan transaktionskostnader som hänför sig till en ex post-situation är av typ skade-

regleringskostnader.205 Om låga transaktionskostnader är en målsättning för utformning 

av skadeståndsregler bör man ta hänsyn till att en minskning av en typ av transaktions-

kostnader kan leda till en ökning av en annan typ av transaktionskostnader.206  

 

Vid en samhällsekonomisk bedömning innebär transaktionskostnader primärt en 

kostnad, oberoende av vem som betalar den. Endast i det fall att det uppkommer andra 

samhällsekonomiska vinster, t.ex. att skadefrekvensen kan nedsättas, så kan 

transaktionskostnaderna vid uppgörelser eller processer mellan försäkringsbolag 

uppvägas från samhällsekonomisk synvinkel.207 Calabresi har bl.a. analyserat 

möjligheten att utforma ekonomiskt effektiva skadeståndsregler trots transak-

tionskostnader mellan parterna. Han poängterar att man inte i den ekonomiska analysen 

                                                
203 Se Williamsons kritik mot Posners kommentar av Ronald Coases Nobel föreläsning år 1991 i 
Transaction Cost Economics meets Posnerian Law and Economics, Journal of Institutional and 
Theoretical Economics, 1993, s. 99–118. 
204 Se Werin, Economic Incentives and the Legal Order, bok-manuskript, mars 1999. Han anser att 
transaktionskostnader utgör kostnader som hänför sig till en kontraktsituation medan administativa 
kostnader hänför sig till en utomobligatiorisk situation. Bägge typer av kostnader består emellertid av en 
bred kategori av kostnader. Werin benämner dessa kostnader för "cost of organizing interaction".  
"Costs of organizing interaction consist of the costs of search, information, bargaining, making decisions, 
implementing decisions, monitoring performance, policing and enforcement associated with establishing 
and conducting an interaction among a delimited collection of individuals. The costs of investing in 
durable arrangements, knowledge and specific skills serving these activities are included. Such costs are 
called transaction costs when the interaction is governed by a contract, and may be subsumed under the 
label administration costs in cases when the interaction is non-contractual". kapitel 6, s. 6–6, s. 6–7 i 
bok-manuskriptet. 
205 Williamson, The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting, 1985, s. 
19 ff. Roos, Ersättningsrätt och ersättningssystem: en lärobok och idébok om ersättning vid personskada 
och sakskada, 1990, s. 49 ff. Se Dahlman, The Problem of Externality, Journal of Law & Economics, 
1979, för beskrivning av transaktionskostnader enligt följande (1) sök- och informationskostnader, (2) 
förhandlings- och beslutskostnader och (3) kontroll- och genomförandekostnader. Den svenska 
översättningen av Dahlmans termer återfinns i Coase, Företaget, marknaden och lagarna, 1992, s. 15. Se 
även Kanniainen – Määttä – Timonen, Oikeustaloustiede, i Kanniainen – Määttä (toim.), Näkökulmia 
oikeustaloustieteeseen, 1996, s. 27. 
206 Roos, Ersättningsrätt och ersättningssystem: en lärobok och idébok om ersättning vid personskada och 
sakskada, 1990, s. 49 ff.  
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är tvungen att avväga parternas incitament så att detta skulle leda till samhälls-

ekonomiskt optimalt läge, utan att man bör undersöka effekterna av alternativa 

resursallokeringar.208 Ur ett målsättningsperspektiv innebär transaktionskostnader att 

lagstiftaren ges avgörande roll för att bestämma användningen av tillgängliga 

resurser.209  

 

Avseende transaktionskostnader i ett skadeståndsmål ligger tyngdpunkten på att ta 

ställning till hur man skall fördela risken mellan parter som är involverade i skade-

ståndsmålet för att ekonomisk effektivitet skall uppnås. För skadeståndsrättens del kan 

man sålunda något förenklat säga att coaseteoremet är en klargörande faktor därför att 

teoremet föreslår att ansvaret borde fördelas av domstolen på samma sätt som parterna 

skulle ha gjort vid en överenskommelse. Vid fördelningen av ansvaret bör domstolen 

dock uppmärksamma att om varje individ maximerar sin förväntade nytta210 och alla 

individers förväntningar går att fastställa på en definierbar nivå, så uppkommer trots allt 

även icke-överenskomna utgifter. Dessa utgifter uppkommer eftersom varje individs 

strategi är bäst gentemot medeltalets men inte bäst gentemot varje individuell 

motspelare.211 Nedsatta transaktionskostnader för överenskommelser mellan parterna 

innebär således inte att sannolikheten för överenskommelse mellan parterna på ett 

allmänt plan skulle öka.  

 

2.2 Ekonomisk effektivitet, transaktionskostnader och deras relevans för 
undersökningens forskningsuppgift 

 
Den ekonomiska effektiviteten som beslutskriterium är emellertid ett mindre 

kontroversiellt diskussionsämne inom skadeståndsrätten där valet av lösningar inte 

påverkas av hänsynen till skadelidande, som typiskt sett i ett skadeståndsmål anses stå i 

en "svagare position" jämfört med skadevållaren. I undersökningen antas skadelidande, 

                                                                                                                                          
207 Hellner, Skadestånd och "heta arbeten", JT, 1995–1996, s. 1130.  
208 Calabresi, The Pointlessness of Pareto: Carrying Coase Further, Yale Law Journal, 1991, s. 1214. 
209 Coase, Företaget, marknaden och lagarna, 1992, s. 194. 
210 För en ekonomisk framställning av begreppet nytta se t.ex. Varian, Intermediate Microeconomics: A 
Modern Approach, 1999, s. 54 ff.  
211 Cooter – Ulen, Law and Economics, 2000, s. 91 ff.  
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tredje man eller klienten, acceptera en viss grad av risk. Utgående från antagandet att 

revisorns, klientens och tredje mans handlande innefattar risk så kommer dessa personer 

att vara någorlunda jämställda i skadeståndssituationen.  

 

Utgående från undersökningens forskningsuppgift att analysera om det rådande 

rättsläget avseende revisors skadeståndsansvar är ekonomiskt effektivt så utgår jag från 

att bedöma ekonomisk effektivitet enligt Kaldor-Hicks-kriteriet. Effektivitetsmätning 

enligt detta koncept innebär för undersökningens del att ifrågavarande parter bör kunna 

sammanställa en kostnadskalkyl vilken innefattar den risk de är villiga att acceptera för 

ifrågavarande transaktion. Parterna bör med andra ord göra en ekonomisk avvägning 

utgående från sannolikheten att en skada inträffar, skadans storlek om så inträffar och 

föreliggande åtgärder för att förebygga skadan. Skadeförebyggande åtgärder bör endast 

vidtas om nyttan är högre än kostnaden för att företa dessa åtgärder. Kostnadskalkylen 

bör dock kompletteras med att undersöka kostnaderna för att vidta skadeförebyggande 

åtgärder på marginalnivå. Målsättningen med att mäta effektiviteten enligt Kaldor-

Hicks-kriteriet är att kartlägga resursallokeringen i samhället.  

 

Av avgörande betydelse för att bestämma skadeståndsregelns förhållande till ekonomisk 

effektivitet är transaktionskostnaderna. En analys av transaktionskostnaderna innebär att 

undersökningen blir mer komplex än undersökningar där betydelsen av transaktions-

kostnaderna förringas. En ekonomisk analys av skadeståndsrättsliga frågor som inte 

beaktar att det förekommer transaktionskostnader som kan hindra en ekonomisk optimal 

överenskommelse mellan parterna, torde emellertid få en begränsad praktisk betydelse. 

Risken med en transaktionskostnadsanalys är att de uppställda hypoteserna kan bli 

alltför komplexa och orealistiska så att det inte går empiriskt att bestyrka teorins 

riktighet.212  

 

                                                
212 Posner, Economic Analysis of Law, 1998, s. 17 f.  
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Transaktionskostnadsanalysens relevans för undersökningens resultat borde dock 

avgöras från fall till fall.213 Jag har valt att beakta transaktionskostnaderna i min 

undersökning på grund av att transaktionskostnaderna tillmäts en avgörande betydelse 

för att bestämma skadeståndsreglernas ekonomiska effektivitet i en situation där den 

normativa skillnaden mellan skadevållare och skadelidande förkastas. En analys 

utgående från coaseteoremet påtalar med andra ord vilken fördelning av risk mellan 

parterna som bör förekomma för att ekonomisk effektivitet i en skadeståndssituation 

skall uppkomma.  

 

Ytterligare aspekter som talar för att genomföra en transaktionskostnadsanalys i 

undersökningen är att transaktionskostnaderna dels kan ge en förklaring till att 

ersättningarna ibland inte överensstämmer med de belopp som skall utgå enligt 

skadeståndsreglerna i ett utomobligatoriskt förhållande, och dels förhindrar parterna att 

på ett effektivt sätt hantera avtalsbrott. Det går inte att förneka att transaktions-

kostnadernas del av den ekonomiska verkligheten är mycket stor. I undersökningen 

utnyttjas transaktionskostnadsbegreppet i extensiv betydelse och omfattas av kostnader 

som hänför sig till bl.a. parternas strategiska beteende. Med stöd i spelteorin så avser 

jag med strategiskt beteende att parterna såväl i en kontraktssituation som i ett 

utomobligatoriskt förhållande kan utnyttja t.ex. ett informationsövertag till sin fördel 

och maximera sin nytta härigenom.214  

 

Genom att relatera undersökningen till det område av skadeståndsrätten där jag anser att 

ekonomisk effektivitet som beslutskriterium har störst betydelse – affärsvärlden – så kan 

resultatet av denna undersökning få mer praktisk betydelse än annars.215 Skadestånds-

rätten bör med andra ord ge revisor/tredje man/klienten incitament att med stöd av 

                                                
213 Cooter – Marks – Mnookin, Bargaining in the Shadow of the Law. A Testable Model of Strategic 
Behavior. Pretrial Bargaining, Journal of Legal Studies, 1982, s. 225–251.  
214 Beträffande spelteori se närmare Baird – Gertner – Picker, Game Theory and the Law, 1995.  
215 Se Schäfer & Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 2000, s. 46 f. Jämför med 
Hellners uttalande, här citerat från Lando, Tort Law from the Perspective of Economic Theory, TfR, 
1997, s. 920 "Concerning Shavell´s thoughts, I may have made it sufficiently clear that I do not believe in 
them, for several reasons. One is that the causal links are insufficiently verified; I see no reason to 
believe that tort rules have as great an impact on human activity as law and economics sholars believe, 
which is a precondition for their having any effect on economic efficiency." 
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nyttomaximeringsprincipen företa handlingar. Jag vill dock särskilt poängtera att någon 

diskussion om den distributiva rättvisans ställning jämfört med ekonomisk effektivitet 

inte företas i undersökningen. Tyngdpunkten ligger helt på att undersöka det rådande 

rättsläget avseende revisors skadeståndsansvar i förhållande till ekonomisk effektivitet 

enligt ovannämnda kriterier.  
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3 Revisors skadeståndsansvar  

3.1 Material för ekonomisk analys: nordiska rättsfall 
 
Syftet med detta kapitel är att gå igenom nordiska rättsfall om revisors skade-

ståndsansvar för vilseledande information eller felaktiga råd. Faktorer som uppmärk-

sammas vid genomgången baserar sig enbart på framförda åsikter i doktrin.216 Mål-

sättningen med att bygga ut rättsfallsgenomgången från doktrinen är att erhålla 

instrument för att analysera rättspraxis. Någon komparativ undersökning av lagar och 

förarbeten till de nordiska ländernas lagstiftning görs inte i denna undersökning utan 

rättsliga argument som är relevanta för undersökningens rättsekonomiska frågeställning 

är av större intresse än argument som är relevanta för de nordiska ländernas rätts-

ordningar. Det nordiska rättsfallsmaterialet representerar emellertid ett material där 

strukturen är lika, vilket gör att dessa rättsfall ger möjlighet att med stöd av komparativ 

rättsekonomi217 pröva ekonomisk effektivitet.  

 

Vid bedömning av revisors skadeståndsansvar är gränsen mellan vållande och grovt 

vållande i allmänhet mycket diffus. En diffus gräns föranleder emellertid problem för 

bl.a. försäkringsbolagen. Deras ansvarsförsäkringskriterier är oftast uppbygga på ett 

sådant sätt att ersättning kan nedsättas eller helt vägras vid grovt vållande. Rättsfalls-

analysens tyngdpunkt ligger härmed på att utreda de högsta rättsinstansernas 

bedömningsgrunder för vållande och grovt vållande. Ett av rättsfallen kommer inte från 

                                                
216 Se Kleineman, Etiskt och rättsligt ansvar för skatterådgivning, 1999, s. 3–36, Det 35. nordiske 
juristmøte Oslo, 18–20, august 1999, Rådgivares informationsansvar – en probleminventering, SvJT, 
1998, s. 185–211, Skatterådgivarna och skadeståndsansvaret, Skattenytt, 1998, s. 101–114, Adjustment of 
the Tortious Liability of Professionals. Some Reflections on Current Legal Developments, i Wetterstein - 
Beijer, (eds.), Essays in Honour of Hugo Tiberg, 1996, s. 401–425, Moberg, Bolagsrevisorn: oberoende, 
ansvar, sekretess, 1986, Langsted, Rådgivningsansvaret i civil- og strafferetlig belysning – et 
øjebliksbillede, Juristen, 1998, s. 171–183, Tikka, Vahingonkorvausvastuusta verokonsultoinnissa, i 
Ruokonen – Sundblad – Ylöstalo, (toim.), Juhlajulkaisu Jukka Peltonen 60 vuotta, 1999, s. 295–307, 
Mäntysaari, Verokonsultin vastuusta, DL, 2000, s. 245–273, Mäntysaari, Törkeä huolimattomuus ja 
tilintarkastajan vastuuvakuutus, DL, 1997, s. 760–788, Mäntysaari, Tilintarkastajan 
vahingonkorvausvelvollisuus kolmanteen nähden, DL, 1996, s. 175–195, Giertsen, Revisors 
erstatningsansvar ved forsømt eller mangelfull kontroll av selskapets økonomiske stilling, Juristkontakt, 
1994, s. 2–9, Andersen, Revisors erstatningsretlige ansvar, i Langstedt – Andersen – Christensen & 
Greve, (red.), Revisoransvar, 1994, s. 147–198, Clan, Revisoransvar, Revision & Regnskabsvæsen, 1989, 
s. 10 ff.  
217 Mattei, Efficiency in Legal Transplants: An Essay in Comparative Law and Economics, International 
Review of Law and Economics, 1994, s. 3–19. Mattei hävdar att "by using the comparative approach, we 
can even find a workable answer to the question of what is efficiency". s. 19. 
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de högsta rättsinstanserna utan från Sø- och Handelsretten218 i Danmark. Fallet har 

tagits med på grund av avvikande utfall och i väntan på högsta domstolens prövning. 

Rättsfallen har för övrigt grupperats enligt argumenterandet i domstolarna.  

 

Genomgången av rättsfallen sker utgående från ett tidsschema. Varje tidsintervall har 

byggts ut från nordisk doktrin.219 I genomgången fästs uppmärksamhet på de högsta 

rättsinstansernas ställningstagande till följande: 

 

  revisors interna  information och råd    tredje mans/  inträffad skada och culpabedömningen och

  arbete  till tredje man/klienten    klientens handlande  orsakssamband ersättningsskyldighet

t0 t1 t2 t3 t4
 

Figur 4. Händelseförlopp vid rättslig bedömning av revisors informations- och rådgivaransvar. 
 

3.1.1 Revisors interna arbete, t0–t1 
 
Vid en rättslig bedömning av händelseförloppet som infaller under t0–t1 bör man i 

första hand försöka fastställa om revisorn har åsidosatt lagstiftning och praxis samt god 

revisionssed vid utförandet av sitt uppdrag.220 Därefter bör man undersöka om 

avvikelsen från god revisionssed skall anses vårdslös och om revisorn på detta sätt gjort 

sig skyldig till ett vårdslöst beteende. De yrkesetiska principerna för revisorer, såsom 

god revisorssed, bör även tas i betraktande, eftersom de utgör en del av culpa-

bedömningen. Under t0 till t1 bör man härmed inrikta bedömningen på vilka under-

sökningar som revisorn i sitt interna arbete enligt god revisionssed skäligen borde ha 

gjort innan han gav tredje man eller klienten aktuell information eller aktuella råd. Man 

bör med andra ord undersöka hur ingående den riskanalys som krävs för genomförandet 

av uppdraget bör vara för att revisorn skall kunna anpassa sin information och sina råd 

därefter.  

                                                
218 Sø- och Handelsretten är en domstol på hovrättsnivå.  
219 Se fotnot 213. 
220 Bedömningen av revisors utförande av uppdrag under t0–t1 påverkas i hög grad av rekommendationer 
utfärdade av revisionsföreningar. Se härom t.ex. KHT-yhdistys – Föreningen CGR ry. Tilintarkastusalan 
suositukset 2001, 2001, s. 337–371. Nya etiska regler har godkänts vid Föreningen CGR:s årsmöte 
17.11.2000, förutom kapitel 8 som gäller revisors oberoende.  
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Riskanalysens inriktning och omfattning bestäms i stor utsträckning av principerna om 

väsentlighet och relativ risk. Med väsentlighet avses att revisorn bör inrikta sin 

granskning och analys på sådana områden där risk för att väsentliga fel i bokföringen, 

bokslutet och förvaltningen förekommer, medan man med relativ risk avser att revisorn 

ger en ren revisionsberättelse över bokföring, bokslut eller förvaltning trots att 

väsentliga fel förekommer. Revisorn bör med beaktande av sin tystnadsplikt ge klienten 

eller tredje man tillräckliga upplysningar för att de skall vara medvetna om vilka risker 

som eventuellt kan vara sammankopplade med råden eller informationen. I det här fallet 

bör man göra en skillnad mellan uppdragets art, dvs. utför revisorn sitt uppdrag som en 

specialist på ifrågavarande område eller ger revisorn information eller råd som mera kan 

uppfattas som allmänna. Kravet på att revisorn bör göra en relevant och godtagbar 

riskanalys sammanhänger även med klientens och tredje mans kunskaper att kunna 

tillgodose informationen och råden på ett optimalt sätt, vilket i sin tur sammanhänger 

med hur själva uppdraget som revisorn åtagit sig skall uppfattas. Konkreta faktorer, 

såsom tredje mans och klientens uppfattning om revisors roll, kommer att påverka 

bedömningen av hurdan riskanalys revisorn bör företa. Genomförandet av en så korrekt 

riskanalys som möjligt kommer att ge upphov till kostnader. Det är helt klart att 

revisorn vid utförandet av sitt uppdrag inte kan belasta sin klient med kostnader som 

skulle gå utöver den normala riskanalysens kostnadskalkyl om situationen inte kräver 

att en djupgående analys görs för ifrågavarande fall. Riskanalysens tyngdpunkt bör ligga 

på att göra en korrekt utredning och därtill med försiktighet redogöra för vilka risker 

informationen och råden kan innehålla. Vikten av att med försiktighet redogöra för 

innehållet i informationen och råden sammanhänger med uttalanden som av klienten 

och tredje man kan uppfattas som garantier för att informationen och råden är 

”riskfria”. Detta kommer i sin tur att inverka på bedömningen av revisors sätt att utföra 

sitt uppdrag. Det förefaller mera logiskt att revisorn bör påtala att situationen för vilken 

informationen eller råden ges ur rättslig synvinkel är svårbedömbar.  

 

3.1.2 Information och råd till tredje man/klienten, t1–t2 
 
Utgångspunkt för bedömning av händelseförloppet under t1–t2 är att ett informations- 

och rådgivaransvar inträder för revisorn i ett professionellt sammanhang. Detta innebär 
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att information och råd som revisorn har gett klienten eller tredje man men som bör 

anses ligga utanför den s.k. professionella sfären inte kan fälla revisorn till skadestånds-

ansvar. Svårigheter med att bestämma omkretsen av den professionella sfären 

förekommer dock. Faktorer som bör beaktas vid bedömningen är bl.a. vilken situation 

som förelåg då informationen eller råden gavs, förekom det anledning för klienten eller 

tredje man att sätta tillit till informationen eller råden, eller var situationen då 

informationen eller råden förmedlades sådan att den vilseledda klienten eller tredje man 

saknade godtagbara skäl för att sätta närmare tillit till informationen eller råden. I det 

fall att klienten eller tredje man saknar godtagbara skäl att förlita sig på revisorns 

information eller råd så bör deras agerande utgående från informationen eller rådet 

klassificeras som ett risktagande där de negativa ekonomiska konsekvenserna får bäras 

av klienten eller tredje man själv.  

 

En faktor som bör beaktas är att kunskapsnivån hos en revisor beträffande rättsläget kan 

och bör kunna få variera. Att kräva utmärkta och fullständiga kunskaper om rättspraxis 

är oskäligt, men om revisorn ger direkt vilseledande information eller felaktiga råd om 

lagstiftning och praxis bör det föranleda skadeståndsskyldighet för revisorn. Kunskap 

om rättsläget sammanhänger även med skyldigheten att på ett pedagogiskt sätt redogöra 

för eventuella risker som är förenade med den aktuella informationen eller de aktuella 

råden. Detta gäller främst i det fall att rättsläget bör bedömas som osäkert. Speciellt vid 

en rådgivarsituation kommer den förda diskussionens karaktär att återspegla sig i 

ansvaret. Faktorer som bl.a. påverkar bedömningen av ansvaret är om diskussionen kan 

anses vara av specifik eller allmän karaktär eller om det varit fråga om en inledande 

diskussion eller en konklusion av framlagda åsikter i diskussionen.  

 

Även förhållandet mellan parterna kan inverka på bedömningen av ansvaret. Särskilt 

påverkas förhållandet av vem den egentliga uppdragsgivaren är och vilka kunskaper han 

har om problematiken, eftersom detta i sin tur påverkar revisorns rådgivarsituation 

beträffande hans skyldighet att utreda oklara och riskfyllda frågor. Det förefaller rätt 

klart att trots att ett slags professionsansvar bör läggas till grund för ansvars-
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bedömningen innebär detta inte att revisorn bör kunna föreslå optimala lösningar för 

situationer där rättsläget är väldigt osäkert och oklart.  

 

3.1.3 Tredje mans/klientens handlande, t2–t3 
 
En faktor som bör beaktas är att den information revisorn ger till tredje man och de råd 

revisorn ger till klienten är avsedda att läggas till grund för ett faktiskt handlande och ett 

faktiskt beteende. Det ankommer sedan på tredje man och klienten att anpassa sitt 

handlande och sitt beteende efter informationen och råden de fått. Under t2 till t3 bör vi 

härmed undersöka tredje mans respektive klientens relevanta handlande och beteende 

utgående från informationen eller råden. Skulle informationen eller råden inte ha 

inhämtats så skulle inte heller den speciella åtgärden ha vidtagits. Sannolikheten för att 

en utförd åtgärd, som är baserad på vilseledande information eller felaktiga råd, skall 

resultera i ett oekonomiskt beteende är härmed hög. Vi bör emellertid göra skillnad 

mellan dålig och vilseledande information och dåliga och felaktiga råd. Dålig 

information och dåliga råd kan bygga på att riskanalysen inte direkt är relevant för 

nämnda situation. Riskanalysen är dock av central betydelse både för revisorn i 

revisionsarbetet och vid utförande av konsultuppdrag. Han bör härmed anpassa 

riskanalysen till tredje mans och klientens kompetens och förmåga att kunna förstå 

riskanalysen. 

 

Tredje mans eller klientens relevanta handlande utgående från revisors information eller 

råd kommer även att påverka vållandebedömningen av revisorers handlande. Eftersom 

det sällan går att göra en ”ren” culpabedömning så bör man relatera det skadevållande 

beteendet till den verksamhet eller till det faktiska sammanhang som gav upphov till 

skada. På detta sätt är även tredje mans eller klientens relevanta handlande en faktor i 

bedömningsledet och inverkar härmed på bestämmandet av orsakssambandet. Tyngd-

punkten vid rättslig analys av händelseförloppet under t2–t3 kommer härmed att ligga 

på en jämförelse av revisors utförande av uppdraget och tredje mans respektive 

klientens sätt att handla utgående från den information eller de råd de har erhållit.  
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3.1.4 Inträffad skada och orsakssamband, t3–t4 
 
Analys av tredje mans och klientens handlande sammanhänger starkt med den rättsliga 

analys som bör företas under t3–t4, dvs. av inträffad skada. Händelseförloppet under  

t3–t4 präglas i hög grad av att utreda orsakssambandet mellan revisors handlande och 

inträffad skada. Enligt de normala bevisbördereglerna bör skadelidande i ett 

utomobligatoriskt förhållande påvisa att det förekom ett alternativt handlingssätt till det 

revisorn föreslog och att detta handlingssätt skulle ha lett till ett ekonomiskt 

fördelaktigare slutresultat. Skadelidande bör visa att ett alternativt beteende från 

revisorns sida inte skulle ha förorsakat nämnda ekonomiska skada. I fråga om ett 

kontraktuellt förhållande förekommer ett s.k. presumtionsansvar. Skadelidande behöver 

endast påvisa vållande. Skadevållaren måste visa motsatsen för att undgå skadestånds-

ansvar. För bedömning av den ekonomiska skadans storlek kommer tredje mans och 

klientens tillit till den vilseledande informationen eller det felaktiga rådet att spela en 

avgörande roll. Syftet med skadeståndet är inte att tredje man eller klienten skall uppnå 

vinst genom revisors oaktsamhet, utan ersättning skall grundas på den faktiska förlust 

som har uppkommit av revisors vållande. 

 

3.1.5 Culpabedömningen och ersättningsskyldighet, t4– 
 
Det är uppenbart att informationen eller råden kan vara påverkade av de allmänt 

rådande förhållandena på marknaden då informationen eller råden gavs. Dessa för-

hållanden kan emellertid snabbt förändras. Informationen eller råden kan härmed 

inverka på tredje mans eller klientens handlande så att det utfaller till deras nackdel.  

 

Det förmögenhetsrättsliga skadebegreppet tar emellertid inte ställning till vilken typ av 

skada som informationen eller råden har förorsakat. Det förmögenhetsrättsliga skade-

begreppet bygger på att skadelidande har rätt till ersättning för den ekonomiska förlust 

han faktiskt har lidit. Avgörande för bedömning av revisors skadeståndsansvar kommer 

härmed att utgöras av det s.k. metodansvaret,221 dvs. man måste först försöka fastställa 

                                                
221 Se Kleineman, Rådgivares informationsansvar – en probleminventering, SvJT, 1998, s. 185–211. 
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den handlingsnorm som revisorn har åsidosatt, för att sedan kunna avgöra om 

avvikelsen skall kunna betraktas som vårdslös.  

 

Vid revisions- och konsultverksamhet är det mycket ovanligt att garanti om 

informationens eller rådens kvalitet ges, eftersom den information och de råd som 

revisorn ger specifikt omfattar juridiska eller ekonomiska angelägenheter. Uttrycker sig 

revisorn dock i sitt revisionsarbete eller i sitt konsultuppdrag på ett sådant sätt att det 

kan tolkas som om revisorn har gett en garantiutfästelse så bör hans sätt att utfärda 

denna garanti tolkas som en omständighet som skärper vållandebedömningen. 

Försäkringsbolagen ställer sig emellertid mycket negativt till garantiutfästelser. De 

flesta ansvarsförsäkringar ger inte något skydd för garantiutfästelser. Ansvars-

försäkringen bör emellertid täcka skadeståndsansvaret som eventuellt kan komma i 

fråga för revisorer. Ansvarsförsäkringen bygger på att revisorn fördelar kostnaden för 

skadan på alla sina klienter och upptar kostnaden för försäkringspremien som en 

kostnad i sin egen företagsverksamhet. Vi återkommer dock till frågan om vilka risker 

som tredje man och klienter i allmänhet borde vara medvetna om och vilka krav som det 

ställs på dem för att utreda ifrågavarande risker. Deras riskanalys kommer även att 

inverka på vållandebedömningen av revisors handlande. Praxis är att revisorn tecknar 

ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för att skydda sig själv men även för att 

skydda tredje mans och klienters intressen. Frågan är dock om inte revisorn på tredje 

mans och klienters bekostnad utsätter sig för ett större ansvar än vad han egentligen 

borde bära. I den nordiska rättspraxisen förekommer några fall där ansvars-

försäkringsfrågan har tagits upp i de högsta rättsinstansernas domslut. 

 

Sammanfattat kan man konstatera att den rättsliga bedömningen av händelseförloppet 

under tiden t0–t4 bygger på att undersöka sambandet mellan god revisionssed, god 

revisorssed och vållande. Ur rättslig synvinkel så spelar förhållandet mellan de etiska 

och rättsliga normerna en central roll vid bedömningen av revisors skadeståndsansvar. 

Man kan säga att god revisionssed och god revisorssed ger den rättsliga analysen av 
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händelseförloppet materiell substans till vilken vållandebedömningen och ersättnings-

skyldigheten bör relateras.222  

 

3.2 Revisors informationsansvar  
 
Benämningen revisors informationsansvar använder jag för att beskriva revisors ansvar 

i förhållande till tredje man. Vid genomgången av rättsfallen utnyttjas intervallschemat. 

Någon absolut gränsdragning mellan varje intervall kan inte göras utan intervallen 

kommer att i någon mån gå in i varandra. Poängen med att intervallschemat fortgår efter 

t4 är att de högsta rättsinstansernas domslut torde påverka revisors interna arbete – 

intervallet t0–t1. Vid rättsfallsgenomgången kommer de olika intervallens tyngdpunkt 

för domslutet att variera. 

 

3.2.1 Omfattningen av revisors utredning 
 
3.2.1.1 FiHD 2001:36 

I domslutet för HD 2001:36 konstaterar högsta domstolen att revisorn bör vara ytterst 

försiktig med att sätta tillit till uppgifter som ges av företagsledningen för det fall att 

företagsledningen och överlåtaren av aktier utgörs av samma personer. Revisorerna har 

utan att företa någon utredning, intygat att pantsatta aktier värderade enligt gängse värde 

har övergått till företaget Instinct Oy. Av utredningen till fallet framgår följande. 

Rinvest Oy och Ekomen Oy har ingått avtal 28.2.1990 om att 
köpa Instinct Oy. Samtidigt beslöts att aktiekapitalet i Instinct 
Oy genom nyemission höjs från 15 000 mk till 50 020 000 
mk. Ekomen Oy skulle betala sin del av ökningen av 
aktiekapitalet dels i pengar, 5 000 mk, och dels genom apport 
med Oy Ekocenters aktier, vilkas värde var 25 000 000 mk. 
Rinvest Oy skulle även genom apport betala ökningen av 
aktiekapitalet med aktier, vilkas värde även uppskattades till 
25 000 000 mk. I enlighet med aktiebolagslagens 4 kapitel 8 § 
3 moment och 4 kapitel 12 § 3 moment har styrelsen för 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
222 Jämför med Hellners uttalanden i Skadeståndsrätt och rättsekonomi, TfR, 1998, s. 371, ”Men vidare: 
var finns den person som iakttar just den aktsamhet som fordras för att han skall undgå skadestånds-
ansvar om han vållar skada, resp på den skadelidandes sida som fordras för att han inte skall gå miste 
om rätten till fullt skadestånd?” Enligt min syn på saken ingår de yrkesetiska normerna i den aktsamhet 
som professionella yrkesutövare bör vidta för att undgå skadeståndsansvar.  
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Instinct Oy meddelat patent- och registerstyrelsen om 
ökningen av aktiekapitalet 23.5.1990. I samband med 
anmälan har styrelsen intygat att aktiekapitalet på 50 005 000 
mk har betalts och står till företagets disposition.  
 
I enlighet med aktiebolagslagens 4 kapitel 12 § 3 moment har 
Instinct Oy:s revisorer Lyytikäinen (KPMG Wideri Oy Ab) 
och Laitinen (Salmi, Virkkunen & Helenius) 21.6.1990 
intygat att ökningen av aktiekapitalet har skett enligt 
aktiebolagslagens stadganden och att aktiekapitalet har höjts 
med 50 005 000 mk.  
 
Ekomen Oy försattes 27.1.1991 i konkurs. Konkursdomen 
föll 16.12.1991. Instinct Oy försattes i konkurs 26.2.1993 och 
konkursdomen gavs 1.10.1993. Av utredningen framgår att 
Oy Ekocenters aktier aldrig överläts till Instinct Oy i samband 
med ökningen av aktiekapitalet. Aktierna var pantsatta i 
Föreningsbanken i Finland Ab för Ekomen Oy:s skulder. 
Aktierna såldes på pantauktion 9.7.1991 för 16,2 miljoner mk. 
Skulderna var emellertid väsentligt högre. Vid pantauktionen 
har risken, som hänförde sig till apportegendomen, realiserats 
för Instinct Oy. Instinct Oy har förorsakats skada eftersom 
företaget inte har kunnat tillgodogöra sig apportegendomen. 
Av Instinct Oy:s styrelsemedlemmar har ordförande Kippola 
verkat som Ekomen Oy:s verkställande direktör och 
Vaaraniemi har ansvarat för Ekomen-koncernens ekonomi. 
Både Kippola och Vaaraniemi har härmed varit väl medvetna 
om pantsättningen.  
 
Högsta domstolen utgår i sin motivering från att både 
styrelsens och revisorernas intyg på att värderingen av 
apportegendomen, som har övergått till Instinct Oy, har 
grundat sig på gängse värde. För att apportegendom värderad 
enligt gängse värde skall kunna övergå till det mottagande 
företaget bör aktierna slutgiltigt övergå. Ingen inteckning får 
härmed belasta aktierna eller väsentligt nedsätta deras värde. 
Om inte så sker kommer företaget att lida skada, vilken 
motsvaras av den obetalda delen av aktiekapitalet. Enligt 
utredningen har Ekocenter Oy:s aktier varit pantsatta för 
Ekomen Oy:s skulder, vilket innebär att aktiernas värde inte 
motsvarar deras gängse värde. Värdering av pantsatta aktier 
enligt gängse värde är endast möjlig att göra om säkerhet för 
inteckningen kan ställas, vilket inte var fallet.  
 
Syftet med att styrelsen och revisorn i enlighet med 
aktiebolagslagen intygar ökningen av aktiekapitalet är att 
försäkra att offentliga uppgifter om inbetalt aktiekapital 
motsvarar verkligheten. Enligt högsta domstolen skulle 
styrelsen och revisorerna inte ha fått värdera de pantsatta 
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aktierna till fullt värde och inte ha fått meddela handels-
registret att angett aktiekapital motsvarar det belopp som 
företaget har erhållit. Deras förfarande har föranlett att 
ökningen av företagets aktiekapital genom nyemmission har 
kunnat registeras.  
 
Då det därtill kan konstateras att Rinvest Oy:s överlåtna 
apportegendom till Instinct Oy inte överstiger 25 000 000 mk 
så har konkursboet till Instinct Oy lidit en skada som 
motsvarar 20 000 000 mk.  
 
Enligt högsta domstolens tolkning innebär orden "intyg på att 
aktiekapitalet" motsvarar angett belopp att revisor bör 
försäkra sig om att aktiekapitalet verkligen står till företagets 
förfogande. Varje revisor ansvarar själv för att han i tillräcklig 
utsträckning försäkrar sig om att så verkligen är fallet. I fallet 
har revisorerna, utan att företa någon som helst undersökning 
om apportegendomen, intygat att ökningen av aktiekapitalet 
har skett enligt aktiebolagslagens stadganden. Härmed har 
bägge revisorerna tillsammans med styrelsemedlemmarna 
genom vållande förorsakat företaget skada på 20 000 000 mk. 
De ansvarar solidariskt för skadan.  
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Högsta domstolen framhåller betydelsen av att revisorn i tillräcklig utsträckning 

försäkrar sig om att aktiekapitalet står till företagets disposition. I fallet har företaget 

lidit en skada på grund av revisors underlåtenhet att företa nämnda undersökning. Enligt 

domstolen föreligger ett orsakssamband mellan företagets ekonomiska skada och 

revisors vållande. Skadeståndet motsvaras härmed av den obetalda delen av aktie-

kapitalet. 

 
3.2.1.2 NRt 1998 s. 1924 

Högsta domstolen i Norge tog i fallet NRt 1998 s. 1924 ställning till bedömningen av 

god revisionssed. Domstolen konstaterar att revisionsbranschens uppfattning och praxis 

skall värderas av domstolarna vid bedömning av det fastställda aktsamhetskravet i 

aktiebolagslagen och revisorslagen. Aktsamhetsbedömningen skall bygga på allmänna 

skadeståndsrättsliga principer. Bakgrunden till domstolens uttalande är följande. 

Revisor Østerberg blev vald till revisor i Hammerstad & 
Fuglseth AS. Aktiebolaget grundades 15.3.1991 och aktie-
kapitalet uppgick till 2,6 miljoner kr. Revisorns uppgift var att 
kontrollera att aktiekapitalet var inbetalt på aktiebolagets 
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konto och bekräfta saken till Foretaksregistret. På konto-
numret 7066 05 11642 i DnB har klockan 10.40, 10.45, 10.46 
och 10.50 kontant inbetalts följande belopp; 1 000 000, 900 
000, 100 000 och 600 000 kr. Revisor Østerberg kontrollerade 
inbetalningen av aktiekapitalet per telefon med DnB. Han fick 
bekräftat att det uppgivna saldots innehavare var aktiebolaget 
Hammerstad & Fuglseth AS. Han undlät emellertid att 
kontrollera saldobeloppet på kontot per 19.3.1991 eller 
senare. Efter att Østerberg har kontaktat DnB har han intygat 
att ”Aksjekapitalen på kr 2.600.000. – er fullt innbetalt”. 
Intyget är inte daterat men har bifogats i ett brev daterat 
20.4.1991 till aktieägare Teigen.  
 
Den 4 augusti 1992 försattes Hammerstad & Fuglseth AS i 
konkurs. Vid genomgången av kontot i DnB framkom att 
kontot klockan 10.31 låg på minus till ett belopp på 935 000 
kr. Genom inbetalningen klockan 10.40 hade aktieägare 
Teigen balanserat kontot till plus. Därtill hade Teigen klockan 
10.43, 10.44, 10.49 och 10.50 tagit ut följande belopp 900 
000, 100 000, 180 000 och 420 000 kr. Kvitton som visades 
för Østerberg på mötet den 19 april 1991 var kvitton på de 
fyra inbetalningarna. Mellan inbetalningarna hade Teigen 
emellertid även gjort uttag från kontot.  
 
Högsta domstolen påpekar att de bakomliggande motiven till 
reglerna om att revisor bör intyga aktiekapitalets inbetalning 
är att det belopp som aktiebolaget grundas med och det 
belopp som anmäls till Foretaksregistret verkligen står till 
aktiebolagets disposition. Detta innebär att kraven på revisors 
aktsamhet när han avger detta intyg kan ställas högt. Vilka 
undersökningar som revisorn bör göra för att kunna utfärda 
intyget på aktiekapitalets inbetalning är inte specifikt 
fastställt. Enligt den generella norm, godkänd 4.10.1988, och 
som gäller god revisionssed, så skall revisionsuppdraget 
utföras ”i henhold til lover og regler og overensstemmende 
med den oppfatning av etiske og revisjonstekniske prinsipper 
som til enhver tid er alminnelig anerkjent og praktisert av 
dyktige og ansvarsbevisste utøvere av yrket”. Avgörande för 
fallet är härmed om Østerberg uppvisade den aktsamhet som 
krävs av honom i nämnda situation. 
 
Av utredningen framgår att Østerberg aldrig genom att 
kontakta DnB eller genom genomgång av aktiebolagets 
saldoutskrifter försäkrade sig om saldot på Hammerstad & 
Fuglseth AS:s konto 19.3.1991 eller inbetalningar gjorda 
därefter. I fallet förekommer dock omständigheter som tydligt 
påtalar att revisorn borde ha kontrollerat saldot och inte 
enbart namnet på saldoinnehavaren till kontot. Högsta 
domstolen uttalar att kvitton på de fyra inbetalningarna som 
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har uppvisats för revisorn på att aktiekapitalet är inbetalt bör 
anses som otillräckligt underlag att grunda revisors intyg på 
inbetalt aktiekapital. Enligt domstolen har Østerberg inte 
grundat sitt intyg om att aktiekapitalet står till aktiebolagets 
förfogande på ett tillfredsställande material. Enligt högsta 
domstolen skulle införskaffandet av ett tillförlitligt material 
inte varit någon tidskrävande eller kostsam utredning för 
revisorn. Att banken inte självmant har upplyst revisorn om 
saldot på kontot den 19 mars påverkar inte revisorns 
bristfälliga undersökning och kan inte frita honom från hans 
ansvar. En aktsam revisor skulle med andra ord ha inför-
skaffat en bekräftelse på aktiebolagets saldo per den 19 mars 
1991, vilket skulle ha resulterat i att revisorn inte skulle gett 
något intyg vidare till Foretaksregistret. Aktiebolaget skulle 
härmed inte ha registrerats. Ett orsakssamband föreligger på 
grund av detta och revisorn är skyldig att ersätta konkursboet 
2 325 000 kr.  
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Högsta domstolen bedömer revisors underlag som otillräckligt för att utfärda intyg över 

inbetalt aktiekapital. Företaget har kunnat registreras på grund av revisors bristfälliga 

undersökning av inbetalt aktiekapital och felaktiga information till företagsregistret. 

Enligt domstolen föreligger ett orsakssamband mellan revisors bristfälliga undersökning 

och den information han har gett vidare och den skada företaget har lidit.  

 

3.2.1.3 FiHD 1991:25 

I domslutet 1991:25 framhåller högsta domstolen i Finland principen om att revisorn 

bör intyga att inbetalning av aktiekapitalet på ett bevisligt sätt har gjorts och att 

aktiekapitalet på detta sätt står till företagets disposition. Utredningen till fallet är 

följande. 

Styrelsemedlemmarna för Eurhoff Oy, S. Hoffman, N. 
Hoffman och S. Harjunpää, har 30.10.1985 i samband med 
företagets grundanmälan till handelsregistret intygat att 
företagets aktiekapital på 100 000 mk har betalts och står till 
företagets förfogande. I enlighet med aktiebolagslagens 2 
kapitel 9 § 3 moment har företagets revisor samma dag 
intygat att aktiebolagslagens stadgande har följts och att 
uppgett aktiekapital på 100 000 mk har betalts och härmed 
står till företagets disposition.  
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Eurhoff Oy har 24.11.1986 försatts i konkurs. Vid utred-
ningen av inbetalt aktiekapital framgår att revisorn endast har 
baserat sitt intyg på ett kvitto daterat 1.12.1985. Kvittensen 
har undertecknats av Eurhoff Oy:s och tecknaren av hela 
Eurhoff Oy:s aktiestock Partakosken Lomakylän Oy:s 
styrelsemedlemmar. I Partakosken Lomakylän Oy:s styrelse 
har även S. Hoffman och N. Hoffman suttit. Enligt kvittansen 
skulle tecknaren av aktierna, Partakosken Lomakylä Oy, 
kontant ha betalt hela aktiekapitalet.  
 
Högsta domstolen framhäver i fallet faktumet att betalnings-
kvittansens givare även representerar betalaren. Eftersom 
revisors skyldighet att intyga inbetalt aktiekapital bygger på 
aktiebolagslagens 2 kapitel 9 § 3 moment så kan revisorn inte 
bara grunda sin bekräftelse på samma information som 
styrelsen för Eurhoff Oy har gett vid sin anmälan till 
handelsregistret. Revisorn har härmed försummat sin över-
vakningsskyldighet genom att ge ett felaktigt intyg på att 
aktiekapitalet är inbetalt. Genom sitt agerande har revisorn på 
detta sätt bidragit till att Eurhoff Oy har kunnat verka som 
aktiebolag utan aktiekapital. 
 
Enligt högsta domstolen har revisorn genom sitt vållande 
förorsakat företaget skada, vilken motsvaras av obetalt 
aktiekapital, 100 000 mk. Revisorn ansvarar härmed 
solidariskt tillsammans med Partakosken Lomakylä Oy och 
styrelsemedlemmarna för Eurhoff Oy för skadan.  
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I sitt domslut poängterar högsta domstolen betydelsen av att revisorn införskaffar ett 

tillfredställande material som han skall kunna basera sitt utlåtande eller intyg på. 

Domstolen framhåller att revisorn bör vara väl medveten om de risker som samman-

hänger med att utfärda ett i aktiebolagslagen stadgat intyg utgående från ett bristfälligt 

material. Genom att utfärda ett vilseledande intyg så har revisorn vållat tredje man 

skada.  

 

3.2.2 Informationens betydelse för tredje mans beslut 
 
3.2.2.1 UfR 2000:595 

I det danska rättsfallet UfR 2000:595 lyder rättsfallets rubrik ”Revisionsfirma ikke 

erstatningsansvarlig for revisionsbistand på grund af manglende årsagsforbindelse 
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mellem bistanden og investorers tab”. Högsta domstolen fäster i sin utredning 

uppmärksamhet vid investerarnas relevanta handlande utgående från offentligt given 

börsinformation. Bakgrunden till domstolens utredning är följande. 

Revisionsbyrå R har bistått företaget Hope Computer 
Corporation A/S med att göra upp ett mellanbokslut 
(delårsbokslut i Sverige) 30.9.1989. Företaget har gett 
ekonomisk information baserad på mellanbokslutet vidare till 
Köpenhamns fondbörs. Investeringsbolaget ABS Invest A/S, 
som har baserat sitt investeringsbeslut på börsmeddelandet, 
har emellertid lidit skada på grund av börsmeddelandet.  
 
Uppgörandet av mellanbokslutet har nämligen stridit mot 
redovisningsprinciperna som har använts vid uppgörandet av 
halvårsbokslutet. Revisorn har inte undersökt om det faktiskt 
förekom anledning till ändring av redovisningsprinciperna. 
Revisorn har inte heller gjort anteckning i revisions-
protokollet om ändring av redovisningsprinciperna. Revisorn 
har härmed åsidosatt god revisorssed. Kravet på god 
revisorssed anses även vara åsidosatt för det fall att revisorn 
har uppgjort bokslutet på ett blankt papper eller på det 
reviderade företagets papper. I nämnda fall fanns det däremot 
inte tillräckligt bevis för att mellanbokslutet skulle ha varit 
uppgjort på det reviderade företagets papper eller att dess 
firmanamn skulle ha varit förfalskat.  
 
Som grund för ansvarsbedömningen bör härmed läggas 
revisors uppgörande av mellanbokslut. Han har utan 
tillräcklig utredning om värdet på lagret och därtill hörande 
lagernedskrivning samt om leveransen av maskinen till 
Løhndorf var utförd uppgjort mellanbokslutet för tredje 
kvartalet. Mellanbokslutet kom härmed att visa ett förbättrat 
resultat på ca 4,2 miljoner kr, dvs. för det tredje kvartalet 
uppvisades en vinst på ca 2,2 miljoner kr i stället för en 
förlust på 2 miljoner kr. Åsidosättande av god revisorssed bör 
i fallet anses vara av sådan karaktär att agerandet kan sättas 
till grund för revisors ansvar.  
 
Mellanbokslutet kom sedermera att ligga till grund för 
redogörelse av företagets ekonomiska ställning till Köpen-
hamns fondbörs. Av börsmeddelandet framgick att företagets 
primära verksamhet gick med förlust. Börsmeddelandet kom 
dock i sin tur att utgöra beslutsunderlag för investerings-
bolaget ABS Invest A/S om att 28.12.1989 köpa alla A-aktier 
i Hope Computer Corporation A/S för 10 miljoner kr, vilket 
innebar att ABS Invest A/S reellt sett övertog verksamheten. 
ABS Invest A/S hade redan två månader tidigare – den 24 
oktober 1989 gett ett anbud på att köpa aktierna för 8 miljoner 
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kr. ABS Invest A/S hade även innan köpet ingåtts införskaffat 
upplysningar från företaget Hope Computer Corporation 
A/S:s styrelsemedlemmar och övriga nyckelpersoner.  
 
Efter köpet gjorde ABS Invest A/S inga invändningar mot 
köpet trots att det redan 29.12.1989 framgick att årsbokslutet 
för år 1990 kommer att visa en förlust på 19 miljoner kr. Vid 
denna tidpunkt borde ABS Invest A/S ha insett att det med 
mycket stor sannolikhet förekom fel i mellanbokslutet 
30.9.1989. ABS Invest A/S tillförde emellertid Hope 
Computer Corporation A/S ytterligare belopp för att täcka 
underskottet. ABS Invest A/S reste krav mot revisorn år 1994, 
dvs. efter att Hope Computer Corporation A/S hade försatts i 
konkurs år 1991. ABS Invest A/S krävde revisionsbyrån på 
10 miljoner kr jämte sedvanliga räntor från den 28 december 
1989. 
 
Högsta domstolen anser dock att börsmeddelandet har spelat 
en obetydlig roll vid ABS Invest A/S:s beslut att köpa aktier i 
Hope Computer Corporation A/S. Något orsakssamband 
mellan börsmeddelandet och den förlust som ABS Invest A/S 
kräver ersättning för föreligger enligt högsta domstolen 
tolkning inte. En genomgång av mellanbokslutet skulle 
följaktligen ha avslöjat att börsmeddelandets konklusion var 
felaktig och att ytterligare undersökningar skulle ha varit 
nödvändiga vid investering av denna storlek. Revisor undgår 
härmed skadeståndsansvar i fallet på grund av bristande 
orsakssamband. 
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Högsta domstolen gör i sitt domslut en värdering av revisors information för tredje 

mans investeringsbeslut. Domstolen konstaterar att revisors information inte har varit 

den avgörande faktorn i tredje mans beslut att göra investeringen. Enligt domstolen är 

orsakssambandet mellan revisors information och tredje mans ekonomiska skada alltför 

långsökt. Revisorn ansvarar härmed inte för skadan. 

 

3.2.2.2 UfR 1997:697 

I beslutet UfR 1997:697 har högsta domstolen fällt revisor till ansvar gentemot en bank 

för försummelse att kontrollera uppgifter i samband med finansiering. Beslutet grundar 

sig på följande fakta.  

I fallet har Bjarne Adamsen A/S, i vilket Bjarne Adamsen  
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sedan år 1986 var direktör och ägare till alla aktier, i slutet av 
år 1987 grundat ett nytt företag, factoringföretaget Bjarne 
Adamsen ApS. De båda företagen ingick ett factoring-avtal 
där huvudpoängen var att alla fakturor från Bjarne Adamsen 
A/S skulle överföras till factoringföretaget. Østjydsk Bank 
A/S beviljade factoring-företaget en kassakredit på 1 miljoner 
kr. I samband med beviljandet avgav factoringföretaget en 
bekräftelse varav det framgick att verksamheten gick ut på att 
köpa Bjarne Adamsen A/S:s fakturor och att Bjarne Adamsen 
ApS:s revisor Christian Lassen varje månad vid utförandet av 
sitt uppdrag skulle kontrollera och bekräfta åt banken att 
factoringavtalet och avsiktsförklaringen följdes.  
 
Revisorn borde dock redan vid den första bekräftelsen den 19 
januari 1988 och inte så sent som den 21 april 1988 uppmärk-
sammat banken på att Bjarne Adamsen ApS fakturor per den 
31 december 1987 uppgick till ett belopp på ca 900 000 kr 
samt en räntefaktura på 240 000 kr. Dessa fakturor var 
utfärdade i samband med ett leasingavtal, vilket var i strid 
med factoringavtalet. Det bör härmed antagas att i det fall att 
banken skulle ha erhållit denna information så skulle banken 
inte ha beviljat krediten eller åtminstone inte ha beviljat 
ytterligare kredit.  
 
Grund för skadeståndsberäkningen bör därför utgöras av den 
förlust som banken led under perioden 27 januari och 8 
februari 1988, vilket uppgick till 543 497 kr. Förlusten 
banken har lidit vid ytterligare kreditgivning skulle härefter 
åtminstone ha kunnat undvikas.  
 
Högsta domstolen anser att beskrivningen av revisorns 
kontrolluppgifter i fallet är sådana att han med hänsyn till 
adekvansbedömningskriterierna inte kan undgå skadestånds-
ansvar gentemot banken. Enligt högsta domstolen är revisorn 
härmed skyldig att ersätta banken 543 497 kr. 
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I sitt domslut fäster högsta domstolen vikt vid på vilket sätt revisorn skall utföra sitt 

uppdrag och tidpunkten när revisorn avger information som specifikt hänför sig till 

uppdraget. Domstolen framhåller att tidpunkten är av betydelse för att tredje man skall 

kunna anpassa sitt agerande härefter och på sätt och vis begränsa skadan. Enligt 

domstolen beskrivs revisors uppdrag på ett sådant sätt att skada som uppkommer på 

grund av underlåtenhet att utföra uppdraget bör leda till skadeståndsansvar för revisorn.  
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3.2.2.3 UfR 1996:1598 

Högsta domstolen i Danmark kom i sitt beslut 1996:1598 fram till att revisorn inte är 

skadeståndsansvarig för förlust som har uppkommit vid köp av en osttillverknings-

fabrik. De centrala punkterna i fallet är följande. 

A och hans son B ägde företaget P ApS. Den 30 augusti 1983 
sålde de för 300 000 kr en osttillverkningsfabrik åt företaget 
H ApS, som ägdes av H. Samtidigt ingicks ett hyresavtal 
mellan A och H ApS, eftersom A ägde egendomen på vilken 
fabriken fanns på. Den egentliga övertagningen av fabriken 
skedde den 5 september 1983. H:s fru, som skulle driva 
fabriken, hade dock redan tagit över i augusti.  
 
H hade innan köpet ingåtts fått redogjort för sig fabrikens 
omsättning och bruttointäkter för år 1982. Revisor R hade 
därtill överlämnat en budget för perioden 1 juli 1983 till den 
30 juni 1984.  
 
Fabriken och osttillverkningen medförde dock problem för H 
och hans företag. H reklamerade till A och till P ApS och 
krävde skadestånd i fråga om köpet. H framhöll för högsta 
domstolen att revisor R var skadeståndsansvarig eftersom han 
borde ha skaffat fram tillverkningens räkenskaper, varav det 
skulle ha framgått att driftskostnaderna för tillverkningen var 
mycket högre än de budgeterade. Därtill borde han ha påpekat 
att de budgeterade kostnaderna baserade sig på en annan 
osttillverkning som även ägdes av A. Den sålda tillverknings-
fabriken hade innan H köpte den drivits av en annan partner. 
Både revisor R och H hade fått veta att på grund av 
samarbetsproblem hade varken A eller B mottagit räken-
skaperna. H har enligt egen utsago varit mycket tveksam 
eftersom han inte har sett räkenskaperna. Även hans fru har 
påpekat att det har förekommit fler anställda i fabriken än det 
budgeterade antalet.  
 
H har emellertid utan ytterligare undersökningar ingått 
köpeavtal med P ApS. Högsta domstolen anser att det under 
dessa omständigheter inte förelåg grund för ett skadestånds-
ansvar för revisor R.  
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I sitt domslut framhåller högsta domstolen betydelsen av att tredje man gör sina egna 

undersökningar avseende investeringsbeslut. Högsta domstolen undersöker även vilken 

information tredje man har erhållit före beslutet, vilka åtgärder eller undersökningar 
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som skulle ha varit nödvändiga för tredje man att göra innan beslutet fattades samt 

vilken betydelse revisors information har för det slutgiltiga beslutet. En konklusion av 

dessa faktorer påvisar i fallet att revisorn inte kan åläggas skadeståndsansvar.  

 

3.2.2.4 FiHD 1991:13 

Högsta domstolen konstaterade i domslutet att revisorn inte kunde fällas till ansvar på 

grund av att orsakssambandet mellan revisors handlande och tredje mans skada 

saknades. Bakgrunden till fallet är följande. 

Kangasalan Asennustekniikka Oy har införts i handels-
registret 17.2.1983 och har på egen begäran försatts i konkurs 
21.10.1986. Konkursdomen har offentliggjorts 13.4.1987. 
Sedan företaget har grundats har styrelsen bestått av Jokela 
(VD) och Koivurinne (styrelseordförande). Jokela och 
Koivurinne har tillsammans ägt företagets hela aktiestock. 
Företagets aktiekapital är 15 000 mk och något annat eget 
kapital har företaget inte haft. Westerberg har verkat som 
revisor för företaget sedan dess grundande.  
 
Under företagets första verksamhetsperiod uppvisades en 
förlust på 51 867,69 mk vilket innebar att företagets aktie-
kapital i sin helhet var förbrukat. Företagets andra verk-
samhetsperiod uppvisade en förlust på 48 656,63 mk, den 
tredje verksamhetsperioden en förlust på 705 533,10 mk. 
Totalt uppvisades en förlust för dessa tre verksamhetsperioder 
på 791 078,42 mk. Företaget fortsatte trots allt sin verksamhet 
fram till den 21 oktober 1986.  
 
Revisorn har underlåtit att vid utförandet av sitt uppdrag 
under åren 1983–1985 enligt aktiebolagslagens 10 kapitel 10 
§ 3 moment att i revisionsberättelsen göra anmärkning om att 
företagets styrelse inte har vidtagit åtgärder för att sätta 
företaget i likvidation. Revisorn har först den 25 april 1986 
gjort denna anmärkning i revisionsberättelsen.  
 
Asea Skandia Oy, som har verkat som Kangasalan Asennus-
tekniikka Oy:s leverantör har som följd av revisors 
underlåtenhet att handla lidit en kreditförlust på 412 265,72 
mk och har härmed väckt skadeståndstalan mot revisorn. 
Asea Skandia Oy har dock medgett att varuleveranserna till 
Kangasalan Asennustekniikka Oy har fortsatt i syfte att 
undvika kreditförlusterna. Asea Skandia Oy har härmed varit 
medveten om Kangasalan Asennustekniikka Oy:s dåliga 
ekonomi och betalningsstörningar. Ett sätt att försöka kräva 
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företaget på betalning har varit att Kangasalan Asennus-
tekniikka Oy skulle kunna fortsätta sin verksamhet.  
 
Högsta domstolen konstaterar att det inte förekommer 
orsakssamband mellan revisors underlåtenhet att handla och 
den kreditförlust som företagets leverantör har lidit eftersom 
leverantören i varje fall inte skulle ha bekantat sig med 
innehållet i revisionsberättelsen. Därtill har högsta domstolen 
utgått ifrån att styrelsemedlemmarna och företagets aktieägare 
skulle ha fortsatt verksamheten fastän revisorn skulle ha 
anmärkt om företagets likvidationssituation. Revisorn åläggs 
inget skadeståndsansvar utan styrelsemedlemmarna ansvarar 
solidariskt för den ekonomiska skadan leverantörsföretaget 
Asea Skandia Oy lidit.  
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Högsta domstolen fäster i sitt domslut vikt vid att tredje man har varit väl medveten om 

de ekonomiska förhållandena i företaget men det oaktat fortsatt sina leveranser. 

Revisors tilläggsinformation om företagets ekonomiska situation skulle enligt 

domstolen inte ha påverkat tredje mans beslut om fortsatt agerande. Revisorn åläggs 

härmed inget skadeståndsansvar. 

 

3.2.3 Tredje mans tillit till informationen 
 
3.2.3.1 NJA 1998 s. 734 

Sveriges högsta domstol har under de senaste åren kommit med intressanta domslut 

avseende revisors informationsansvar. I NJA 1998 s. 734 fastslår nämligen högsta 

domstolen att årsredovisning som har godkänts av revisor skall gå att lita på.  

Utgångspunkten för högsta domstolens beslut i fallet är om 
revisorn av vårdslöshet har brutit mot god revisionssed på ett 
sådant sätt att han bör anses ansvarig för den ekonomiska 
skadan som uppkom. Om detta är fallet, bör då skadeståndet 
jämkas på grund av medvållande från bankens sida om det 
skulle kunna konstateras att även banken har brutit mot god 
banksed genom att inte göra en tillförlitlig undersökning av 
kreditvärdigheten.  
 
Enligt högsta domstolen kan det bevisas att revisorn inte hade 
ett tillräckligt underlag vid utförandet av uppdraget att som 
revisor för företaget godkänna att lagret hade ett värde av 
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27,8 miljoner kr 31.12.1982 och 37,8 miljoner kr 31.12.1983 i 
balansräkningen. Revisorn hade inte gjort någon anmärkning 
vare sig i balansräkningen eller revisionsberättelsen att en stor 
del av varulagret hade speciell karaktär eller att värderingen 
av varulagret var förknippat med särskilda osäkerhetsfaktorer. 
Enligt högsta domstolen har revisorn härmed vid utförandet 
av uppdraget brutit mot god revisionssed och har förfarit 
vårdslöst avseende värderingen av varulagret i års-
redovisningen.  
 
Banken har för sin del förklarat att utgångspunkt för 
beviljandet av kredit åt företaget har baserats på års-
redovisningen. Enligt högsta domstolen måste detta anses 
som accepterat. Årsredovisningen har varit det avgörande 
underlaget för beviljandet av kredit åt företaget. Det 
förekommer ingen anledning att anta att banken har baserat 
sitt beslut på något annat material än årsredovisningen 
eftersom revisorn har gett en ren revisionsberättelse av 
företagets redovisning.  
 
Detta innebär att revisorn genom att ge ren revisionsberättelse 
har låtit banken förstå att den inte behöver utföra ytterligare 
utredningar om företagets ekonomiska ställning, lönsamhet, 
utvecklingsmöjligheter, företagsledningens kvalifikationer 
samt huruvida kravet på säkerhet skulle ha kunnat uppfyllas.  
 
Under dessa omständigheter uttalar sig högsta domstolen att  
 

”generellt sett bör var och en ha rätt att utgå från att 
uppgifter i ett aktiebolags balansräkning är riktiga om det 
uppges att den har upprättats enligt tillämplig lag om 
årsredovisning och har godkänts av en revisor.”  

 
Högsta domstolen tillfogar dock att med hänsyn till att 
företaget var verksamt i en relativt riskfylld bransch där 
enorma prisförändringar kan förekomma under en mycket 
kort tidsperiod och med hänsyn till att företagets dominerande 
tillgång bestod av ett varulager av metaller skulle det ha 
förekommit vägande skäl för banken att i fallet göra under-
sökningar eller förfrågningar om varulagret, och om 
nödvändigt även kräva att en inventeringslista skulle ha 
upprättats. Banken för sin del har medgett att någon 
förfrågning beträffande omfattningen eller innehållet av 
varulagret inte har gjorts. Banken har i detta fall haft ett 
otillräckligt underlag för beviljandet av krediter. Revisorn har 
däremot inte kunnat bevisa att banken har brustit i sin 
kreditprövning i annat avseende än förfrågningen av 
omfattningen och innehållet av varulagret. 
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Högsta domstolen anser härmed att vållandet som bör läggas 
banken till last är av väsentligt lägre grad än revisors vållande 
vid utförandet av sitt revisionsuppdrag. Av processuella skäl 
har banken begränsat sitt ersättningskrav gentemot revisorn 
till 600 000 kr, medan den egentliga skadan är väsentligt 
högre. Högsta domstolen anser dock att det inte föreligger 
någon grund att jämka skadeståndet på grund av bankens 
medvållande. Revisorn är härmed skyldig att ersätta banken 
beloppet på 600 000 kr, eftersom banken inte kan erhålla 
ersättning för skadan av företaget. 
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Högsta domstolen jämför tredje mans tillit till revisors information och tredje mans egna 

undersökningar. Domstolen konstaterar att det bör anses som accepterat att tredje man 

baserar sina beslut på revisors information, men att det vid beslut av stort värde kan 

förekomma vägande skäl för att tredje man gör egna undersökningar. Domstolen gör 

härigenom en jämförelse mellan graden av revisors vållande och graden av tredje mans 

vållande. Resultatet visar att revisor varit vårdslösare än tredje man. Ett orsakssamband 

mellan revisors vållande skada och tredje mans föreligger.  

 
3.2.3.2 NJA 1996 s. 224 

I beslutet NJA 1996 s. 224 ställs god revisionssed på sin spets. Högsta domstolens 

uttalande om att ett extra uppdrag som revisorn erhåller på grund av sin ställning i 

företaget bör anses som en del av revisionsuppdraget utvidgar ytterligare den flexibla 

handlingsnormen god revisionssed.223 Bakgrunden till avgörandet är följande.  

Revisor Bengt J var vald till revisor för Scandinavian Clinics 
AB (Clinics) under hösten år 1985 och fram till hösten år 
1986. Verksamheten i Clinics AB gick emellertid dåligt och i 
början av år 1985 var dess aktiekapital på 800 000 kr 
förbrukat. Företaget beslöt då att omorganisera verksamheten 
och ett nytt bolag, Scandinavian Clinics Försäljnings AB, 
(Försäljningsbolaget) grundades. Till revisor i Försäljnings-
bolaget valdes även revisor Bengt J. Verksamheten skulle 
fortsätta i det nya företaget. Clinics samtliga patent-, 
konstruktions-, tillverknings- och försäljningsrättigheter 
avseende Clinics produkter skulle överlåtas till Försäljnings-
bolaget. Ett periodbokslut per 31.10.1985 upprättades där 
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223 Domen har kommenterats av Pehrsson, Omfattande ansvar för bolagsrevisorer, JT, 1996–1997, s. 133, 
Gometz, HD vidgar revisorns skadeståndsansvar?, JT, 1996–1997, s. 214, Leffler, Om gråsparvar och 
revisorers ansvar – några synpunkter på NJA 1996 s. 224, JT, 1996–1997, s. 541. 
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patent- och utvecklingskostnader upptogs till 1 498 000 kr. 
Patent- och övriga rättigheter överläts samma dag till 
Försäljningsbolaget till ett värde av 2 530 000 kr varav 350 
000 kr erlades kontant. Försäljningsbolaget upptog ett lån på 
1 200 000 kr i Sparbanken Sverige för att betala resten av 
beloppet.  
 
Senare visade det sig dock att Försäljningsbolaget inte kunde 
återbetala lånet varefter Sparbanken krävde revisor Bengt J på 
betalning. Sparbanken framhöll i sitt käromål att patent- och 
utvecklingskostnaderna var direkt felaktiga och saknade 
underlag och att revisor Bengt J inte hade granskat styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning. Därtill framhöll 
Sparbanken att revisor Bengt J och företrädare för Clinics och 
Försäljningsbolaget hade förhandlat med Sparbanken för att 
erhålla nämnda kredit.  
 
Som underlag för kreditansökan och för bedömning av den 
finansiella situationen gavs den preliminära balansräkningen 
31.10.1985. Av speciell betydelse för kreditbeviljningen var 
värdet på patent- och utvecklingskostnaderna 1 498 346,71 kr 
i balansräkningen. Även den budget som presenterades var av 
värde vid beviljandet av kredit. Som säkerhet för lånet skulle 
företaget lämna en företagsinteckning för vilken företagets 
uppfinning stod för det största värdet.  
 
Högsta domstolen ansåg att revisors roll vid beviljandet av 
krediten var betydande eftersom han både medverkat till att 
värdera tillgångarna och deltagit i förhandlingarna om lånet. 
Banken förlitade sig därför starkt på det underlag som fanns 
för värdering av patent- och utvecklingskostnader. Upp-
rättandet av balansräkningen 31.10.1985 hade däremot varit 
en felaktig förvaltningsåtgärd som dock hade fått betydelse, 
eftersom det oriktiga värdet på patent- och utvecklings-
kostnaderna hade vilselett Sparbanken vid beviljandet av 
kredit. Slutsatsen är att revisorn inte endast har underlåtit att 
förhindra de felaktiga förvaltningsåtgärderna i företagen som 
han varit revisor för utan han har genom sitt agerande 
medverkat till att åtgärderna vidtagits.  
 
Högsta domstolen konstaterar att revisorn vid utförandet av 
sitt uppdrag härmed brutit mot god revisionssed och är 
skadeståndsskyldig gentemot banken. 
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Högsta domstolen poängterar i sitt domslut tredje mans tillit till revisors information. 

Därtill framhåller domstolen revisors roll vid tredje mans beslutsfattande. Revisorn har 
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värderat företagets tillgångar felaktigt och har upprättat balansräkningen utgående från 

detta felaktiga värde. Ytterligare har revisorn deltagit i förhandlingar med tredje man. 

Revisors information och hans roll vid förhandlingarna har i hög grad påverkat tredje 

mans beslutsfattande. Enligt domstolen har revisorn genom sitt förfarande brutit mot 

god revisionssed.  

 

3.2.3.3 NRt 1993 s. 1399 

I domslutet NRt 1993 s. 1399 från Norges högsta domstol fälldes revisorn för grovt 

vållande till skadeståndsansvar gentemot konkursboet med motivering att ”det ansvar 

revisor Ytternes har pådratt seg er et profesjonsansvar” och domstolen har därmed 

”vurdert hans forhold som grovt uaktsomt”.224 Bakgrunden till fallet är följande. 

Företaget Granfoss Eiendom A/S, senare ändrat till G-F 
Eiendom A/S, grundades på den konstituerande bolags-
stämman 2.11.1987. Företagets aktiekapital uppgick till 500 
000 kr och alla aktier tecknades av Tom Henriksen. I anmälan 
om företagets grundande till Oslo handelsregister har 
företagets revisor Ytternes intygat att aktiekapitalet till sitt 
fulla belopp är inbetalt i kontanta medel.  
 
På grund av komplikationer med firmanamnet registrerades 
företaget i handelsregistret först 19.8.1988. Redan då hade 
företagets verksamhet upphört, eftersom företaget hade blivit 
insolvent. Företaget blev försatt i konkurs 11.11.1988. I 
utredningen kom boförvaltaren i konkursboet underfund med 
att aktiekapitalet inte hade blivit inbetalt till företaget och 
konkursboet väckte härmed talan mot revisorn 29.3.1989. 
Ersättningstalan begränsades till aktiekapitalets storlek, 500 
000 kr. Som grund för sin talan framförde konkursboet att 
revisorn hade gett ett oriktigt intyg på att aktiekapitalet var 
inbetalt till företaget.  
 
Högsta domstolen uppmärksammade två tidigare fall i sin 
utredning, domen i den s.k. Stiansen-saken från år 1993 och 
domen i den s.k. Sjødal-saken även från år 1993, i vilka det 
framgår att ”erstatningsansvar etter aksjeloven ansvarsregler 
ikke kan gjøres gjeldende av et insolvent selskap – eller av 
dets konkursbo – når erstatningen reelt sett utelukkende vil 
kunne komme kreditorene til gode; det er da ikke lenger 
selskapets tap det er tale om”. Till skillnad från dessa domar 
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224 För kommentar av fallet se Hirsch, Revisortap i to nye erstatningsdommer, Revisjon og regnskap, 
1994, s. 122–126.  
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framhäver högsta domstolen i detta fall att  
 
”når det er opprettet et aksjeselskap, har aksjonærene skilt ut 
en del av sin formue, som deres ansvar som aksjeeiere er 
begrenset til, og som på den annen side selskapets kreditorer 
har fortrinnsrett til.”  
 
Högsta domstolen ser, som den avgörande punkten till 
huruvida skadeståndstalan kan väckas av konkursboet gente-
mot revisorn vara, att ansvarsgrunden för skadeståndet skall 
vara bunden till företaget och att ersättningen som faller till 
konkursboet skall fördelas mellan borgenärerna enligt 
konkursrättens regler. Härmed har högsta domstolen beaktat 
kärandes krav på att revisor Ytternes har försummat sin 
undersökningsplikt att 16.11.1987 kontrollera att aktie-
kapitalet har inbetalts i kontanta medel eller i någon annan 
förmögenhetsform. Högsta domstolen ansåg att det inte 
förekom bevis på att den egendom som företaget erhöll i 
stället för kontant betalning faktiskt ägdes av Tom Henriksen 
eller att den uppgick till det värde som företaget skulle betala 
för egendomen.  
 
Högsta domstolen framhåller i sitt domslut att syftet med 
aktiebolagslagen, speciellt faktumet att aktiebolagslagen på 
flera punkter poängterar betydelsen av att aktiekapitalet, som 
uppges som företagets aktiekapital vid grundandet av 
företaget, verkligen bör överensstämma med aktiekapitalet 
som inbetalts till företaget. Att aktiebolagslagen kräver att 
revisorn intygar att inbetalningen av aktiekapitalet har skett, 
antingen i pengar eller någon annan förmögenhetsform, 
påvisar att aktiebolagslagen ställer höga krav på revisors 
aktsamhet när en sådan bekräftelse skall avges. I detta fall 
anser högsta domstolen att revisor Ytternes har agerat grovt 
vårdslöst vid utförandet av sitt uppdrag och att den 
ekonomiska skada företaget har lidit har förorsakats av 
revisors grova vållande. Därtill påpekar högsta domstolen att 
huvudsyftet med intyget av revisorn på att aktiekapitalet är 
inbetalt är att tillvarata förutom aktieägarnas även borge-
närernas intressen. Revisor Ytternes oriktiga intyg på att 
aktiekapitalet har inbetalts till företaget har medfört att 
företaget G-F Eiendom A/S har kunnat registreras. Genom 
registreringen har det personliga ansvaret upphört och 
förpliktelserna har härmed övergått till företaget. Detta har 
enligt högsta domstolen kränkt företagets och därigenom även 
borgenärernas intresse på ett sådant sätt att revisorn på grund 
av sitt professionsansvar bör anses handlat grovt vållande vid 
utförandet av sitt uppdrag.  
 
Revisorn döms härmed till ett skadeståndansvar som 
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motsvarar det obetalda aktiekapitalet på 500 000 kr.  
 

 
 

 

Högsta domstolen understryker revisors professionsansvar. Enligt domstolen innebär 

revisors professionsansvar att tredje man bör kunna fästa tillit till den information som 

revisorn ger. Speciell tillit bör tredje man kunna fästa vid a) revisors information om 

den hänför sig till en lagstadgad uppgift som revisorn bör utföra inom sitt uppdrag och 

b) vid information vars syfte är att tillvarata intressenters intresse. Domstolen anser att 

revisorn genom att ge vilseledande information kränkt deras intresse på ett sådant sätt 

att det bör bedömas som grovt vållande.  

 

3.2.4 Revisors agerande 
 
3.2.4.1 UfR 1999:278 

I UfR 1999:278 tog Sø- och Handelsretten i Danmark ställning till gränsdragningen 

mellan vållande och grovt vållande vid utförande av ett revisionsuppdrag samt 

ansvarsförsäkringens betydelse vid ersättning. I fallet konstaterar domstolen att ”de 

forhold, som S (revisorn) havde begået – efter deres karakter og omfang – ikke var 

omfattet af forsikringen. De krav, som kunne rejses mod S´ 4 partnere på grund av den 

solidariske hæftelse, fandtes heller ikke omfattet af forsikringen, der udelukkende 

dækkede revisionsselskabets professionsansvar.” 

I fallet tar domstolen ställning till huruvida revisions-
företagets, Revisor-Ringen I/S:s, ansvarsförsäkring skall 
omfatta den ekonomiska skadan som Lentas Finans A/S och 
Lex Invest A/S led då revisor Hansen under utförandet av sitt 
revisionsuppdrag begick fel vid utarbetandet av revisions-
berättelsen för verksamhetsåren 1984–1986. Av utredningen i 
fallet framgår att den bolagsstämmovalda ansvariga revisor 
Hansen har missbrukat sin ställning som revisor för att 
styrelsen i Lentas Finans A/S skulle erhålla ekonomisk fördel 
som medlemmarna inte var förtjänta av. Vid normal 
revidering borde revisorn ha upptäckt att räkenskaperna för 
åren 1984, 1985 och 1986 var oriktigt uppgjorda på grund av 
en periodisering av räntetillägget i finansieringskontraktet. 
Revisor Hansen bestred dock påståendet att revisions-
berättelsen inte skulle ha gett en riktig och rättvisande bild av 
företagets ekonomiska ställning. 
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Trots att det inte förekom bevis på att revisor Hansen hade 
kännedom om förhållandena i Lentas Finans A/S, vilka ledde 
till att bokslutet och därtill hörande revisionsprotokoll inte 
gav en rättvisande bild av den ekonomiska ställningen i 
företaget, så ansåg landsretten att revisor Hansen gjort sig 
skyldig till grovt vållande.  
 
Företagen Lentas Finans A/S och Lex Invest A/S har härmed 
stämt Revisor-Ringen med revisorerna Hansen, Krogsgaard, 
Brandt, Blichert och Brünings som ansvariga medlemmar på 
3 700 000 mk för skadan, 3 500 000 mk i räntor samt 2 500 
000 kr i räntor för tiden 3.12.1987 till 7.1.1993. Det totala 
beloppet är begränsat till 13 miljoner kr inklusive räntor.  
 
Landsretten konstaterar att Revisor-Ringen I/S är ansvarig för 
den förlust som företagen Lentas Finans A/S och Lex Invest 
A/S led till följd av revisor Hansens agerande vid utförandet 
av sitt revisionsuppdrag.  
 
Efter landsrettens uttalanden om att Revisor-Ringen I/S är 
fullt ansvarig för revisor Hansens grova vållande så träffades 
en förlikning mellan parterna i målet. Revisor-Ringen I/S 
betalade Lentas Finans A/S och Lex Invest A/S ett skadestånd 
på 6 000 000 kr inklusive räntor och 200 000 i omkostnader.  
 
Revisor-Ringen I/S har emellertid tecknat en ansvars-
försäkring i försäkringsföretaget A. Jessen & Co. Eftf. 
Försäkringssumman är 10 500 000 kr och självrisksandelen är 
29 000 mk. Av försäkringsvillkoren framgår att försäkringen 
inte täcker; 
 

”1 Mod krav for injurier og bagvaskelse,  
2 mod krav som er fremkaldt eller foranlediget af en 
uhæderlig, svigagtig, kriminel eller ondsindet handling 
eller bevidst undladelse fra forsikredes side eller 
forgængers side, eller af nogen person som på et eller 
andet tidspunkt har været ansat hos forsikrede eller 
forsikredes forgængere,  
3 mod krav for hvilke forsikrede er berettiget til erstatning 
under anden forsikring.”  

 
Försäkringsbolagets prokurist Bent Hansen har förklarat att 
försäkringsvillkoren för revisors ansvarsförsäkring utgår från 
den engelska försäkringspolicyn. Förklaringen till att det inte 
i den danska ansvarsförsäkringen görs undantag för grovt 
vållande är att begreppet inte förekommer i engelsk rätt. I 
vissa fall kommer ansvarsförsäkringen härmed att omfatta fall 
av grovt vållande men inte i fall där handlingen kan 
klassificeras som kriminaliserat grovt vållande. 
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Försäkringsbolaget har framhållit att det föreligger grund för 
avslag i saken med motivering att revisor Hansen blev dömd 
enligt strafflagen för åsidosättande av sina förpliktelser, vilket 
enligt försäkringsbolagets bedömning påvisar att handlingen 
var av kriminell karaktär.  
 
Sø- och Handelsretten poängterar i sitt domslut att 
ansvarsförsäkringens syfte är att omfatta professionsansvaret 
som revisorer innehar vid utförandet av sitt uppdrag. Sø- och 
Handelsretten konstaterar dock att felet som revisorn har 
begått vid utförandet av sitt uppdrag är av sådant slag att 
revisors ansvarsförsäkring inte kan täcka skadan. Sø- och 
Handelsretten framhåller härmed att ”visse grovere 
uagtsomhedshandlinger af kriminelt indhold, giver sagsøgte 
ansvarsfrihed, når overtrædelsen som her er omfattet af 
straffeloven”.  
 
 

Sø- och Handelsretten poängterar i sitt domslut att revisorn har missbrukat sin ställning 

i företaget eftersom han har tillåtit styrelsen att erhålla ekonomisk fördel ur företaget. 

Enligt Sø- och Handelsretten har revisors förfarande varit grovt vållande på ett 

kriminellt sätt. Ersättning ur revisors ansvarsförsäkring har på dessa grunder vägrats. 

 

3.2.4.2 FiHD 1997:103 – FiHD 1992:98 

Högsta domstolen i Finland prövade förhållandet mellan revisorers vållande och grovt 

vållande i fallet 1997:103. Fallet hade tidigare prövats av högsta domstolen i domslutet 

1992:98.  

Slutresultatet för fallet 1992:98 var att revisorerna B och C 
hade förorsakat företaget skada genom att de hade underlåtit 
att göra anmärkning i revisionsberättelsen om att företaget 
hade löst in egna aktier och hade beviljat lån till aktieägare i 
strid med då gällande aktiebolagslagens 12 kapitel 7 §. 
Nämnda kapitel stadgar om att företaget har rätt att bevilja 
penninglån till aktieägare, styrelsemedlemmar och verk-
ställande direktör inom ramen för det fria egna kapitalet enligt 
fastställd balansräkning och under förutsättning att företaget 
erhåller godkänd säkerhet. Revisorerna hade under åren 
1981–1985 givit rena revisionsberättelser utan att nämna att 
företaget hade givit lån som stred mot aktiebolagslagen och 
att någon säkerhet för penninglånet inte hade erhållits av 
aktieägare A. De hade hela tiden föreslagit att ansvarsfrihet 
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skulle beviljas styrelsen och verkställande direktören.  
 
Av revisorernas handlande hade företagets fordringar 
gentemot aktieägare och verkställande direktör A fortgående 
kunnat växa. Av utredningen till fallet framgick även att 
företaget hade löst in 135 egna aktier av aktieägare A till ett 
pris på 1500 mk/aktie för totalt 202 500 mk. Enligt bolags-
ordningen hade företaget rätt att inlösa egna aktier inom 
ramen för det fria egna kapitalet utan att nedsätta aktie-
kapitalet. Företagets balansräkning per den 31 december 1985 
visade att företaget hade fritt eget kapital på 98 981,31 mk 
medan räkenskapsperiodens förlust var 691 983,76 mk. 
Inlösen av egna aktier stred härmed mot aktiebolagslagens 7 
kapitel 1 § och 2 §. Revisorerna hade emellertid 19.9.1986 
gett ren revisionsberättelse utan att nämna att företaget hade 
inlöst egna aktier och härmed hade revisorerna förordat 
ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.  
 
Högsta domstolen fäste i sin utredning uppmärksamhet vid att 
beviljandet av penninglån åt aktieägaren i huvudsak hade 
beviljats för annat syfte än vad som kunde anses falla inom 
företagets normala verksamhetsområde. Dessutom hade 
företagets fordringar gentemot aktieägaren inte redovisats 
inom skälig tid, inte ens per räkenskapsperiod, utan total-
beloppet på fordringarna hade kunnat växa i likhet med 
penninglånet. Utredningen påvisar att det inte varit fråga om 
företagets kortfristiga kontofordringar utan fortsatt kredit-
beviljning åt aktieägare A. Enligt aktiebolagslagens 12 kapitel 
7 § hör det till revisorernas uppgift att anmärka mot använd-
ning av företagets tillgångar om förfaringssättet strider mot 
nämnda paragraf. Detta har emellertid revisorerna underlåtit 
att göra vilket har gjort det svårt för företagets borgenärer och 
övriga aktieägare att upptäcka A:s handlande. A har på detta 
sätt fått fria händer att uppta mera penninglån ända tills 
företaget har försatts i konkurs.  
 
I fråga om inlösen av egna aktier så har högsta domstolen 
poängterat att det var uppenbart att företaget saknade fritt eget 
kapital för att inlösa egna aktier 28.12.1985. Eget kapital har 
inte heller tillförts företaget under år 1986. Även 
konkursbokslutet för tiden 1.1–24.8.1987 uppvisar stora för-
luster. Enligt god revisionssed borde revisorerna i förutsatt 
omfattning ha granskat bokslutet, bokföringen och företagets 
förvaltning. Bristen på eget kapital samt styrelsens protokoll 
varav beslut om att inlösa egna aktier framgår borde härmed 
redan ha upptäckts år 1985 av revisorerna. För att undgå 
skadeståndsskyldighet skulle revisorerna ha varit tvungna att 
anmärka mot styrelsens lagstridiga beslut att inlösa egna 
aktier utanför ramen för det fria egna kapitalet. 
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Högsta domstolen har fördelat ansvaret för beviljandet av 
penninglån i strid med aktiebolagslagens 12 kapitel 7 § 1 
moment mellan revisorerna så att de båda solidariskt ansvarar 
gentemot konkursboet för den del de inte kan kräva tillbaka 
av aktieägare A. Avseende inlösen av egna aktier ansvarar A 
för hela skadeståndsbeloppet medan revisorerna solidariskt 
ansvarar för den del de inte heller i detta fall kan kräva 
tillbaks av A. I det fall att aktieägare A inte kan betala sin del 
av skadeståndsansvaret så ansvarar revisorerna hälften var för 
A:s del.  
 
Fallet togs igen upp till behandling vid högsta domstolen i 
fallet 1997:103. Revisorn yrkade med stöd av sin ansvars-
försäkring på att skadan skulle ersättas av försäkringsbolaget 
Pohjola. I försäkringsvillkoren för revisorers ansvars-
försäkring framgår nämligen att ren förmögenhetsskada som 
förorsakats genom grovt vållande kan nedsättas eller helt 
vägras. Med hänvisning till försäkringsvillkoren har 
försäkringsbolaget ansett att revisorerna B och C har brutit 
mot god revisionssed genom att flera år ge en ren 
revisionsberättelse fastän anmärkningar borde ha framförts i 
revisionsberättelsen. Försäkringsbolaget har härmed vägrat 
ersättning ur revisors ansvarsförsäkring. Högsta domstolen 
konstaterar helt allmänt att gränsdragningen mellan vållande 
och grovt vållande inte kan bestämmas på ett enkelt sätt. Till 
exempel i skadeståndsrätten utgår man vid bedömningen av 
grovt vållande att skadevållaren i sitt handlande visar ett 
nonchalant beteende avseende konsekvenserna. I regerings-
propositionen till försäkringsavtalslagen anses bedömningen 
av grovt vållande ligga nära bedömningen av ett uppsåtligt 
förfarande. Därutöver tar högsta domstolen på allmänt plan 
ställning till grunder för att vägra ersättning ur ansvars-
försäkringen. Högsta domstolen poängterar att det skydd som 
försäkringstagaren upplever att han åtnjuter med sin 
ansvarsförsäkring inte får leda till att han på försäkrings-
givarens bekostnad tar oskäliga medvetna risker. Syftet med 
de professionellas ansvarsförsäkring är dock att ersätta 
förmögenhetsskador som uppkommer inom deras verksamhet, 
vilket innebär att det för bedömningen av grovt vållande bör 
kunna påvisas att den professionella aktören uppvisar ett 
nonchalant beteende i utförandet av sitt uppdrag. 
 
Högsta domstolen kom efter omröstning (4–1) fram till att 
revisorn har brutit mot då gällande aktiebolagslagens 10 
kapitel 10 § 3 moment avseende företagets sätt att inlösa egna 
aktier på ett sätt som bör klassificeras som grovt vållande. 
Revisors underlåtenhet att anmärka om beviljandet av 
penninglån i strid med aktiebolagslagens 12 kapitel 7 § i 
revisionsberättelsen åren 1984 och 1985 kan emellertid inte 
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anses som grovt vållande, eftersom penninglånet har 
behandlats som ett delägarlån i A:s efterbeskattning år 1985.  
 
 

Högsta domstolen framhåller i sitt domslut att revisorn bör uppvisa ett nonchalant 

beteende vid utförande av sitt uppdrag för att hans beteende skall kunna bedömas som 

grovt vållande. Enligt domstolen bör revisorn vara medveten om att hans beteende 

föranleder uppbar skaderisk för att hans beteende skall kunna bedömas som nonchalant 

och härmed grovt vållande.225 Domstolen poängterar även att ansvarsförsäkringen skall 

omfatta den risk revisorn normalt utsätter sig för vid utförande av uppdraget.226  

 

3.3 Revisors rådgivaransvar  
 
Benämningen revisors rådgivaransvar använder jag för att beskriva revisors ansvar i 

förhållande till klienten. Vid genomgången av rättsfallen utnyttjas samma intervall-

schema som vid genomgången av revisors informationsansvar. Vid rättsfalls-

genomgången kommer, såsom vid genomgången av informationsansvaret, de olika 

intervallens tyngdpunkt för domslutet att variera. 

 

3.3.1 Utförandet av rådgivaruppdraget 
 
3.3.1.1 UfR 2000:521 

I UfR 2000:521 ålägger högsta domstolen i Danmark revisorn skadeståndsansvar för 

bristfällig rådgivning och bestämmer skadeståndsbeloppet på skönsmässiga grunder till 

150 000 kr. Grundläggande fakta i fallet är följande. 

                                                
225 Se RP 114/1993, s. 43 om gränsdragningen mellan grovt vållande och uppsåtligt förfarande. 
226 Avvikande åsikt framlades av justitierådet Krook. I sin argumentation framhåller han aktieägarnas och 
övriga intressenters, såsom borgenärers, intresse i företagen och att laglighetsövervakningen därför spelar 
en viktig roll. I regeringspropositionen poängteras även att revisionens syfte är att utvecklas till att bli allt 
effektivare och tillförlitligare. Revisors anmärkningsskyldighet är till för att trygga borgenärer för att 
företagets ledning inte skall bryta mot tvingande rättsnormer. Krook framhåller även att kompetenskraven 
på en CGR-revisor kan ställas högt, vilket samtidigt innebär att utgångspunkten för bedömning av 
ansvaret för professionella yrkesutövare bör ske strikt. Krook drar härmed slutsatsen att även A:s uttag ur 
företaget, vilka upptogs som delägarlån, bör ligga inom en CGR-revisors kompentssfär för utförandet av 
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Under flera år har Dan Skoubo som löntagare utfört 
monterings- och reparationsarbete. Han beslöt år 1988 att 
fortsätta som enskild näringsidkare. År 1991 grundade han 
aktiebolaget Danmax Industrimontage A/S och överförde 
monterings- och reparationsverksamheten till företaget. Vid 
grundandet av aktiebolaget och vid överförandet av 
verksamheten till aktiebolaget medverkade revisor Thulstrup 
och hans revisionsföretag Thulstrup A/S. I samband med 
grundandet av aktiebolaget överfördes den goodwill som Dan 
Skoubo har byggt upp genom att verka som enskild 
näringsidkare. Vid värderingen av goodwillen begick revisorn 
dock ett räknemisstag och använde SD-formuläret på ett 
felaktigt sätt, vilket innebar att skattemyndigheterna inte 
kunde godkänna värderingen av goodwillen.  
 
Dan Skoubo har emellertid satt tillit till revisorns värdering av 
goodwillen och har fortsatt verksamheten i aktiebolaget. Efter 
att skattemyndigheterna har förklarat att de inte kan godkänna 
värderingen, så har Dan Skoubo krävt revisorn på skadestånd 
för felaktig rådgivning.  
 
Enligt högsta domstolen bör revisorn vid värderingen av 
goodwill-tillgången ha fäst uppmärksamhet vid om be-
räkningsmodellen han använde över huvud taget var 
tillämplig för ifrågavarande fall. Därtill borde revisorn ha 
uppmärksammat Dan Skoubo att det var osäkert om 
skattemyndigheterna skulle godkänna överföringen av 
goodwillen till aktiebolaget.  
 
Landsretten ansåg i sitt beslut att Dan Skoubo inte hade 
bevisat att han förorsakades ekonomisk förlust. Högsta 
domstolen ansåg emellertid att revisors grova felkalkylering 
innebar en lättnad i beviskravet avseende den ekonomiska 
skadans storlek och utdömde på skönsmässiga grunder ett 
skadestånd på 150 000 kr till Dan Skoubo.  
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Högsta domstolen fäster speciell uppmärksamhet vid revisors sätt att utföra sitt uppdrag. 

Enligt domstolen bör det anses att revisorn har utfört sitt uppdrag på ett så bristfälligt 

och felaktigt sätt att klienten, trots bevissvårigheter om den ekonomiska skadan, har rätt 

till ersättning. Högsta domstolen har på skönsmässiga grunder uppskattat skadan och 

dömt revisorn till ett skadeståndsansvar. 

                                                                                                                                          
revisionuppdrag enligt god revisionssed och härav bör det även vara lätt att konstatera att ett handlande 
som strider mot aktiebolagslagen föranleder risk för skada för företaget. 
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3.3.1.2 NJA 1992 s. 243 

Högsta domstolen i Sverige tog ställning till frågan när ett uppdragsförhållande skall 

anses ha uppkommit. Av beslutet framgår att domstolen fäste speciell uppmärksamhet 

vid den tillit som skadelidande visade gentemot den skadevållande parten. Fallet 

grundar sig på följande fakta. 

Anna-Stina H, som efter sin man Lennart H:s död blev ensam 
ägare till samtliga aktier i Choklad AB Confecta, har 
kontaktat företagets revisor Yngve L för att fråga råd om hur 
hon skulle gå till väga för att överlåta aktierna till Baron Air 
AB. Styrelsen höll 13 protokollförda möten efter Lennart H:s 
död innan företaget såldes. Revisor Yngve L närvarade vid 7 
av dessa 13 möten i egenskap av rådgivare åt Anna-Stina H. 
Vid mötet den 2 april där Yngve L närvarade beslöt styrelsen 
att avveckla Confectas verksamhet. Orsaken till försäljningen 
var att företagets dominerande leverantör Haribo sade upp 
agenturavtalet med Confecta. Anna-Stina H erbjöd sig att 
sälja företaget till Haribo. Haribo tackade nej till erbjudandet 
men erbjöd att överta Confectas företagslokaler, inventarier, 
lagret med Hariboprodukter samt personal. Efter diskussion 
och under Yngve L:s medverkan godtog Anna-Stina H 
erbjudandet. Övrigt varulager övertogs av Skånekonfektyrer 
AB. Detta skedde emellertid utan Yngve L:s medverkan. 
Efter all överlåtelse uppvisade Confectas balansräkning en 
vinst på 834 148 kr. Företaget utgjorde ett s.k. vinstbolag, 
vilket innebar att vinsten utgjorde skattepliktig realisations-
vinst. Reglerna om ”vinstbolag” var vid denna tidpunkt 
välkända och det bör anses ha hört till en auktoriserad 
revisors skyldigheter att upplysa vilka de skattemässiga 
följderna vid försäljning av ett vinstbolag var. Underlåtenhet 
att redogöra för konsekvenserna kan med andra ord föranleda 
skadeståndsskyldighet för revisorn. Efter försäljningarna 
diskuterade Anna-Stina H fortsatta åtgärder med Yngve L. 
Vid styrelsemötet den 4 juni 1976 diskuterades hur aktierna i 
Confecta skulle värderas, på vilka grunder de skulle säljas och 
när detta skulle ske. Yngve L räknade ut att aktierna var värda 
930 000 kr. Anna-Stina H beslöt då att sälja aktierna i 
Confecta. De skattemässiga konsekvenserna av försäljningen 
togs inte heller denna gång upp till diskussion av Yngve L. 
Inledande förhandlingar med Baron AB inleddes i juni 1976, 
men det slutliga avtalet om försäljning av aktierna i Confecta 
ingicks med Baron AB först i september 1976.  
 
Anna-Stina framhåller i sin skadeståndstalan att Yngve L har 
varit rådgivare i alla relevanta frågor gällande överlåtelsen 
och därmed även i frågor som gäller överlåtelsens 
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skattemässiga konsekvenser. Anna-Stina H anser härmed att 
Yngve L har varit försumlig eftersom han underlåtit att 
meddela Anna-Stina att försäljningen var en vinstbolagsaffär 
med skattemässiga konsekvenser. Därtill har han gett sonen 
Rolf H, som agerat som ombud för Anna-Stina H, felaktig 
uppgift, eftersom han har påstått att vinstbolags-
bestämmelserna inte var tillämpliga på överlåtelsen. Anna-
Stina H har härmed blivit beskattad för 472 869 kr. Hon har 
två gånger sökt om dispens från vinstbolagsbestämmelsen 
men ansökningarna har förkastats. Kostnaderna för 
dispensansökningarna har uppgått till 26 017 kr.  
 
Högsta domstolen anser att Yngve L i flera fall varit 
konsulterad i frågor gällande aktieöverlåtelsen. Han har bl.a. 
deltagit i de inledande förhandlingarna med Baron Air AB, 
vilka har resulterat i en uppgörelse i september år 1976. 
Dessutom har han under sommaren kontaktats av både Anna-
Stina H och av hennes son Rolf H. Under dessa samtal har 
Yngve L framhållit att domstolarna i sina utredningar kommit 
fram till att aktieöverlåtelsen inte var att bedöma som en 
vinstbolagstransaktion. Härav konstaterar domstolen följande 
i sitt beslut:  
 

”Det är tydligt att Anna-Stina H uppfattade Yngve L som 
sin ekonomiske rådgivare i affären. Hon har också haft 
goda skäl för sin uppfattning med tanke på Yngve L:s 
mångåriga engagemang som revisor i bolaget och som 
biträde i familjens deklarationsfrågor. Lennart H:s 
frånfälle synes inte ha inneburit någon begränsning av 
Yngve L:s roll. Utredningen visar fastmera att denne 
deltagit i flera styrelsesammanträden, bl.a. ett den 2 april 
1976 då beslut togs om avveckling av rörelsen genom 
utförsäljning av kvarvarande rörelsetillgångar till 
Skånekonfektyrer. Det kan icke ha undgått Yngve L – som 
på intet sätt synes ha markerat en annan mening – att 
Anna-Stina H, vilken enligt vad utredningen visar ej 
biträddes från annat håll, såg Yngve L som sin ekonomiske 
rådgivare i aktieaffären. Vid sådana förhållanden måste 
anses ha uppkommit ett uppdragsförhållande mellan 
Anna-Stina H och Yngve L.” 

 
Som sakkunnig skatterådgivare har det varit Yngve L:s 
uppgift att för Anna-Stina H påtala aktieaffärens skatte-
konsekvenser och ge korrekt information om gällande rätt 
beträffande vinstbolag. Enligt högsta domstolen är Yngve L 
härmed skyldig att betala Anna-Stina ett skadestånd på 271 
329 kr. 
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Högsta domstolen tar ställning till revisors kännedom om gällande regler och huruvida 

han har rådgett sin klient som expert eller vän. Mot bakgrund av att revisorn har agerat 

som ekonomisk rådgivare i ett mångårigt förhållande, så har klienten haft skäl att anlita 

honom som expert även i nämnda angelägenheter. Domstolen konstaterar att revisorn 

som expert på området bör ha kunskap och kännedom om gällande regler. Domstolen 

fäller honom härmed till skadeståndsansvar för felaktig rådgivning. 

 

3.3.1.3 NJA 1992 s. 58 

I domslutet till NJA 1992 s. 58 kom högsta domstolen fram till att genom 

revisionsbyråns oaktsamma rådgivning hade ”makarna B orsakats en skatteutgift som 

de annars inte skulle ha haft”. Revisionsbyrån befanns härmed skadeståndsskyldig. 

Högsta domstolens beskrivning av fallet är följande. 

Makarna Emil och Greta B har vänt sig till revisionsbyrå 
Sparev för att få råd om hur de skall gå till väga med 
anledning av att minimiaktiekapitalet enligt aktiebolagslagen 
har höjts från 5 000 till 50 000 kr. Sparev har rådgett makarna 
B att fortsätta att driva verksamheten i form av ett handels-
bolag. Makarna B har följt Sparevs råd.  
 
Vid upplösningen av aktiebolaget har dock makarna 
debiterats för utskiftningsskatt på 64 903 kr. Utskiftnings-
skatten skulle makarna ha kunnat undvika genom att fortsätta 
att driva verksamhet i ett aktiebolag. Av utredningen framgår 
att idkande av verksamhet i form av aktiebolag, trots ökning 
av aktiekapitalet, skulle ha framstått som ett ekonomiskt 
fördelaktigare alternativ jämfört med övergången till ett 
handelsbolag.  
 
Ansvarige revisor Sven B har emellertid vid rådgivningen i 
april år 1981 gett makarna B felaktig information beträffande 
det kapitaltillskott som skulle ha krävts för att verksamheten 
skulle ha kunnat idkas i form av aktiebolag. Därtill har Sven 
B använt sig av ett årsgammalt bokslut när han beräknade de 
skattemässiga konsekvenserna av övergången till ett handels-
bolag. Dessutom har han underlåtit att upplysa makarna B om 
lagervärdets betydelse vid beräkning av de skattemässiga 
konsekvenserna.  
 
Högsta domstolen har i sin bedömning utgått från hovrättens 
utredningar i fallet. Högsta domstolen konstaterar att revisor 
Sven B har utfört sitt rådgivningsuppdrag utan att uppdrags-
givarnas intresse har beaktats. Peter Nilsson, som tidigare 
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givarnas intresse har beaktats. Peter Nilsson, som tidigare 
verkat som auktoriserad revisor, numera företagsekonom, har 
redogjort för det kapitaltillskott som skulle ha erfordrats för 
att fortsätta aktiebolagsverksamheten. Av bokslutet den 30 
april utgjorde det egna kapitalet 15 000 kr vilket innebar ett 
kapitaltillskott på 35 000 kr. På bokslutsdagen 30.4.1981 
utgjorde det egna kapitalet 16 000 kr men därutöver förekom 
ett lån från aktieägarna på 30 000 kr, vilket innebar att ett 
kapitaltillskott på 4 000 kr skulle ha behövts för att fortsätta 
aktiebolagsverksamheten. Underlag vid rådgivning bör 
grundas på så tillförlitligt och tillgängligt uppdaterat material 
som möjligt. Sven B har informerat makarna B i april 1981 att 
idkande av verksamhet i aktiebolagsform kräver ett kapital-
tillskott på 35 000 kr medan övergång till ett handelsbolag 
skulle kunna ske utan kostnader. Sparev och Sven B har till 
sitt försvar åberopat att rådgivningen har baserats på uppgifter 
som makarna B gett honom. Rådet att övergå till 
handelsbolag har ur ekonomisk synvinkel varit en mycket 
oförmånlig åtgärd. Vid bedömning huruvida rådgivningen 
varit oaktsam eller inte, bör beaktas att rådgivningen varit 
yrkesmässig och skett i ett varaktigt kundförhållande. 
Makarna B:s kunskaper om de ekonomiska konsekvenserna 
av valet av bolagsform bör bedömas som ringa, om inte 
rentav obefintliga. Makarna B:s kunskapsnivå har varit sådan 
att revisor Sven B borde ha iakttagit ett ”betydande mått av 
omsorg vid rådgivningen”. Härtill bör beaktas att råd-
givningen skett någon vecka innan bokslutet 30.4.1981. Sven 
B borde ha insett att varulagret i ett detaljhandelsföretag är av 
avgörande betydelse för företagets ekonomiska ställning. Han 
har dock utan ytterligare kontroll av varulagrets storlek 
rådgett makarna B att övergå till att idka verksamheten i 
handelsbolag.  
 
Högsta domstolen konstaterar att då bedömningen av den 
skattemässiga totaleffekten av att övergå till att idka 
verksamhet i handelsbolag inte kan göras med säkerhet, så 
måste utgångspunkten vara att makarna B har orsakats en 
skatteutgift som de inte annars skulle ha haft om de hade 
fortsatt att idka verksamheten i aktiebolagsform. Utgångs-
punkt för bedömning av skadan är skatteutgiften eftersom 
revisionsbyrån inte kunnat påvisa någon omständighet som 
skulle nedsätta skadan.  
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Högsta domstolen uppmärksammar revisors sätt att utföra uppdraget och klientens 

kännedom om rättsläget. Domstolen jämför revisorns kunskaper och sätt att rådge 

klienten med klientens kunskapsnivå på området. Klienten har genom revisors felaktiga 
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rådgivning förorsakts en skatteutgift som klienten skulle ha kunnat undvika genom att 

fortsätta sin verksamhet utan omorganisering. Revisorn ansvarar härmed för klientens 

ekonomiska förlust, vilken motsvaras av skatteutgiften. 

 

3.3.2 Betydelsen av revisors råd för klientens handlande 
 
3.3.2.1 FiHD 1999:80 

I Finland har högsta domstolen prövat revisors rådgivaransvar vid skatterådgivning. 

Domstolen fäster i fallet stor vikt vid revisors roll som professionell rådgivare på 

marknaden och jämför hans kunskapsnivå med klientens kännedom om de rådande 

omständigheterna inom rättsområdet.227 Grundläggande fakta i fallet är följande. 

Ett kommanditbolag har som syfte att sälja företaget eller 
omorganisera dess verksamhet och tillgångar. Företaget har 
därför rådfrågat en revisor vilka eventuella skattepåföljder 
som kan uppkomma vid överlåtelse av hyresrätt.  
 
Revisorn har vid utförandet av sitt konsultuppdrag utgått ifrån 
att kommanditbolaget förfogat över hyresavtalet beträffande 
tomten minst 10 år och har upplyst företaget om att 
överlåtelse av hyresrättigheterna och därtill hörande 
byggnader till ett fastighetsbolag härmed var skattefritt enligt 
lagen om beskattning av näringsinkomst 6 § 1 mom. 1 
punkten (1038/85). Rådet skulle ha varit rätt om företaget 
skulle ha förfogat över hyresavtalet minst 10 år. Detta var 
emellertid inte fallet. Kommanditbolaget och dess bolagsmän 
har emellertid handlat utgående från revisorns råd och har 
omstrukturerat företaget, varefter en skatteutgift på 981 620 
mk uppkommit.  
 
Högsta domstolen anser dock att bolagsmännen på ett eller 
annat sätt skulle ha omstrukturerat företaget fastän revisorn 
skulle ha klargjort att företagets agerande kommer att 
medföra en skatteutgift. Oberoende av kommanditbolagets 
agerande skulle företaget ha beskattas för uppkommen vinst. 
Högsta domstolen har därför uppskattat att den ekonomiska 
skadan som kommanditbolaget led på grund av revisors 
felaktiga råd att överlåta hyresrättigheterna och därtill 
hörande byggnader till ett fastighetsbolag endast uppgår till 
450 000 mk. 
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227 För kommentar av fallet se Tikka, Vahingonkorvausvastuusta verokonsultoinnissa, i Ruokonen – 
Sundblad – Ylöstalo, (toim.), Juhlajulkaisu Jukka Peltonen 60 vuotta, 1999, s. 295–307. 
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I sitt domslut framhäver högsta domstolen betydelsen av revisors rådgivning för 

klientens handlande. Domstolen anser dock att revisorns råd inte har varit det absolut 

avgörande för klientens fortsatta handlande utan att klienten oberoende av revisorns råd 

på ett eller annat sätt skulle ha agerat. Revisors felaktiga råd har emellertid förorsakat 

klienten skada. Domstolen anser att klientens handlande på eget initiativ även skulle ha 

förorsakat ekonomisk förlust, vilken bör avdras från den skada revisorn förorsakat. 

Domstolen har härmed uppskattat revisors skadeståndsskyldighet. 

 

3.3.2.2 UfR 1999:574 

I UfR 1999:574 konstaterar högsta domstolen att då revisorn ”på grund af usikkerhed 

med hensyn til skattespørgsmålet desuden havde taget forbehold med hensyn til 

beskatningen af kursavence på den erhvervede fordring, kunne A (revisorn) heller ikke 

pålægges erstatningsansvar i anledning af denne beskatning.”  

I fallet har revisor A rådgett klient B avseende ingående av 
avtal i syfte att erhålla alla aktier i företaget U för 0 kr. 
Företaget U hade licens på några sandwich-produkter och 
företaget hade vid köpetillfälle en skattemässig förlust. 
Samtidigt köpte företag S, som även ägdes av B, en fordring 
av företaget U. B ändrade licensvillkoren så att företaget S 
erhöll licensen för sandwich-produkterna och fortsatte med 
produktionen i företaget S. Företaget S fakturerade därefter 
företaget U på royalty. Revisor A framhöll att företaget U inte 
skulle betala någon skatt på royaltyn eftersom den kunde 
avräknas från den skattemässiga förlusten som företaget hade.  
 
Skattemyndigheterna godkände emellertid inte avdraget för 
royaltyn utan höjde inkomsterna i företaget S. Samtidigt 
beslutade skattemyndigheterna att kursavancen skulle 
beskattas.  
 
Härefter stämde klient B revisor A på skadestånd för felaktig 
rådgivning och krävde revisorn på ersättning för den 
tilläggsskatt företaget S måste betala. Något bevis på att 
revisor A rådgav klient B att fortsätta med produktionen i 
företaget S och ändra licensvillkoren till företaget S förekom 
emellertid inte.  
 
Högsta domstolen anser härmed att revisor A inte kan fällas 
till skadeståndsansvar för det bristfälliga rådet att avdra 
royaltybetalningen. Inte heller kan revisorn fällas till ansvar 
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för klient B:s agerande att fortsätta produktionen och ändra 
licensvillkoren eftersom det i fallet inte förekommer 
anledning att tro att revisor A skattemässigt skulle försvara 
klient B:s agerande. 
 

 
ingen 
ersättningsskyldighet 
 

 

Högsta domstolen fäster uppmärksamhet vid vilka slags råd revisorn ger klienten. 

Domstolen värderar revisors råd till klienten, och bedömer hur klienten uppfattar råden 

och hur klienten handlar. Domstolen bedömer vilka råd det kan anses att revisorn 

egentligen har gett klienten. Enligt domstolen så föreligger det inte ett orsakssamband 

mellan klientens skada och revisorns råd, eftersom det bör anses alltför långsökt att 

revisorn skulle ha gett de råd som har förorsakat klienten skada. 

 

3.3.3 Revisors undersökningar vid oklart rättsläge 
 
3.3.3.1 UfR 1997:842 

I domslutet UfR 1997:842 befriar högsta domstolen revisorn från ett rådgivaransvar 

gentemot klienten med motiveringen ”at det ikke var grundlag for at pålaegge R 

(revisorn) erstatningsansvar i anledning af rådgivningerne om de ikke ganske 

ukomplicerede skatteforhold”.  

Fallet gick ut på att investeringsföretaget Sønderjylland ApS, 
som ingick i Bøg & Thorhauge-koncernen, år 1983 köpte alla 
aktier i företaget ApS af 20. Marts 1972 för en köpesumma på 
306 360 kr helt enligt revisionsföretaget R:s råd och direktiv. 
Revisionsföretaget R hade varit koncernens skatterådgivare 
en längre tid. Företaget ApS af 20. marts 1972 hade vid 
köpetillfället ett skattemässigt outnyttjat förlustavdrag på ca 3 
miljoner kr och en skuld som hänförde sig till två skuldebrev 
på ca 3,4 miljoner kr. Genast efter köpet av företaget ApS af 
20. marts 1972 transporterades fordringen från investerings-
företaget till Thorbøg Finans ApS för 1 kr. Thorbøg Finans 
ApS utnyttjade det skattemässiga förlustavdraget samma år. 
När Thorbøg Finans ApS sedan följande år gjorde positivt 
resultat blev fordringen, vars bokföringsmässiga värde låg på 
1 kr, uppskriven till normalt värde.  
 
För att undgå skattekonsekvenser av vinst på uppskrivningen 
föreslog revisor Lars Gammelby en skattefri fusion mellan 
företaget ApS af 20. Marts 1972 och företaget Thorbøg 
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Finans ApS. Beskattning av fusionen kunde emellertid inte 
undvikas. Bøg & Thorhauge-koncernen krävde revisions-
företaget på ett skadestånd på 1,7 miljoner kr på grund av 
felaktig rådgivning i samband med transporterandet av 
fordringen till Thorbøg Finans ApS och fusion av företagen.  
 
Högsta domstolen ansåg dock att revisionsföretaget inte var 
skadeståndsansvarig för rådgivning avseende klientens köp av 
ett företag som uppvisade förlust och vid fusion mellan 
företagen på grund av att rättsläget avseende skattemässigt 
outnyttjade förlustavdrag var oklart. 
 

 
inträffad skada 
 
 
 
 
inget orsakssamband 
culpabedömningen 
ingen 
ersättningsskyldighet 
 

 

Högsta domstolen befriar revisorn från skadeståndsansvar och motiverar sitt domslut 

med att rättsläget bör anses vara alltför oklart för att revisorn skall kunna åläggas 

ersättningsskyldighet för detta komplicerade beskattningsärende och därigenom 

klientens ekonomiska förlust.  

 

3.3.3.2 NJA 1992 s. 502 

I NJA 1992 s. 502 befriar högsta domstolen i Sverige revisorn från ett rådgivaransvar 

med motiveringen att man inte kan lägga en rådgivare till last försumlighet att inte 

föreslå ”sådana problemlösningar som är komplicerade till sin konstruktion eller 

svårbedömda från skatterättslig synpunkt.”  

Tidningsföretaget Hallandspostens Tidningstryckeri AB kom 
i ekonomiska svårigheter. Revisorerna för företaget med-
delade att en likvidationsbalansräkning måste upprättas. 
Under ett möte i mars år 1982 diskuterades olika möjligheter 
att lösa den finansiella krisen men någon slutgiltig lösning på 
problemet nåddes inte. På mötet framförde företagsledningen, 
som alternativ till att lösa problemet, att kommanditbolaget 
skulle överlåta inventarierna till ett aktiebolag inom samma 
koncern, varefter inventarierna skulle uppskrivas till ett värde 
som skulle motsvara underskottet i kommanditbolaget. 
Revisorn påpekade att detta förfarande inte skattemässigt var 
möjligt men hade inga andra förslag att komma med än att 
sälja företaget.  
 
Den 26 april 1982 sålde sedan delägarna i kommanditbolaget 
sina andelar till Stiftelsen Pressorganisation och Liberal 
Dagspress Invest Kommanditbolag. Köparna löste den 
ekonomiska krisen genom att tillföra kapital till företaget. 
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Skattemyndigheterna anmärkte mot förfarandet, men för-
farandet godkändes trots allt.  
 
Delägarna i företaget väckte skadeståndstalan mot revisorn 
för att som konsult ha lämnat felaktiga råd och underlåtit att 
undersöka vilka lösningar som varit lämpliga för situationen. 
Genom revisorns handlande hade den förorsakat delägarna 
skada bestående i minskning av värdet av deras andelar vid 
försäljning av företaget. Högsta domstolen anser i sin 
culpabedömning att revisorn inte bör företa utredningar om 
oklar rättspraxis, och befriar härmed revisorn från ett 
skadeståndsansvar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
inträffad skada 
inget orsakssamband 
culpabedömningen 
ingen 
ersättningsskyldighet 
 

 

Högsta domstolen fäster uppmärksamhet vid vilka undersökningar revisorn bör företa 

avseende oklart rättsläge. Domstolen framhåller att undersökningar bör göras inom 

ramen för ett normalt uppdrag. Det ankommer inte på revisorn att undersöka problem-

lösningar som är komplicerade och svårbedömda ur rättsligt perspektiv. Enligt dom-

stolen befriar ett oklart rättsläge revisorn från skadeståndsansvar. 

 

3.4 Sammanfattning av rättsfallsgenomgången 

3.4.1 Informationsansvaret 
 
Av genomgångna nordiska rättsfall framgår att de högsta rättsinstanserna avseende 

informationsansvaret bedömer i vilken utsträckning revisorn bör företa sin under-

sökning för att kunna försäkra sig om att den information han ger är riktig och korrekt. I 

det fall att det material som revisorn baserar t.ex. sitt intyg på kan anses som 

otillräckligt och den undersökning som revisorn gör kan anses som bristfällig så 

föreligger ett orsakssamband mellan tredje mans skada och den information revisorn 

ger.  

 

Revisorn bör vara medveten om de skaderisker som kan realiseras för tredje man genom 

hans vilseledande information. De högsta rättsinstanserna gör även en värdering av 

revisors information för tredje mans handlande och beslutsfattande. I det fall att det bör 

anses att revisors information inte är den avgörande faktor i tredje mans beslutsfattande 
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så föreligger inget orsakssamband mellan revisors information och tredje mans 

ekonomiska skada. Vid värderingen av revisors information är även tidpunkten då 

revisorn ger informationen avgörande, eftersom tredje man anpassar sitt handlande 

härefter.  

 

En jämförelse av den information tredje man har, den information han lätt kan erhålla 

och den information som han själv bör skaffa påverkar även bedömningen av revisors 

information för tredje mans beslutsfattande. Framför allt bör vikt läggas vid jämförelsen 

om tredje man är professionell t.ex. är det fråga om en bank eller om det är frågan om 

vilken tredje man som helst. Kan det bevisas att tredje man var väl medveten om 

föreliggande omständigheter bör det anses att revisors information inte gav något 

mervärde för tredje mans fortsatta agerande utan detta agerande bör bedömas som ett 

eget risktagande. De högsta rättsinstanserna konstaterar att det bör anses som accepterat 

att tredje man fattar sina beslut utgående från den information revisorn ger.  

 

Domstolarna poängterar dock att det kan förekomma vägande skäl för tredje man att 

själv företa undersökningar om beslutet är betydelsefullt. Revisors roll vid tredje mans 

beslutsfattande bör även undersökas för att kunna fastställa skadeståndsansvaret. Kan 

det bevisas att revisorn har intagit en stark roll vid tredje mans beslutsfattande och 

revisorn härigenom har brutit mot god revisionssed så bör han åläggas 

skadeståndsansvar. Revisors roll vid tredje mans beslutsfattande framhäver även 

revisors professionsansvar. I det fall att revisors vållande kan bedömas som högre 

jämfört med tredje mans eget vållande bör revisorn ansvara för tredje mans ekonomiska 

skada. Domstolarna fäster även uppmärksamhet vid revisors beteende och härmed vid 

att revisorn agerar som professionell vid utförandet av sitt uppdrag. Revisors missbruk 

av sin professionella ställning228 och hans nonchalanta beteende leder enligt 

domstolarna till ett skadeståndsansvar.  

 

 

                                                
228 Rättsfallet från Sø- och Handelsretten. 
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3.4.2 Rådgivaransvaret 
 
Bedömningen av revisors rådgivaransvar följer i hög grad samma bedömningslinje som 

de högsta rättsinstanserna har vid bedömning av revisors informationsansvar. De högsta 

rättsinstanserna fäster uppmärksamhet vid revisors sätt att utföra rådgivaruppdraget. För 

det fall att det kan bevisas att revisorn har utfört sitt uppdrag på ett felaktigt och 

bristfälligt sätt, t.ex. genom felkalkylering, så har klienten rätt till ersättning trots vissa 

bevissvårigheter med att påvisa den ekonomiska skadans storlek.  

 

De högsta rättsinstanserna konstaterar att revisorn som professionell yrkesutövare bör 

ha större kunskap om gällande rättsregler än klienten. Revisorn bör även anpassa sina 

råd efter klientens kunskapsnivå. Härmed bör en undersökning av betydelsen av de råd 

som revisorn ger klienten göras. Domstolarna framhåller, såsom vid bedömningen av 

revisors informationsansvar, att revisorns råd bör ha påverkat klientens beslutsfattande 

och handlande på ett avgörande sätt för att revisorn skall kunna åläggas skadestånds-

ansvar. De högsta rättsinstanserna gör med andra ord en värdering av de råd som 

revisorn har gett klienten, och jämför dessa mot klientens agerande. För det fall att 

revisors råd och klientens agerande inte överensstämmer så bör det anses att klienten 

har handlat på eget initiativ och på egen risk. Om rättsläget är oklart leder inte 

revisorns råd till skadeståndsansvar.  

 

3.4.3 Bedömningen vållande – grovt vållande 
 
En gemensam bedömningslinje i gränsdragningen mellan revisors vållande och grova 

vållande är hänvisningen till det professionsansvar som revisorn åtar sig vid utförandet 

av sitt uppdrag. Med utgångspunkt i professionsansvaret konstaterar de högsta 

rättsinstanserna och Sø- och Handelsretten att aktsamhetskravet kan ställas högt.  

 

Av domsluten framgår att revisor varit grovt vållande i det fall att revisorn har kränkt 

intressenternas intressen vid utförandet av sitt uppdrag, att revisorn varit väl medveten 
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om de risker hans nonchalanta beteende kan medföra eller att revisorn har missbrukat 

sin professionella yrkesposition på ett kriminellt sätt.  
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4 Ekonomiska kriterier för analys av revisors skadeståndsansvar  

4.1 Inledning 
 
För att särskilja mellan den rättsliga genomgången av rättsfallen och den ekonomiska 

analysen av dem så beskrivs revisors vållande och grova vållande i termer av ett 

beteende i den ekonomiska analysen. Revisors vållande beskrivs i termer av revisors 

bristande omsorg eller ekonomisk felbedömning, medan revisors grova vållande 

beskrivs som uppenbar försummelse eller brott mot lagregler.  

 

juridisk indelning ekonomisk indelning

uppsåt uppsåtlig försummelse

grovt vållande uppenbar försummelse, brott mot lagregler

normalt vållande bristande omsorg, ekonomisk felbedömning

lindrigt vållande bristande omsorg, ekonomisk felbedömning  

 

Figur 5. Indelning av aktsamhetsgraden juridiskt och ekonomiskt. 
 

Syftet med den ekonomiska analysen av revisors skadeståndsansvar är att bedömningen 

av culpanormen i framtiden skall eftersträva ekonomisk effektivitet. Risken för skador 

som kan realiseras i samband med revisions- och konsultverksamhet bör påföras den 

part som har det lägsta reservationspriset för att bära ifrågavarande risk. Jag utgår från 

att risken skall allokeras i enlighet med Kaldor-Hicks-effektivitetskriteriet. Grundtanken 

i de ekonomiska kriterierna är härmed att undersöka den ansvarsgrund inom 

culpanormen som ex ante ger upphov till ekonomisk effektivitet till lägsta möjliga 

kostnad. Jag vill särskilt poängtera att revisors skadeståndsansvar testas enligt en i 

undersökningen uppbyggd ekonomisk modell.  

 

Med beaktande av de uppställda teoretiska premisserna i kapitel 1 så kommer den 

ekonomiska analysen av rättspraxisen att följa samma händelseförlopp som vid den 
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rättsliga bedömningen av revisors informations- och rådgivaransvar. I den ekonomiska 

analysen analyseras tidsintervallen i händelseförloppet utgående från följande kriterier.  

 

  förutsebarhets- förebyggande- avvägnings- sannolikhets- riskbärarkriteriet

t0 t1 t2 t3 t4
 

Figur 6. Händelseförlopp vid ekonomisk analys av rättspraxis beträffande revisors informations- eller 
rådgivaransvar. 
 

Dessa fem ekonomiska kriterier kan inte klart avskiljas från varandra utan i analysen 

kommer kriterierna att delvis gå in i varandra. Avsikten med att inte avsluta tids-

intervallet efter t4 är att resultatet av den ekonomiska analysen av fallen skall ge 

skadevållaren/aktören incitament att utföra det interna arbetet ekonomiskt effektivt. 

 

4.2 Den ekonomiska analysens tyngdpunkt inom tidsintervallen 
 
I den ekonomiska analysen av rättspraxisen kommer tyngdpunkten under tiden t0 till t1 

att ligga på revisors sätt att utföra sitt revisions- eller konsultuppdrag. Med beaktande av 

sin tystnadsplikt ger revisorn vid t1 information om företaget till tredje man eller råd åt 

företagsledningen/klienten. I fortsättningen använder jag endast termen klient trots att 

jag även avser företagsledningen. Under tiden t2 till t3 kommer tredje man att agera 

utgående från revisors givna information respektive klienten att följa revisors givna råd. 

Vid t3 visar sig informationen vara vilseledande eller råden felaktiga, varefter en skada 

inträffar. Under tiden t3 till t4 bör undersökas tredje mans respektive klientens 

möjligheter att förebygga skadan. Ytterligare bör kostnaderna för dessa åtgärder 

jämföras med revisors förebyggande kostnader för åtgärder han bör vidta under 

utförandet av uppdraget.  

 

Revisors möjligheter att inse risken för skada innan informationen eller råden ges har 

stor betydelse vid aktsamhetsprövning av utfört uppdrag enligt god revisionssed. 
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Aktsamhetsprövningen består i detta fall av tre faktorer: risken för skada, möjligheterna 

att förebygga skadan och den sannolika skadans storlek. Avsikten är att en 

helhetsbedömning av situationen görs där olika omständigheter vägs mot varandra. 

Avgörande för aktsamhetsbedömningen är huruvida omständigheterna i det aktuella 

fallet motiverar ett handlande som kan förebygga skadan; skadeståndsskylighet bör 

påföras revisorn på grund av att han inte har vidtagit åtgärder trots att han har kunnat 

förutse skaderisken.  

 

I enlighet med vad som påpekats i kapitel 2 får aktsamhetskravet inte drivas alltför 

långt. Omfattningen av de åtgärder som revisorn har till sitt förfogande för att undvika 

förutsebar skada eller förebygga skadan bör tillmätas betydelse. Om åtgärderna för att 

förebygga skadan medför större kostnader än kostnaderna för att undvika de sannolika 

förlusterna så är handlingssättet inte samhällsekonomiskt effektivt. Samhällsekonomiskt 

sett innebär en avvikelse från det optimala att man får övergå från att undersöka revisors 

sätt att förebygga skadan till att undersöka informationens eller rådens betydelse för 

tredje mans respektive klientens handlande. På denna punkt bör vi emellertid 

uppmärksamma att ju större sannolikheten för skada, och ju större skador som kan 

uppkomma, desto högre ställs kraven på att handlingen inte skall genomföras respektive 

att åtgärder skall vidtas för att förebygga den förutsebara skadan. Samhällsekonomiskt 

sett är det motiverat att revisorn förebygger den förutsebara skadan till den grad att 

kostnaderna inte överstiger den förväntade förlusten av den förutsebara skadan.  

 

Vid analys av de nordiska rättsfallen utgår jag ifrån att i det fall att revisorn inte har 

framlagt några bevis om den aktsamhet som han har vidtagit under utförd revision, så 

bör vi undersöka om revisorn typiskt sett har kunnat minimera skadan till följd av att 

skadan egentligen har kunnat förutses. Att revisors insikt om risk för skadans 

realisering bör väga tungt kan förklaras av att det sammanhänger med möjligheterna att 

förebygga skadan och den information som revisorn slutligen bör ge om företaget till 

tredje man och de råd som revisorn bör ge klienten. En revisor kan sägas vara 

riskneutral om han är villig att utge ersättning som exakt motsvarar riskens värde för att 

tredje man eller företaget skall bära risken. Om revisorn endast är villig att betala en 
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ersättning som understiger riskens förväntade värde, sägs revisorn vara riskbenägen. 

Om revisorn är villig att betala en ersättning som överstiger riskens förväntade värde, 

sägs revisorn vara riskaversiv. För den riskaversiva revisorn gäller att marginalnyttan av 

ökade intäkter är avtagande, i motsats till den riskbenägna revisorn. För den riskneutrala 

revisorn är marginalnyttan av ökade intäkter konstant. Principen om den avtagande 

marginalnyttan antas leda till att riskbenägenheten minskar när den erhållna nyttan 

uppnått en viss nivå.229 

 

Innan de ekonomiska kriterierna byggs upp och den ekonomiska analysen av rättsfallen 

görs, ges i figur 7 en jämförelse av tidsintervallens kriterier i den rättsliga genomgången 

och i den ekonomiska analysen. 

 

rättslig  revisors interna  information och råd   tredje mans/  inträffad skada och culpabedömningen och 
genomgång  arbete  till tredje man/klienten   klientens handlande  orsakssamband ersättningsskyldighet
ekon.  förutsebarhets-  förebyggande-   avvägnings-  sannolikhets- riskbärarkriteriet
analys t0 t1 t2 t3 t4
 

Figur 7. Jämförelse av den rättsliga och ekonomiska analysens kriterier.  
 

4.3 Den ekonomiska analysens kriterier 

4.3.1 Förutsebarhetskriteriet, t0–t1 – revisors interna arbete 
 
Avseende vållanderegeln så utgår rättsekonomerna i sina beräkningar från den 

tillbörliga graden av aktsamhet, x~ , för fortlöpande verksamhet. I det fall att uppdraget 

har utförts med lägre aktsamhet än den tillbörliga aktsamheten så har skade-

vållaren/aktören visat bristande omsorg, medan ett utförande som överskrider den 

tillbörliga aktsamhetsgraden befriar skadevållaren/aktören från ansvar.  

 

Vid kalkylering av den kostnadsminimerande graden av aktsamhet bör revisorn beakta 

alla förväntade skador han kan bli tvungen att ersätta. Om vi antar att q uttrycker 

                                                
229 Se t.ex. Landes – Posner, The Economic Structure of Tort Law, 1987, s. 56, figur 3.1. 
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sannolikheten att en skada uppkommer, pk = (p1,p2.....pn), där ∑
=

n

k 1

1 , står för 

sannolikheten att en särskild skada uppkommer i det fall att en skada inträffar, och sk = 

(s1,s2....sn) där ∑
=

n

k 1

1 , står för en särskild skada som är relaterad till en särskild 

skadesannolikhet, så kan vi räkna ut den förväntade skadan som 

FS=q(p1s1+ps....s2....+pnsn) som är lika med FS=q * ØS.230 

 

sannolikhet för att   
en särskild skada   

skall inträffa   

10 %

10 50 90 skadebelopp  
         Ø 

 
Figur 8. Sannolikhetsfördelning av skador enligt den s.k. klockkurvan. (Källa: Landes – Posner, 1987) 
 
Den s.k. klockkurvan visar sannolikhetsfördelningen av skador.231 I figuren förekommer 

en sannolikhet på 10 % att skadebeloppet kommer att utgöras av antingen 10 eller 90 

euro, medan medeltalet kommer att utgöras av 50 euro. I det fall att sannolikheten för 

att skada skall inträffa är alltför låg så anses skadan vara alltför avlägsen. Låg 

sannolikhet för skada innebär att inte ens den mest uppmärksamma person beaktar att 

                                                
230 Bebchuk – Shavell, Information and the Scope of Liability for Breach of Contract: The Rule of Hadley 
v. Baxendale, The Journal of Law, Economics & Organization, 1991, s. 284–312. 
231 Landes – Posner, The Economic Structure of Tort Law, 1987, s. 123 ff. Landes – Posner visar t.ex. 
genom den s.k. klockkurvan aktsamhetsstandarden för "reasonable man", s. 125. 
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risk för skada föreligger. Det förväntade skadebeloppet borde ge revisorn incitament att 

allokera risken på ett effektivt sätt, dvs. att iaktta effektiv grad av aktsamhet. Att 

utesluta skador från beräkningen innebär att revisorn erhåller ineffektiva incitament att 

iaktta effektiv grad av aktsamhet och allokerar härmed inte risken på det sätt som krävs 

för att uppnå samhällsekonomisk effektivitet. 

 

I den ekonomiska analysen av revisors skadeståndsansvar kan förutsebarhetskriteriet 

tillämpas i fall att skadan har kunnat förutses och förebyggas till kostnader som 

understiger skadan innan den realiseras. Detta innebär att kostnader som det kan krävas 

att revisorn använder till att förebygga skadan ökar om sannolikheten för skada ökar 

under uppdraget, men innan revisorn undertecknar revisionsberättelsen eller ger de 

slutliga råden. Ur ett rättsekonomiskt perspektiv hävdas det ibland att det samhälls-

ekonomiskt sett inte uppkommer någon förlust om man med en summa mindre än 

skadan kan förhindra eller undanröja den. I det fall att revisorn inte valt dessa 

förebyggande åtgärder får han stå för skadan.232 I kommersiella förhållanden kan man 

hävda att en del privata förluster inte bör inberäknas i den totala skadan eftersom man i 

motsvarande utsträckning även kan göra vinst.233 Ur ett samhällsekonomiskt 

effektivitetsperspektiv borde man kunna utgå från att i det fall att revisorn förutser att det 

föreligger risk för att en skada skall inträffa, kommer han att iaktta en högre aktsamhet. 

Exempelvis om revisorn vid val av sin revisionsstrategi har kartlagt riskområdet, dvs. 

området inom vilket han anser att högsta sannolikheten för att fel i företagets 

redovisning eller brister i underlaget för rådgivningen kan förekomma, kan man utgå 

från att han iakttar optimal aktsamhet på detta område. I det fall att revisorn bedömer 

sannolikheten för att fel skall förekomma som liten så är det ekonomiskt önskvärt att 

revisorn inte utsätter sig för extra aktsamhetskostnader förutsatt att hans bedömning är 

riktig. Ur ett samhällsekonomiskt effektivitetsperspektiv är det alltså önskvärt att 

revisorn iakttar en sådan grad av aktsamhet som både beaktar att risk för att skada skall 

inträffa föreligger men även undersöker möjligheten att risk för att en skada skall 

inträffa faktiskt inte föreligger. Det gäller med andra ord för revisorn att iaktta en 

effektiv grad av aktsamhet för att optimera det hela samhällsekonomiskt. Värdet av 

                                                
232 Bishop, Economic Loss in Tort, OJLS, 1982, s. 4 ff. i Levmore, (ed.), Foundations of Tort Law, 1994. 
233 Se närmare kapitel 1, även Andersson, Trepartsförhållanden i skadeståndsrätten, 1997, s. 53. 
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revisors kartläggning av riskområdet för skador och strategival kan härmed sägas vara 

en funktion av två faktorer. Faktorerna utgörs dels av produkten av sannolikheten för att 

skada skall inträffa och den minskning av skadekostnader som revisorn uppnår genom 

att iaktta en hög grad av aktsamhet, dels av produkten av att revisorn i sin kartläggning 

bedömer att det inte föreligger någon risk för att skada skall inträffa och kostnaderna 

som kan hänföras till revisors iakttagande av en tillbörlig aktsamhet vid utförandet av 

uppdraget.234  

 

I det fall att parterna, revisorn/tredje man eller revisorn/klienten, kan anses ha lika goda 

möjligheter att förutse risken för att en skada kommer att inträffa, kommer det 

uppställda förutsebarhetskriteriet inte att ge något utslag om huruvida revisorn visat 

bristande omsorg, eftersom förutsebarhetskriteriet, trots revisorns aktsamhetsplikt, 

endast utgör en del av ansvarsbedömningen. Frågeställningen bör i detta fall även 

relateras till de övriga uppställda kriterierna. Typsituationer som kan avgöras med 

förutsebarhetskriteriet är frågan; agerade revisorn enligt den tillbörliga graden av 

aktsamhet. Ur ett rättsekonomiskt perspektiv är denna frågeställning en standardfråga 

och följer den s.k. Learned Hand-formeln. För det fall att revisorn förutser att risk för 

skada förekommer så bör han undersöka vilka möjligheter han har att förebygga skadan. 

Konstaterar revisorn att förebyggande åtgärder bör och kan vidtas så bör vi övergå till 

förebyggandekriteriet för att undersöka kostnaderna för och nyttan med att vidta dessa 

åtgärder.  

 

4.3.2 Förebyggandekriteriet, t1–t2 – information till tredje man/råd till klienten 
 
Innebörden av förebyggandekriteriet är att skada endast skall behöva förebyggas om 

kostnaderna är mindre än den sannolika skadans storlek, vilket bygger, som tidigare 

nämnts, på den s.k. Learned Hand-formeln.235 Ursprungligen avsåg avgörandet utom-

obligatoriskt skadeståndsansvar och culpabedömningen gällde frågan vilken grad av 

                                                
234 Jag utgår från att revisorn i sitt val av revisionsstrategi och riskkartläggning införskaffar information 
om företaget, företagets bransch osv. och att revisorn samtidigt beaktar var största sannolikheten för fel 
kan förekomma. Jag stöder mig härav på Shavells artikel Liability and the Incentive to Obtain 
Information about Risk, Journal of Legal Studies, 1992, s. 259 ff.  
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aktsamhet ägaren till en bärgningsbåt var skyldig att visa. Learned Hand-formeln kan 

dock med framgång tillämpas även på kontraktuella förhållande.236 Domare Learned 

Hand motiverade sin åsikt beträffande culpabedömningen med att det inte förekom 

någon allmän regel för hur culpabedömning borde ske, men att det förekom 

omständigheter under vilka fartyg sliter sig ur sin förtöjning. I det fall att fartyget sliter 

sig ur sin förtöjning kan fartyget hota omgivningen. Learned Hand formulerade därefter 

regeln utgående från den skyldighet som fartygets ägare hade att försöka förebygga att 

en sådan händelse inträffar som en funktion av tre variabler: 

(1) sannolikheten för att fartyget sliter sig ur sin förtöjning (P); 

(2) den sannolika skadans storlek (L) och ; 

(3) förekomsten av att vidta lämpliga åtgärder för att i förväg förhindra skadan (B). 

För att demonstrera Learned Hand-formelns generella användning inom skade-

ståndsrätten erhåller vi följande uttryck: B<PL. En skadevållare är med andra ord 

ansvarig endast om kostnaderna för de förebyggande åtgärderna är lägre än skadan och 

han inte har vidtagit dessa förebyggande åtgärder.237 Optimala förebyggande åtgärder 

företas när B=PL.238 

 

Posner har emellertid tolkat avgörandet så att ansvar på grund av underlåtenhet att 

förebygga skadan endast skall uppkomma om kostnaderna för att förebygga skadan är 

mindre än produkten av sannolikheten för skadan och skadans storlek. Enligt Posners 

tolkning måste man vid tillämpning av Learned Hand-formeln beakta marginal-

kostnaderna som hänför sig till de förebyggande åtgärderna. Om vi i enlighet med 

Posners exempel antar att en skada värderad till 100 000 euro (PL) helt skulle kunna 

förebyggas av revisorn genom åtgärder som kostar 90 000 euro (B), så bör 

förebyggande åtgärder vidtas enligt Learned Hand-formeln eftersom B<PL. Om vi 

bygger vidare på vårt antagande och utgår från att skadan (PL) kan nedsättas från      

                                                                                                                                          
235 United States v. Carroll Towing Co., 159 F 2d 169 (2d Cir 1947) Circuit Judge.  
236 Runesson, Rekonstruktion av ofullständiga avtal. Särskilt om köplagens reglering av risken för ökade 
prestationskostnader, 1998, s. 77, med vidare hänvisningar till Almén & Eklund, Om köp av byte av lös 
egendom. Kommentar till lagen den 20 juni 1905, (1960) § 23, se även Taxell, Avtal och rättsskydd, 
1972, s. 96 ff.  
237 Posner, Economic Analysis of Law, 1998, s. 180. 
238 Schäfer – Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 2000, s. 146 f.  
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100 000 euro till 10 000 euro genom att revisorn vidtar en förebyggande åtgärd som 

kostar 20 000 euro (B), bör likaså de förebyggande åtgärderna vidtas, eftersom vi 

uppnår en samhällsekonomisk vinst på 70 000 euro (90 000–20 000). Vi kan dessutom 

anta att revisorn vid ytterligare förebyggande åtgärder kan reducera skadan från 10 000 

euro till 0 euro till en kostnad av 70 000 euro. Dessa ytterligare åtgärder bör dock inte 

vidtas eftersom vi erhåller en samhällsekonomisk förlust på 60 000 euro                     

(10 000–70 000). Detta kallas för “the marginal Hand formula”.239  

 

Om vi tillämpar Learned Hand-formel på culpabedömningen av revisors handlande 

kommer vi fram till följande; då det inte förekommer någon allmän regel för hur 

culpabedömningen borde ske är omständigheterna under vilka revisorn ger vilseledande 

information eller felaktiga råd av betydelse. I det fall att revisorn ger vilseledande 

information eller felaktiga råd kan revisorn hota tredje man eller klienten. Utgående 

från den skyldighet som revisorn har att försöka förebygga att sådan händelse inträffar 

som kan leda till skada kan en funktion av tre variabler sammanställas: 

(1) sannolikheten för att revisorn ger vilseledande information eller felaktiga råd (P); 

(2) den sannolika skadans storlek (L) och; 

(3) förekomsten av att vidta lämpliga åtgärder för att i förväg förhindra skadan (B). 

Risker som hänför sig till vilseledande information och felaktiga råd bör härmed 

förebyggas enligt B<PL. Att förebygga risker grundar sig däremot inte på någon 

fastställd måttstock utan processen är främst beroende av kostnader som är förenade 

med att utreda eventuella risker. Dessa s.k. utredningskostnader utgör en mycket viktig 

del av de skadeförebyggande kostnaderna och måste medtas i kostnadskalkylen. 

Avgörande för att fastställa aktsamhetsgraden är inte vilka risker som revisorn faktiskt 

har förutsett utan de risker som kräver ytterligare information att utreda och förebygga. 

                                                
239 ”The marginal Hand formula” bygger på att sannolikheten för att en skada skall inträffa, P, och 
skadans storlek om en skada inträffar, L, är en funktion av de förebyggande åtgärderna dvs. av den 
aktsamhet som revisorn visar. Sålunda är L=L(B) för vilken även första derivatan är negativ, L´(B)<0 och 
andra derivatan positiv, L´́ (B)>0 samt P=P(B) för vilken första derivatan är negativ, P´(B)<0, och andra 
derivatan positiv, P´́ (B)>0. Den minimerande summan, S, för de skadeförebyggande åtgärderna och 
skadekostnaden utgörs härmed av S= L(B) * P(B) + B. För marginal kriteriet gäller att derivatan med 
avseende på B är lika med 0 dvs. (dS/dB)= 0 = (dL/dB) * P + (dP/dB) * L + 1 som är lika med -1 = 
(dL/dB) * P + (dP/dB) * L. Se Posner, Economic Analysis of Law, 1998, s. 180. 
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Aktsamhetsgraden som krävs för respektive fall bestäms härmed enligt de optimala 

utredningskostnaderna för att förebygga skaderisker. Med optimala utredningskostnader 

avses här att marginalnyttan för att utreda och förebygga dessa risker är lika med 

marginalkostnaden. Shavell har i sin undersökning påvisat att en ansvarsregel som 

grundar aktsamhetsgraden på en optimal utredningsnivå avseende förutsebara 

skaderisker leder till effektivitet. Han grundar sin uppfattning på att en potentiell 

skadevållare också utan skyldighet att göra optimala utredningar om förutsebara 

skaderisker kommer att göra det på grund av den överhängande risken för skadestånds-

ansvar.240 Detta avspeglar sig även på revisors skadeståndsansvar och härmed även på 

hans granskning av företaget, eftersom han endast gör en sannolikhetsgranskning av 

företagets redovisning. Skulle revisorn företa en fullständig granskning av företagets 

alla verifikat skulle marginalkostnaderna av utredningen överstiga marginalnyttan av 

granskningen och kostnaderna skulle härmed komma att avspegla sig i ett högt arvode.  

 

Syftet med förebyggandekriteriet är härmed att revisorerna iakttar en aktsamhetsgrad 

som är relaterad till kostnaderna att utreda och förebygga riskerna enligt ”the marginal 

Hand formula”.  

 

4.3.3 Avvägningskriteriet, t2–t3 – tredje mans/klientens handlande 
 
Vad som här avses med avvägningskriteriet är först och främst dess förhållande till 

förutsebarhets- och förebyggandekriterierna. Av väsentlig betydelse är härmed av-

vägningskriteriets syfte att inskränka ansvarets utsträckning.  

 

Vid bedömning av revisors ansvar för vilseledande information eller felaktiga råd 

förekommer starka motiv som talar för ett tillitsbaserat ansvar. Bedömningen av ett 

tillitsbaserat ansvar grundar sig ofta på uttrycket “befogad tillit”, vilket dock inte ger 

mycket vägledning för bedömning. I dessa fall bör bedömningen ske efter 

omständigheterna i fallet. Uppmärksamhet bör fästas vid bl.a. revisors yrkesmässighet 

                                                
240 Shavell, Liability and the Incentive to Obtain Information about Risk, Journal of Legal Studies, 1992, 
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som revisor och konsult, insikt om hur tredje man eller klienten avser att använda 

informationen eller råden, och den befogade tillit som tredje man eller klienten visar.241 

Med stöd av tillitsprincipen kan härmed ett alltför betungande ansvar mot tredje man 

begränsas.242 

 

I det engelska rättsfallet Caparo,243 där bl.a. skälighetsaspekten var en av de 3 

aspekter244 som åberopades, framhöll Lord Bridge följande: “... the situation should be 

one in which the court considers it fair, just and reasonable that the law should impose 

a duty of a given scope upon the one party for the benefit of the other...". I det fall att 

revisorn bör åläggas ansvaret för den ekonomiska skadan som uppkommer för tredje 

man eller klienten, bör sålunda undersökas om skadeståndsansvaret som åläggs revisorn 

är rättvist och försvarbart. Bishop245 var en av de första ekonomerna att påtala 

ekonomiska effektivitetsargument till stöd för avvägningskriteriet. Hans tankar har bl.a. 

förts vidare av Goldberg.246 Deras effektivitetsargument kan sägas gå ut på följande.  

“Economic efficiency may appear to be financially “fair” to the community 
at large, but not, usually, to the parties brought together in litigation by the 
defendant`s negligence. This is a heavy price to pay in terms of individual 
justice, especially since the economic efficiency argument is not without its 
problem, even in purely economic terms.”247 

 

För att avvägningskriteriet skall ge något utslag i den ekonomiska analysen bör 

skadeståndsansvaret kunna relateras till förebyggandekriteriets kostnader för före-

                                                                                                                                          
s. 263–264.  
241 Jämför Samuelsson, Information och ansvar. Om börsbolagens ansvar för bristfällig 
informationsgivning på aktiemarknaden, 1991, s. 269 f.  
242 Jämför Määttä, Jälkiverotus – oikeustaloustieteellinen näkökulma, Verotus, 2000, s. 396. Määttä 
framhåller att "ellei tiettyyn käyttäytymiseen voida vaikuttaa, sitä ei pidä myöskään oikeudellisesti 
säännellä."  
243 Caparo Industries plc v. Dickman and others 1990 1 A11 ER 568. Målet gällde skadeståndsansvar för 
revisor i ett aktiebolag gentemot aktieägare (Caparo) som hade köpt ytterligare aktier i ett aktiebolag 
(Fidelity). Aktieägaren hade satt sin tillit till ett oriktigt årsbokslut vid köp av aktierna. Revisorn undgick 
skadeståndsansvar på grund av att närhetsrekvisitet inte ansågs uppfyllt.  
244 I beslutet framhålls att aktsamhetsplikt föreligger om det i det enskilda fallet kan fastställas att 
rekvisiten förutsebarhet (foreseeability), närhet (proximity) och skälighet (fairness) är uppfyllda. 
245 Se Bishop, Negligent Misrepresentation through an Economist´s eyes, Law Quarterly Rewiev, 1980, s. 
360.  
246 Se bl.a. Goldbergs artiklar, Accountable Accountants: Is Third-Party Liability Necessary?, Journal of 
Legal Studies, 1988, s. 295 ff. och Recovery for Economic Loss Following the Exxon Valdez Oil Spill, 
Journal of Legal Studies, 1994, s. 1 ff. 
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byggande åtgärder, dvs. för de förebyggande åtgärder vilka revisorn bör företa, och 

jämföra dessa kostnader med tredje mans eller klientens kostnader för att analysera 

informationen eller råden. Vi övergår med andra ord från att ha undersökt en unilateral 

skada, dvs. en skada för vilken endast skadevållarens aktsamhet kan påverka risken för 

skadans inträffande, till att undersöka en bilateral skada för vilken både skadevållarens 

och skadelidandes aktsamhet kan påverka risken för skadans inträffande.248 Vid 

jämförelsen av revisorns och tredje mans/klientens kostnader för de förebyggande 

åtgärderna bör vi utgå från att både revisorn och tredje man/klienten kan påverka risken. 

Under vållanderegeln kommer revisorn, under förutsättning att den tillbörliga graden av 

aktsamhet är lika med den ekonomiskt effektiva graden av aktsamhet, att ha incitament 

att minimera sina kostnader och att agera enligt den tillbörliga graden av aktsamhet för 

att undgå skadeståndsansvar, xr = x~  = x*. Revisorn kommer att minimera sina privata 

kostnader utgående från antagandet att även tredje man/klienten iakttar optimal 

aktsamhet när de agerar utgående från informationen eller råden. Tredje man eller 

klienten kommer att ha incitament att minimera sina kostnader eftersom de kommer att 

få stå för dem i det fall att revisorn iakttagit den lagfästa aktsamhetsgraden, x~ . Revisors 

totala kostnad kommer i detta fall endast att utgöras av kostnad för vidtagen aktsamhet 

eftersom tredje man eller klienten i dessa fall får bära sina egna skadekostnader.249 I 

detta fall kommer parternas visade aktsamhet att vara samhällsekonomisk effektiv.  

 

4.3.4 Sannolikhetskriteriet, t3–t4 – inträffad skada och orsakssamband 
 
Som det redan av avvägningskriteriet framgår kommer revisorn att ha incitament att 

iaktta aktsamhetsstandarden, god revisionssed, under utförande av sitt uppdrag. God 

revisionssed är dock ex ante en flexibel handlingsnorm, vars tolkning domstolen i sista 

hand bör ta ställning till. Revisorn kommer härmed för att vara på sin säkra sida att ha 

incitament att vidta förebyggande åtgärder som överstiger de optimala för att vara säker 

på att undgå skadeståndsansvar. Revisorn kommer med andra ord att ha incitament att 

                                                                                                                                          
247 Citerat från Banakas, Tender is the Night: Economic Loss – the Issues, i Banakas, (ed.), Civil Liability 
for Pure Economic Loss, 1996, s. 7. 
248 Kaplow – Shavell, Economic Analysis of Law, 1999, s. 2 ff.  
249 Här avses den engelska termen ”residual bearer of harm”. Se även Werin, Ekonomi och rättssystem, 
1982, s. 384–388. 
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visa tillbörlig grad av aktsamhet men på bekostnad av att företa orimliga förebyggande 

åtgärder.  

 

Låt oss härmed anta att den tillbörliga graden av aktsamhet ex ante är obestämd. Det 

enda revisorn vet med säkerhet är att domstolen kommer att fastställa den tillbörliga 

aktsamhetsgraden mellan xlåg och xhög i figur 9. Skadan som kan inträffa, L, utgör en 

funktion av aktsamhetsgraden, x, L=L(x). De förebyggande kostnaderna är en linjär 

funktion av aktsamhetsgraden, wx, där w > 0. De totala kostnaderna kommer då att vara 

K = wx + L(x). Enligt Learned Hand-formeln minimeras de totala kostnaderna vid 

L´(x*) = -w, där x* utgör den samhälleliga optimala aktsamhetsgraden. Vi låter V(x) 

vara en funktion av sannolikheten för bristande omsorg. V anger sannolikheten för att 

då revisorn väljer en viss grad av aktsamhet (x) så är han inte ansvarig eftersom den 

iakttagna aktsamhetsgraden är högre eller lika med den tillbörligt fastställda aktsamhets-

graden. (1-V) anger att revisorn kommer att vara ansvarig för skadan oberoende av 

iakttagen aktsamhetsgrad. Revisorn vet med säkerhet att han är ansvarig för skadan om 

han väljer en aktsamhetsgrad som är lägre eller lika med xlåg och han vet med säkerhet 

att han inte är ansvarig för skadan om han handlar enligt en aktsamhetsgrad som är lika 

med eller högre än xhög. Intervallet mellan xlåg och xhög är ett s.k. sannolikhetsintervall 

för bristande omsorg. Den samhällsekonomiskt effektiva graden av aktsamhet, x*, antas 

ligga i intervallet mellan gränsvärdena xlåg och xhög. Vi erhåller härmed följande:  

V(x) = 0, om x ≤ xlåg och V(x) = 1, om x ≥ xhög. Om xhög > x > xlåg så får vi 1 > V > 0 där 

V´(x) > 0.  

 

Den privata kostnaden för revisorn kommer att vara K = wx + L(x), där L(x) utgörs av 

den förväntade skadan som en funktion av vidtagen aktsamhet, för det fall att x ≤ xlåg 

och K = wx, för det fall att x ≥ xhög. Den totala förväntade kostnaden kommer att vara K 

= wx + (1-V(x))L(x). Den kostnadsminimerande aktsamhetsgraden för revisorns privata 

kostnader utgörs av 0 = K´(x) = w + L´(x) - (V´(x)L(x) + L´(x)V(x)) för det fall att xhög ≥ 

x ≥ xlåg. Revisorn kommer att vidta en aktsamhetsgrad som är högre än den optimala 

aktsamhetsgraden i det fall att första derivatan av den privata kostnadsfunktionen för 

K(x*) är högre än 0, dvs. w + L´(x*) - (V´(x*)L(x*) + L´(x*)V(x*)) > 0. Då vi 
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ytterligare beaktar att V(x*) och L(x*) är fasta värden och att L´(x*) = -w så resulterar 

detta i att x* < x+ om V´(x*) > V(x*)w/L(x*). 

 

Överför vi ovannämda resonemang till revisors förväntade kostnad för den externa 

skadan där L ersätts av SL, (allt annat oförändrat), så innebär det att revisors förväntade 

privata kostnad, K, för den externa skadan, SL, i intervallet utgörs av K = wx+(1-

V(x))SL(x). Om vi ytterligare antar att den interna skadan tredje man eller klienten kan 

lida är större än den externa skadan, så kan vi multiplicera den externa skadan med en 

multipel för att erhålla tredje mans eller klientens förväntade interna skada. Låt p utgöra 

multipel för att multiplicera den totala förväntade externa skadan, SL, för att erhålla den 

totala förväntade interna skadan, PL, där (p≥1). Revisorns förväntade privata kostnad 

för den interna skadan i intervallet kommer härmed att utgöras av K = wx+(1-

V(x))pSL(x) och den kostnadsminimerande privata kostnadsfunktionen för revisorn 

kommer att vara K`(x)=0=w+pSL´(x)-(V´(x)pSL(x)+pSL´(x)V(x)).  

 

Beaktar vi igen ”first order”-kriteriet för den kostnadsminimerande aktsamhetsgraden, 

SL´(x*) = -w så är förutsättningen för att nå en kostnadsminimerande aktsamhetsgrad 

(x+) som är högre än den den effektiva graden av aktsamhet x* följande: 

x* < x+ om V´(x*)>w(V(x*) – (p-1) )    SL(x*) 
         p   
 

Om (V(x*) – (p-1)/p) och därmed det totala värdet av ekvationens högra sida blir 0 eller 

får ett negativt värde och i det fall att V´(x*)>0 så kommer revisorn alltid att iaktta en 

högre aktsamhetsgrad än den optimala om (p-1)/p ≥ V(x*) → (1-V(x*))>1/p. Detta 

innebär att värdet av sannolikheten för att revisorn skall anses ansvarig vid vilken 

aktsamhetsgrad som helst är högre än värdet av sannolikheten för att han skall anses 

ansvarig vid en ekonomiskt effektiv grad av aktsamhet.  
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kostnad
den totala förväntade interna skadekostnaden

den totala förväntade externa skadekostnaden
revisors kostnad för aktsamhet

förväntad kostnad för skadan

        x låg   x*  x+ x hög grad av aktsamhet
ansvarig icke ansvarig

 

Figur 9. Sannolikhetsintervall för culparegeln. 
 
I det fall att den tillbörliga aktsamhetsgraden, x~ , ex ante är opreciserad och det 

förväntas att domstolen på måfå avviker från den effektiva graden av aktsamhet i 

samband med att den bestämmer aktsamhetsgraden, och i det fall att skadeståndet som 

åläggs revisorn är större än skadorna beräknat med multipeln p>1/(1-V(x*)) så kommer 

den kostnadsminimerande revisorn att välja en aktsamhetsgrad som är högre än den 

effektiva aktsamhetsgraden samhällsekonomiskt sett.  

 

Av sannolikhetskriteriet framgår att ersättning endast bör ges i situationer där den 

tillbörliga graden av aktsamhet är känd ex ante och det framgår att revisorn tydligt ex 

ante bryter mot aktsamhetsstandarden, dvs. revisorn är uppenbart försumlig och bryter 

mot handlingsnormen god revisionssed. Ersättning för förmögenhetsskador kommer att 

innebära att tredje man eller klienten erhåller ersättning som överstiger den verkliga 

skadan, men för revisors del innebär det att han inte förebygger skadan till orimliga 

kostnader. Sannolikhetskriteriet utgör med andra ord ett kontrollrekvisit vad gäller 

omfattningen av ansvaret och skadeståndsbeloppets storlek.250 

                                                
250 Sannolikhetskriteriet bygger på professor Hans-Bernd Schäfers föreläsning i Tort Law våren 1999 
inom det postgraduala programmet i European Law and Economics vid Hamburgs universitet. 
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4.3.5 Riskbärarkriteriet, t4 – culpabedömningen och ersättningsskyldighet 
 
Enligt Kleineman är “floodgates-argumentet”251 ett argument, möjligen t.o.m. det 

avgörande argumentet, mot att medge skadestånd. Risken för ett till storleken, tiden och 

den skadelidandekretsen okontrollerbart ansvar bör få varje domare att reagera på hur 

ansvarets omfattning bör utformas.252 Begränsning av ett alltför omfattande ansvar kan 

ses som en delaspekt av det skydd som skadeståndsrätten innefattar för skadevållarens 

del utöver det skydd som skadelidande åtnjuter.253  

 

Min avsikt är att utveckla “floodgate-argumentet” till ett riskbärarkriterium, som 

undersöker förekommande riskallokeringsmöjligheter för bägge parter.254 I riskbärar-

kriteriet kommer tyngdpunkten att ligga på en värdering av parternas ekonomiska 

möjligheter att undvika skadeverkningarna.255 

 

För att kunna maximera sin egen nytta behöver revisorn information om den risk han 

utsätter sig för och kännedom om vilka hans möjligheter att teckna försäkring är. Bara 

för tydlighetens skull vill jag poängtera att försäkringar kommer in i bilden först nu. Att 

maximera sin egen nytta är detsamma som att minimera sina kostnader.256 Vi kan t.ex. 

anta att det är möjligt att köpa en perfekt försäkring mot förluster som uppkommer på 

grund av revisorns oaktsamma agerande. I det fall att revisorn åläggs skadeståndsansvar 

kommer han att teckna försäkring och härigenom överföra försäkringskostnader på sina 

klienter. Man kan också anta att en pulvrisering av förlusten redan har skett om skadan 

                                                                                                                                          
Föreläsningens rubrik var Compensation of Pure Financial Losses if the Standard of Due Care is 
Uncertain ex ante. 
251 Kleinemans översättning av det välkända engelska “floodgates-argumentet” är 
riskspridningsargumentet. 
252 Det mest kända och ofta citerade uttalande om detta argument formulerades av Cardozo CJ i ett 
amerikanskt avgörande om revisors ansvar redan år 1931. Avgörandets största betydelse ligger utan 
tvekan i dess framhävande av floodgates-argumentets betydelse vid bedömning av rena 
förmögenhetsskador. Se Ultramares Corporation v. Touche & Co 255 N.Y 170 at 178, 174 N.E. 441 at 
444, 1931. Citatet finns återgivet i kapitel 2.  
253 Se Stapleton, Duty of Care and Economic Loss: A Wider Agenda, The Law Quarterly Review, 1991, 
s. 254 ff.  
254 Se Andersson, Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, 1993, s. 341 ff. om 
skadeståndsrätten som en lära om riskfördelning mellan parterna.  
255 Riskbärarkriteriet bygger även på professor Hans-Bernd Schäfers föreläsning i Tort Law våren 1999 
inom det postgraduala programmet i European Law and Economics vid Hamburgs universitet. 
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har drabbat flera klienter eller tredje män och dessa får bära en del av förlusten. Man 

kan därför i dessa kommersiella förhållanden ifrågasätta om förlusten endast skall 

koncentreras på en part – dvs. på revisorn, om han genom prissättning av sitt uppdrag 

kan pulvrisera förlusterna på sitt klientel. Vi tenderar helt enkelt att i dessa situationer få 

ett ekonomiskt onödigt cirkelförlopp.257  

 

Som det redan av sannolikhetskriteriet framgår kommer en opreciserad aktsamhets-

standard ex ante för förmögenhetsskador, vilka överstiger den externa skadan, att 

resultera i en ineffektiv aktsamhetsgrad för revisorn om ersättningen till tredje man eller 

klienten är alltför stor. Under förutsättning att den lagligt tillbörliga aktsamhetsgraden är 

känd med säkerhet ex ante men fastställd på en oskäligt hög nivå så kommer revisorn att 

välja en aktsamhetsgrad som är lägre och i stället påta sig rollen av försäkrare för tredje 

mans eller klientens skador. Tyngdpunkten för riskbärarkriteriet kommer sålunda att 

vara att undersöka om det skulle vara bättre att begränsa skadeersättningen så att den 

beräknas utgående från den externa skadan i stället för den interna skadan som tredje 

man eller klienten lider.  

 

Om revisorn väljer en aktsamhetsgrad lika med eller lägre än xlåg och han vet ex ante att 

denna aktsamhetsgrad är lägre än den lagligt tillbörliga aktsamhetsgraden, måste han 

anses utgöra den bättre riskbäraren i fallet. Han har i detta fall medvetet valt 

aktsamhetsgraden och även valt att försäkra tredje mans eller klientens förlust. Om 

revisorn väljer en aktsamhetsgrad som är lika med eller högre än xhög kommer han att 

undgå skadeståndsansvaret och tredje man eller klienten måste själv stå för eventuell 

intern skada.258 För det fall att skadan även resulterar i en extern skada så är det de 

oidentifierade kostnadsbärarna, dvs. i första hand samhället som får bära skade-

kostnaderna. Från en samhällsekonomisk synvinkel skulle det härmed vara att 

                                                                                                                                          
256 Se Calabresi, The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis, 1970, Shavell, Economic 
Analysis of Accident Law, 1987. 
257 Se Cane, Tort Law and Economic Interests, 1996, s. 457 ff. 
258 Crasswell – Calfees framhåller att det är lönsamt för en riskneutral skadevållare att antingen iaktta en 
mycket låg eller en mycket hög aktsamhetsgrad om han endast vet den sannolika fördelningen av möjliga 
aktsamhetsgrader utgående från vilka domstolen bestämmer den tillbörliga aktsamhetsgraden. Se 
Crasswell – Calfee, Deterrence and Uncertain Legal Standards, Journal of Law, Economics and 
Organization, 1986, s. 281 ff. 
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rekommendera att domstolen begränsar sig till ett lägre gränsvärde för xmax jämfört med 

xhög. Viktigt är att även revisorn ex ante vet om han bryter mot den lagligt tillbörliga 

aktsamhetsgraden eller inte. Denna typ av agerande torde kunna klassificeras som 

uppenbar försummelse, åtminstone kan vi säga att revisorn uppenbart måste ha brutit 

mot den tillbörliga aktsamhetsstandarden, x~ , ex ante. Uppenbar försummelse innebär i 

detta fall även att revisorn med större sannolikhet än vid bristande omsorg vet att han 

kommer att ansvara för skadan. I detta fall kan vi anta att vid uppenbar försummelse så 

håller domstolen aktsamhetsgraden xlåg på konstant nivå medan den nedsätter den övre 

aktsamhetsgraden från xhög till xmax. Vi kan vidare anta att revisorn vid bristande omsorg 

uppnår sin kostnadsminimerande aktsamhetsgrad vid x+ som dock är högre än x*. 

Härmed kommer x+ att vara en funktion av xmax dvs. x+ = x+(xmax) där dx+/dxmax>0. 

Hur mycket xmax skall nedsättas jämfört med xhög beror i stor utsträckning på 

utvecklingen av revisionsstandarder men domstolen kan nedsätta aktsamhetsgraden till 

x* för att minimera de externa kostnaderna för det fall att revisorn varit tillräckligt 

aktsam. 

 
Riskbärarkriteriet påvisar att det inte förekommer någon anledning till att indela den 

totala skadan i en intern och en extern om revisorn ex ante exakt känner till den 

tillbörliga aktsamhetsgraden men trots detta helt uppenbart bryter mot den ex ante. I 

dessa fall måste revisorn anses vara den bättre riskbäraren för extern och intern skada. 

Däremot uppkommer det problem då den tillbörliga aktsamhetsstandarden, x~ , ex ante 

inte är klart fastställd för handlingsnormen god revisionssed. För dessa fall är det därför 

motiverat att indela skadan i intern och extern eftersom det bör anses oskäligt att 

revisorn t.ex. skall försäkra tredje mans eller klientens spekulativa risker. Däremot bör 

revisorn på grund av sin funktion i samhället anses utgöra den bättre riskbäraren och 

den bättre försäkringstagaren för externa skador.  

 

För att revisorn skall ansvara för den interna skadan så pekar riskbärarkriteriet på att 

revisorn genom uppenbar försummelse bör ha förorsakat skadan. Uppenbar 

försummelse för bedömningen av skadeståndsansvaret ter sig som mera effektiv än en 

regel som baserar sig på bristande omsorg. Genom kriteriet uppenbar försummelse 

undviks risken för överprevention, dvs. att revisorn iakttar en suboptimal aktsamhet. Ett 
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alternativt sätt för att undvika överprevention är att klart definiera handlingsnormen god 

revisionssed. 
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5 Ekonomisk analys av revisors skadeståndsansvar 
 
Utgångspunkt för den ekonomiska analysen i detta kapitel är de ekonomiska kriterierna 

som byggts upp i den ekonomiska modellen i kapitel 4. Analysen följer samma struktur 

som rättsfallsgenomgången. I likhet med den rättsliga genomgången kommer även de 

olika ekonomiska kriteriernas tyngdpunkt att variera för slutresultatet. I syfte att testa 

den ekonomisk modellens tillämpning har jag valt att analysera rättsfallen utgående från 

varje ekonomiskt kriterium. Efter att för varje rättsfall ha genomfört den ekonomiska 

analysen redogör jag för analysens resultat för varje enskilt fall. Det gör jag genom att 

först kort redogöra för den juridiska argumentationen mot vilken jag sedan ytterligare 

testar de ekonomiska argumenten som analysen resulterat i. Med stöd av de 

konklusioner som kan dras av resultatet undersöks förutsättningarna för en ekonomiskt 

effektiv aktsamhetsgrad för revisorer i kapitel 6.  

 

5.1 Ekonomisk analys av revisors informationsansvar  

5.1.1 Omfattningen av revisors utredning 
 
5.1.1.1 Revisors intyg om inbetalt aktiekapital i apportegendom 

Högsta domstolen poängterar i sitt beslut FiHD 2001:36 att revisorerna bör vara ytterst 

försiktiga vid utfärdandet av intyg där företagsledningen utgörs av samma person som 

överlåtaren av aktier. Enligt högsta domstolen har revisorerna vållat konkursboet skada 

då de intygat att ökning av aktiekapitalet genom apportegendom värderad till gängse 

värde skett enligt aktiebolagslagens stadganden. Apportegendomen var emellertid 

intecknad. De uppställda ekonomiska kriterierna för analysen ger följande resultat. 

Förutsebarhetskriteriet fäster vikt vid att revisorn i sin 
strategi över utförandet av uppdraget kartlägger riskområdet 
för vilket han anser att sannolikheten för fel är störst. 
Kriteriet utgår från att revisorn iakttar optimal aktsamhet på 
detta området. Utgående från högsta domstolens utredning 
så framgår att revisorerna inte har gjort någon utredning 
över apportegendomen utan har i enlighet med aktie-
bolagslagens stadganden värderat den till gängse värde i sitt 
intyg över inbetalt aktiekapital. Detta innebär att revisorerna 
i kalkyleringen av den kostnadsminimerande aktsamhets-

förutsebarhetskriteriet –
revisors interna arbete 
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graden inte beaktat alla förväntade skador de kan bli 
ersättningsskyliga för, eftersom de har nonchalerat att företa 
den utredning som de borde ha företagit för att kunna intyga 
att inbetalt aktiekapital skett i enlighet med aktiebolags-
lagens stadganden. Förutsebarhetskriteriet resulterar härmed 
i att revisorerna inte har agerat med tillbörlig grad av akt-
samhet.  
 
Förebyggandekriteriets huvudsyfte är att skada endast bör 
förebyggas om kostnaderna för att förebygga skadan är 
mindre än den sannolika skadans storlek. Domstolen 
framhåller i sitt beslut att varje revisor ansvarar för att han 
företar relevant och nödvändig utredning inom uppdraget. 
För förebyggandekriteriets del innebär detta att den 
utredning som revisorerna har gjort inom uppdraget inte ens 
uppfyller B<PL, eftersom de inte har företagit någon som 
helst utredning över apportegendomen. För förebyggande-
kriteriets del kan man säga att aktiebolagslagens stadganden 
om att revisorn intygar inbetalt aktiekapital kräver 
försiktighet och revisorn bör härmed företa undersökning i 
enlighet med Learned Hand-formeln. Om inbetalt 
aktiekapital därtill är inbetalt i apportegendom bör revisorn 
ytterligare uppvisa försiktighet med att utfärda detta intyg. 
För att utreda apportegendomens del av inbetalt aktie-
kapitalet bör revisorn övergå till att undersöka vilka 
marginalkostnader som hänför sig till undersökning på 
optimal nivå. Han bör härmed tillämpa ”the marginal Hand 
formula”. Förebyggandekriteriet pekar emellertid på att 
revisorerna inte ens har undersökt förebyggande åtgärder 
enligt B<PL.  
 
Enligt avvägningskriteriet kommer tredje man att ha 
incitament att iaktta optimal aktsamhet när de agerar 
utgående från revisors information, i detta fall information 
om inbetalt aktiekapital. Den tillit som tredje man härmed 
fäster vid information av detta slag bör anses befogad, 
eftersom revisorn utför en lagstadgad uppgift då han 
utfärdar sitt intyg. I detta fall bör man kunna utgå från att 
tredje man iakttar optimal aktsamhet och minimerar sina 
kostnader utgående från revisors information. Tredje mans 
möjligheter att förebygga en skada av detta slag är dock 
minimala, eftersom revisors iakttagna aktsamhetsgrad utgörs 
av xr ≠ x~  ≠ x*, dvs. revisors iakttagna aktsamhet 
sammanfaller inte med den tillbörliga aktsamhetsgraden och 
inte heller med den samhällsekonomiskt effektiva.  
 
För sannolikhetskriteriets del innebär avvägningskriteriets 
resultat att revisors iakttagna aktsamhetsgrad ligger mellan 
xlåg och x* i sannolikhetsintervallet för culparegeln. I 
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sannolikhetsintervallet kommer emellertid den tillbörliga 
aktsamhetsgraden som krävs vid intygandet av inbetalt 
aktiekapital att vara x~  ≥ x*. Med beaktande av domstolens 
tolkning av fallet så kan man säga att aktsamhetsgraden som 
revisorn bör iaktta vid intygandet av inbetalt aktiekapital är 
hög. Vi kommer härmed att röra oss mot xhög i 
sannolikhetsintervallet.  
 
Inom riskbärarkriteriet bör vi undersöka i vilken grad xhög 
skall nedsättas för att aktsamhetsgraden skall vara 
samhällsekonomiskt effektiv. Utgår vi ifrån att revisorerna 
är skyldiga att ersätta skadan de har vållat konkursboet så 
innebär detta att de bör ansvara upptill x+ i sannolikhets-
intervallet. Domstolens tolkning av intyg över inbetalt 
aktiekapital innebär att aktsamhetsgraden, xmax, dvs. 
aktsamhetsgraden som befriar revisorena från skadestånds-
ansvar i fallet, ligger på en hög nivå i sannolikhets-
intervallet. Underlåtenhet att iaktta denna aktsamhetsgrad 
innebär närmast att revisorerna agerat uppenbart försumligt. 
I och med att revisorerna inte har gjort någon undersökning 
om apportegendomen så kan man säga att de själva har valt 
att bära risken. De borde ha varit medvetna om vilka risker 
som sammanhänger med inbetalning av aktiekapital i form 
av apportegendom. Med beaktande av att revisorerna inte 
har iakttagit aktsamhetsgraden xmax, vilken domstolen 
uppställer för utfärdande av intyg över inbetalt aktiekapital 
så pekar riskbärarkriteriet på att revisorerna genom 
uppenbar försummelse har förorsakat konkursboet skada.  
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Högsta domstolen poängterar såväl vikten av att revisorn intygar inbetalt aktiekapital 

som att revisorn försäkrar sig om att aktiekapitalet står till aktiebolagets förfogande. I 

sin utredning framhåller domstolen styrelsens och revisorernas försumliga sätt att 

värdera apportegendomen till gängse värde trots att aktierna har varit pantsatta. På 

grund av styrelsens och revisorernas förfarande har aktiebolaget kunnat öka aktie-

kapitalet genom nyemission. Därtill har styrelsens och revisorernas intyg medfört att 

ökningen av aktiekapitalet har kunnat registreras. Skadan motsvaras härmed av den 

värdelösa apportegendomen på 20 miljoner mk. Vid utredning av revisorernas 

ansvarsskyldighet så konstaterar domstolen att varje revisor vid utförandet av sitt 

uppdrag bör försäkra sig om att han gör en utredning som är tillräcklig för att utfärda ett 

intyg som uppfyller aktiebolagslagens stadganden. Högsta domstolen konstaterar att 

revisorerna inte har gjort den utredning som kan krävas för att försäkra sig om 
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apportegendomens värde och härmed ökning av aktiekapitalet. De ansvarar solidariskt 

tillsammans med styrelsen för skadan.  

 

I den ekonomiska analysen framhävs även revisors insikter om värdet av att intyga 

inbetalt aktiekapital. Enligt RevL § 44 (i fallet ännu ABL 15:2) är revisor skyldig att 

ersätta skada som han vållat uppsåtligen eller av vårdslöshet. Högsta domstolens 

tolkning av fallet innebär att hög aktsamhet krävs av revisorerna för att de skall undgå 

skadeståndsansvar. Detta innebär att aktsamhetgraden utgörs av xmax i sannolikhets-

intervallet för culparegeln. Underlåtenhet att utföra en lagstadgad uppgift på ett sätt som 

uppfyller uppställd grad av aktsamhet innebär att revisorerna har agerat uppenbart 

försumligt. De uppställda ekonomiska kriterierna resulterar i att revisorerna enligt 

förutsebarhetskriteriet inte har iakttagit tillbörlig aktsamhet på ett område där 

sannolikheten för att fel skall förekomma är hög. De har inte företagit någon 

undersökning om apportegendomens värde vilket innebär att de inte har försökt 

förebygga skadan enligt Learned Hand-formeln B<PL. Avvägningskriteriet pekar 

härmed på att revisorernas aktsamhet är lägre än den tillbörliga aktsamhetsgraden och 

även lägre än den samhällsekonomiskt effektiva aktsamhetsgraden. Inom 

sannolikhetsintervallet för culparegeln ligger revisorernas aktsamhetsgrad mellan xlåg 

och x*. Domstolens tolkning av fallet innebär emellertid att aktsamhetsgraden som 

krävs för att undgå skadeståndsskyldighet ligger mellan x* och xhög. Den ekonomiska 

analysen av fallet resulterar sålunda i att aktsamhetsgraden för att utföra en lagstadgad 

uppgift ligger vid xmax och att underlåtenhet att iaktta denna aktsamhetsgrad innebär att 

revisorerna genom uppenbar försummelse har förorsakat skadan.  

 

Konklusion. Revisors skyldighet att utföra lagstadgad uppgift innebär att han bör iaktta 

aktsamhet som utgörs av xmax i sannolikhetsintervallet för culparegeln.  

 

5.1.1.2 Revisors intyg om inbetalt aktiekapital 

Högsta domstolens poängtering i fallet NRt 1998 s. 1924 av att bedömningen av god 

revisionssed och god revisorssed ”må bygge på alminnelige erstatningsrettslige 
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prinsipper” påvisar att culpabedömningen bör beakta revisionsbranschens egna 

principer, fastän dessa principer inte ens är klart specificerade för revisorerna. Vid en 

ekonomisk analys av fallet kommer revisors bristande omsorg att vara väsentligt högre 

än aktieägare Teigens beteende. Professionsansvarets betydelse framhävs även i den 

ekonomiska analysen. 

Till förutsebarhetskriteriets krav hör att revisorn vid 
utförande av sitt uppdrag skall beakta sina möjligheter att 
förutse skaderisk. Vid undersökningen bör revisorn fästa 
vikt vid alla förväntade skador han kan bli tvungen att 
ersätta. Graden av aktsamhet som han bör uppvisa bygger 
med andra ord på hans kartläggning av risker och 
förutsebara skador. I fallet påvisar förutsebarhetskriteriet att 
revisorn vid kontrolleringen av banksaldot i DnB inte har 
beaktat alla förväntade skador. Kravet på att revisorn bör 
intyga inbetalningen av aktiekapitalet skärper revisors 
undersökningsplikt, vilket i sin tur påverkar den kostnads-
minimerande graden av aktsamhet. Revisors underlåtenhet 
att kontrollera saldot på kontot gav revisorn felaktiga 
incitament att allokera risken och handla enligt effektiv grad 
av aktsamhet.  
 
Revisors underlåtenhet att kontrollera saldouppgifterna 
återspeglar sig även i förebyggandekriteriets krav på att 
skadan skall förebyggas till kostnader som understiger den 
sannolika skadans storlek, B<PL. Vi kan anta att den första 
förebyggande åtgärden var revisors kontroll av vem som var 
innehavare till kontot. Kostnaden för denna åtgärd bör anses 
vara rimlig. Marginalnyttan med att företa fortsatt åtgärd, 
nämligen kontroll av saldot, bör definitivt överstiga 
marginalkostnaden, eftersom åtgärden skulle kunnat genom-
föras i samband med att den första åtgärden vidtogs. Enligt 
förebyggandekriteriets krav har revisorn inte utrett och före-
byggt skaderisker på optimal nivå, vilket innebär att 
iakttagen aktsamhetgrad i fallet inte är effektiv.  
 
Avvägningskriteriets krav på att undersöka tredje mans 
möjligheter att förebygga skadan bör i fallet vara minimala 
eftersom revisorn har utfärdat intyg över inbetalt aktie-
kapital. Information som har meddelats till Foretaks-
registret bör med andra ord kunna gå att lita på då 
informationen därtill har bestyrkts av revisor. I fallet har 
revisorn definitivt inte agerat enligt x~  utan har uppenbart 
brutit mot god revisionssed och inarbetad rättspraxis vid 
utförandet av intyg över inbetalt aktiekapital.  
 
Det kan konstateras att aktsamhetsgraden vid utfärdandet av 
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intyg över inbetalt aktiekapital är relativt hög, trots att den 
inte klart är specificerad. Härmed kan vi anta att domstolen 
går mot riktning xhög i sannolikhetsintervallet. I det fall att 
skadeståndet är större än den förväntade skadan beräknat 
enligt p>1/(1-V(x*)) så borde den kostnadsminimerande 
revisorn välja en aktsamhetsgrad som är högre än den 
samhällsekonomiskt effektiva graden av aktsamhet. Sanno-
likhetskriteriets krav på att ersättning för förmögenhets-
skador endast bör garanteras i situationer där revisorn är 
uppenbart försumlig och bryter mot god revisionssed, bör i 
fallet anses vara uppfyllt. Revisors sätt att utfärda intyg över 
inbetalt aktiekapital bör bedömas som uppenbart försumligt, 
eftersom sättet både bryter mot god revisionssed och 
branschens inarbetade praxis i övrigt. 
 
Fallet är ett typexempel på bedömning enligt riskbärar-
kriteriet. Vi kan konstatera att det ur samhällsekonomisk 
synvinkel skulle vara motiverat att domstolen fastställer 
aktsamhetsgraden för ett lagstridigt förfarande, så att 
revisorn minimerar sina kostnader vid x+ i sannolikhets-
intervallet. Eftersom vi dock i riskbärar-krieteriet utgår ifrån 
att x+ är en funktion av xmax (x+=x+(xmax)) så ges domstolen 
fritt spelrum att utfärda krav på revisors aktsamhet. 
Domstolen konstaterar i fallet att det ”kreves stor aktsomhet 
fra revisor hva enten aksjekapitalen er høy eller tilsvarer 
lovens minimumskrav”. För att undgå kriterierna för 
fastställande av bristande omsorg så ter sig uppenbar 
försummelse som en tillämpligare grund vid bedömningen 
av skadeståndsansvaret.  
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Den norska högsta domstolen tar i sin utredning fasta på vilka de bakomliggande 

lagmotiven till revisors uppgifter och roll är. Domstolen konstaterar att trots att det 

förekommer lagstadgade uppgifter för revisorer så är själva utförandet av dessa 

uppgifter inte klart specificerat. Det framgår exempelvis inte av lagtexten vilka under-

sökningar som revisorn bör företa för att utfärda intyg på att aktiekapitalet är inbetalt på 

aktiebolagets konto, men domstolen anser att revisors aktsamhet vid utförandet av 

lagstadgade uppgifter kan ställas högt. Aktsamhetsbedömningen bör baseras på den 

generella normen god revisionssed, eftersom denna handlingsnorm ger direktiv för vad 

revisorn bör göra vid ett regelrätt uppdrag. Utgående från den lagstadgade uppgiften 

som revisorn har så anser domstolen att revisorn haft ett otillräckligt underlag för att 

intyga inbetalt aktiekapital. Domstolen konstaterar därtill att införskaffandet av ett 

tillförlitligt material som grund för intyget inte skulle ha varit en tidskrävande eller 
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kostsam process. Domstolen gör med andra ord en ekonomisk bedömning av revisors 

införskaffande av material och underlag för utförandet av uppdraget. Domstolen 

konstaterar också att revisorn inte kan vara fri från ansvar på grund av annans under-

låtenhet att ge uppgifter som revisorn behöver för att kunna utfärda intyget på inbetalt 

aktiekapital. Sammanfattat kan sägas att domstolen baserar sin argumentation på att 

undersöka materialet som revisorn har som grund för sitt intyg, för att sedan ta ställning 

till vad revisorn borde ha gjort i föreliggande situation. 

 

Resultatet av den ekonomiska analysen visar att ett korrekt utfärdat intyg av revisorn 

skulle motsvara den tillbörliga aktsamhetsgraden, x~ . Revisorn bör inom sitt uppdrag 

erhålla incitament att allokera risken på ett effektivt sätt. Den lagstadgade uppgiften att 

intyga inbetalt aktiekapital skärper hans undersökningsplikt, vilket har en direkt 

inverkan på den kostnadsminimerande graden av aktsamhet. Underlåtenhet att utföra 

nämnda lagstadgade uppgift innebär att revisorn via felaktiga incitament allokerar 

risken på ett ineffektivt sätt. Han förebygger med andra ord inte förutsebar skada på det 

sätt som krävs enligt ”the marginal Hand-formula”. Marginalkostnader som samman-

hänger med revisors undersökningsplikt bör granskas mot marginalnyttan som erhålls 

av att företa en utvidgad undersökning. Marginalnyttan bör i sin tur mätas mot den 

effektiva aktsamhetsgraden. Utgående från antagandet att den tillbörliga aktsamhets-

graden för ett korrekt utfärdat intyg utgörs av x~ , så resulterar detta i att 

aktsamhetsgraden för motsatt situation, dvs. att ett vilseledande intyg bekräftat av 

revisorn, ligger under x* men även under x+, eftersom syftet med revisors intyg bl.a. är 

att skydda aktieägarnas intressen. Enligt domstolens tolkning skärper en lagstadgad 

uppgift aktsamhetsgraden, vilket revisorn bör vara medveten om. Detta innebär att vi för 

tolkning av god revisionssed beträffande lagstadgade uppgifter kommer att tangera xmax 

i sannolikhetsintervallet för culparegeln. Sammanfattat kan vi för den ekonomiska 

analysens del säga att grunden för revisors ansvar enligt god revisionssed bör utgöras av 

aktsamhetsgraden x*, vilken kan sägas baseras på allmänhetens tillit till revision över 

huvud taget. Den tillbörliga aktsamhetsgraden som omfattas av revisors sätt att utföra 

lagstadgad uppgift där intressenters intressen bör tillvaratas bör skärpas så att den ligger 

på aktsamhetsgraden x+ i sannolikhetsintervallet. Trots skärpt aktsamhetsgrad avseende 
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lagstagde uppgifter för revisorer så bör risken för överprevention, dvs. risken för att 

revisorn iakttar en suboptimal aktsamhet, uppmärksammas.  

 

Konklusion. Tolkningen av god revisionssed innebär att revisorn vid utförande av 

lagstadgad uppgift bör iaktta en aktsamhet som ligger vid xmax i sannolikhetsintervallet 

för culparegeln.  

 

5.1.1.3 Revisors undersökning för intyg om inbetalt aktiekapital 

Högsta domstolen framhöll redan år 1991 i sitt domslut FiHD 1991:25 att revisorn bör, 

innan han intygar att aktiekapitalet är inbetalt, undersöka att inbetalningen verkligen har 

gjorts och härmed står till företagets disposition. Med de ekonomiska kriterierna som 

utgångspunkt fås följande argument fram.  

Förutsebarhetskriteriets krav på att revisorn skall erhålla 
incitament att allokera risken på ett effektivt sätt innebär att 
revisorn bör beakta alla förväntade skador han kan bli 
skyldig att ersätta. Att revisorn har baserat sitt intyg om 
inbetalt aktiekapital på samma information som styrelsen då 
den gjort sin anmälan, innebär att revisor har underlåtit att 
förutse skaderisken på det sätt som krävs för att revisorn 
skall kunna anses ha visat tillbörlig aktsamhet. Revisorn har 
med andra ord i sitt strategival och i sin kartläggning av 
riskområdet inte tagit i beaktande en förväntad skada med 
hög sannolikhet för realisering. Att revisorn har uteslutit en 
sådan skada innebär att han inte har handlat enligt den 
effektiva aktsamhetsgraden.  
 
Kostnaderna för att förebygga ovannämnda skada bör enligt 
förebyggandekriteriet göras om nyttan med åtgärden 
överstiger kostnaden för att genomföra åtgärden enligt 
B<PL. Vissa risker är dock lättare att förutse och förebygga, 
medan andra kräver ytterligare utredning. Enligt före-
byggandekriteriet bestäms aktsamhetsgraden av de optimala 
utredningskostnaderna som hänför sig till aktuella risker. 
Enligt förebyggandekriteriet borde revisorn i fallet ha gjort 
ytterligare utredning över inbetalt aktiekapital och inte 
enbart förlitat sig på styrelsens information. Utredningen 
som revisorn har gjort ligger med andra ord inte på en 
optimal nivå, vilket innebär att den av revisor iakttagna 
aktsamhetsgraden inte är effektiv.  
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Avvägningskriteriet pekar på att tredje mans, i detta fall 
konkursboets, möjligheter att förebygga skadan är minimala. 
Det bör anses som accepterat att tredje man handlar 
utgående från offentligt givna uppgifter och att han 
minimerar sina kostnader utgående från antagandet att 
revisorn har iakttagit optimal aktsamhet vid utförandet av 
sitt uppdrag. Tredje man kommer att få bära skadekostnaden 
för det fall att han själv underlåter att iaktta den aktsamhet 
som krävs. Avvägningskriteriet resulterar med andra ord i 
att xr < x*, dvs. revisors iakttagna aktsamhet är lägre än den 
samhällsekonomiskt effektiva medan xtm ≥ x+, dvs. tredje 
mans iakttagna aktsamhet sammanfaller eller är högre än 
den aktsamhetsgrad som minimerar de interna 
skadekostnaderna.  
 
Inom sannolikhetsintervallet skulle revisors iakttagna 
aktsamhetsgrad ligga mellan xlåg och x*. Domstolens 
tolkning i fallet är att revisorn har bidragit till att företaget 
har kunnat idka verksamhet trots att företaget inte hade 
något aktiekapital. För sannolikhetskriteriet innebär 
domstolens uttalanden att revisorn bör ansvara för den 
interna skadan och att han bör handla enligt en 
aktsamhetsgrad som ligger vid x+ i intervallet. Konkurs-
boets rätt till ersättning bygger på att revisorn inte har 
förebyggt skadan till orimliga kostnader, utan hans 
aktsamhetsgrad är lägre än x*.  
 
Riskbärarkriteriets tyngdpunkt är att revisorn skall ansvara 
för den interna skadan om skadan förorsakats genom 
uppenbar försummelse. Domstolen framhåller i sitt beslut att 
revisorn har försummat sin övervakningsskyldighet genom 
att ge ett felaktigt intyg på att aktiekapitalet är inbetalt. Han 
har således vållat företaget skada. Enligt riskbärarkriteriets 
antaganden innebär detta att revisorn för att undgå 
skadeståndsansvar vid bristande omsorg kommer att nå den 
kostnadsminimerande aktsamhetsgraden vid x*. Domstolen 
kommer dock att röra sig inom sannolikhetsintervallet för 
culparegeln för att bestämma den tillbörliga aktsamhets-
graden. Vi antar för riskbärarkriteriets del att x+ är en 
funktion av den maximala aktsamhetsgraden, xmax, vid 
vilken revisorn undgår skadeståndsansvar. En ansvarsregel 
grundad på uppenbar försummelse kommer att minska 
risken för att domstolen rör sig alltför mycket inom 
sannolikhetsintervallet när den fastslår den tillbörliga 
aktsamhetsgraden. Om revisorn försummar sin över-
vakningsskylighet så bör han vara medveten om att den 
skada som uppkommer på grund av hans felaktiga intyg kan 
anses ha förorsakats genom uppenbar försummelse. 
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Högsta domstolen utgår i sin motivering ifrån att revisorn enligt aktiebolagslagens 2 

kapitel 9 § skall intyga att aktiekapitalet har inbetalts på företagets konto och härmed 

står till företagets disposition. Enligt domstolen bör revisorn utföra denna uppgift så att 

han kan bevisa att aktiekapitalet verkligen står till företagets förfogande. Försummar 

revisorn sin övervakningsskyldighet på ett sådant sätt att hans felaktiga intyg leder till 

att aktiebolaget kan verka utan aktiekapital, så har revisorn enligt domstolens tolkning 

förorsakat företaget en skada som motsvaras av obetalt aktiekapital.  

 

Granskar vi resultatet av den ekonomiska analysen av motsvarande fall så kan vi 

konstatera att revisorn har uteslutit en skada med hög sannolikhet för realisering, vilket 

innebär att han inte har utrett riskerna på optimal nivå. Revisors iakttagna 

aktsamhetsgrad är härmed inte effektiv, xr < x*. Domstolens poängtering av betydelsen 

av att revisorn intygar inbetalt aktiekapital innebär att aktsamhetsgraden inom 

sannolikhetsintervallet kommer att ligga inom x* och xhög. Risken är att domstolen 

fastställer aktsamhetsgraden xmax på en alltför hög nivå, vilket kan leda till att revisorn 

försöker förebygga skada till orimliga kostnader. Endast i det fall att revisorn genom 

uppenbar försummelse har misskött sin övervakningsskyldighet bör han ansvara för den 

interna skadan förorsakad av felaktig information.  

 

Konklusion. Misskötsel av en lagstadgad övervakningsskyldighet innebär att revisorn 

bör ansvara för den interna skadan.  

 

5.1.2 Informationens betydelse för tredje mans beslut 
 
5.1.2.1 Revisors information som underlag för investeringsbeslut 

Ur ett ekonomiskt perspektiv tas i det danska rättsfallet UfR 2000:595 ett aktuellt tema 

upp till diskussion, dvs. frågan är börsinformationen alltid riktig och korrekt. Högsta 

domstolen fäster i sin utredning vikt vid revisors roll vid utfärdandet av börs-

informationen. En ekonomisk analys av fallet ger följande resultat. 

Revisors underlåtenhet att undersöka förutsättningarna för 
ändring av redovisningsprinciperna har enligt högsta 

förutsebarhetskriteriet – 
revisors interna arbete 
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domstolen inneburit att revisorn har åsidosatt god revisors-
sed. Han har härmed inte iakttagit den kostnadsminimerande 
graden av aktsamhet, eftersom han i sin beräkning av den 
förväntade skadan har utelämnat sk, dvs. en särskild skada 
som inträffar på grund av en ändring av redovisnings-
principerna och som är relaterad till en särskild skade-
sannolikhet. Underlåtenheten har inneburit att revisorn inte 
har handlat enligt en effektiv grad av aktsamhet och inte har 
allokerat risken på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.  
 
Genom att tillämpa Learned Hand-formeln, B<PL, kan vi 
fråga om revisorn skulle ha kunnat förebygga skadan genom 
att undersöka redovisningsprinciperna. Undersökningen av 
dessa principer bör vara en ren rutinkontroll i den 
sannolikhetsgranskning som revisorer gör av ett företag. 
Detta innebär att utredningskostnaderna för att förebygga 
skador som beror på redovisningsprinciper är relativt låga. 
Utgående från förebyggandekriteriet kan vi konstatera att 
omständigheten under vilken revisorn uppgjorde bokslutet 
var sådana att han borde ha försökt förebygga att händelsen 
inträffat. Marginalnyttan av att företa en undersökning av 
redovisningsprinciperna skulle klart ha överskridit marginal-
kostnaderna för denna undersökning.  
 
Med avvägningskriteriet som utgångspunkt framhävs 
mellanbokslutets betydelse för fortsatt handlande. Såsom 
redan konstaterades vid uppbyggandet av avvägnings-
kriteriets innehåll bör vi undersöka tredje mans möjlighet att 
förebygga risken för skadans inträffande. ABS Invest A/S 
hävdar att börsmeddelandet kom att göra beslutsunderlag för 
företagets investering i Hope Computer Corporation A/S. I 
domen framgår att företaget dock före börsmeddelande 
tillkännagavs åt allmänheten har gett ett anbud 24.10.1989 
om att köpa A-aktierna i Hope Computer Corporation A/S 
och att företaget även har skaffat väsentlig information om 
Hope Computer Corporation A/S:s verksamhet. ABS Invest 
A/S relevanta handlande bygger med andra ord på egna 
undersökningar om Hope Computer Corporation A/S och 
inte på börsmeddelandet som gavs 15.11.1989. Avvägnings-
kriteriet pekar härmed på ett eget risktagande från ABS 
Invest A/S:s sida. Jämför vi ABS Invest A/S:s förebyggande 
av risk för skada och minimering av kostnader, som hänförs 
till riskrealiseringen, med revisors underlåtenhet att göra 
ytterligare undersökningar för att förebygga risk för skada så 
kan vi konstatera att bägge parter inte har iakttagit effektiv 
aktsamhet. Revisors aktsamhet är med andra ord inte 
samhällsekonomisk effektiv.  
 
Utgår vi från sannolikhetsintervallet för culparegeln så kan 
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vi konstatera att revisorn definitivt inte har valt en 
aktsamhetsgrad som överstiger den tillbörliga aktsamhets-
graden, x~ , eftersom han utan en noggrannare undersökning 
av redovisningsprinciperna har gått in för en ändring av 
dessa. I sannolikhetsintervallet befinner vi oss härmed 
mellan xlåg och x*. Frågan som dock uppkommer är: skall 
revisorn ansvara upp till x+ i sannolikhetsintervallet för 
culparegeln? Med stöd av avvägningskriteriet kan vi säga att 
tredje man i detta fall inte har blivit utsatt för revisorns 
agerande på ett sätt som skulle innebära att han skulle vara 
berättigad till ersättning för den interna skadan, eftersom 
han inte själv har företagit optimala förebyggande åtgärder 
för att minimera skadan.  

 

inträffad skada, inget 
orsakssamband  
 
 
 
 
 

Riskbärarkriteriet visar att indelningen av skadan i extern 
och intern är motiverad i detta fall eftersom det bör anses 
alltför oskäligt för revisorn att bära ABS Invest A/S:s 
spekulativa affärsrisker. Däremot bör det anses alltför 
oskäligt för företaget i fråga att stå för skadan som har 
uppkommit på grund av att revisorn har visat bristande 
omsorg med att utfärda börsinformationen. Revisorn bör 
således ansvara för det vilseledande börsmeddelandet, vilket 
kan anses ha förorsakat extern skada. Aktsamhetsgraden bör 
uppgå till x* i sannolikhetsintervallet för culparegeln. Den 
interna skadan bör anses ha inträffat på grund av ABS Invest 
A/S:s eget risktagande, vilket resulterar i att företaget själv 
bör ansvara för skadan.  
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Av Danmarks högsta domstols beskrivning till revisors sätt att utföra uppdraget framgår 

att domstolen fäster vikt vid vilka förutsättningar revisorn har att utföra ett regelrätt 

revisionsuppdrag och på vilket sätt han sedan utnyttjar dessa förutsättningar. För det fall 

att det enligt högsta domstolens motivering kan påvisas att revisorn inte har undersökt 

den föreliggande situationen i tillräcklig utsträckning och inte har vidtagit åtgärder som 

hör till revisors uppgifter så har han enligt domstolen brutit mot god revisorssed. Ses 

situationen ur ett ekonomiskt perspektiv så måste revisorn fästa vikt vid eventuella 

förutsebara skador som är relaterade till utförandet av uppdraget, och som har en viss 

sannolikhet för att realiseras. Utesluts dessa skador ur revisors kostnadskalkyl så 

innebär det att revisorn erhåller ineffektiva incitament att iaktta en effektiv grad av 

aktsamhet.  

 



 149

Domstolen lägger slutresultatet av det uppdrag revisorn utfört till grund för sin 

ansvarsbedömning. Detta innebär att den bedömer kvaliteten på informationen som 

revisorn ger till tredje man. Detta innebär samtidigt att den gör en klassificering av 

själva utförandet. I detta skede av argumenteringen tar domstolen även ställning till om 

åsidosättandet av god revisorssed är sådant att det kan läggas till grund för ett 

skadeståndsansvar. Den ekonomiska analysen stöder sig på Learned Hand-formeln. Här 

granskas förutsättningarna för revisorn att förebygga skadan vid utförandet av 

uppdraget. Är de föreliggande omständigheterna vid utförandet av uppdraget sådana att 

revisorn anser att han bör företa ytterligare undersökningar för att ge tillförlitlig 

information? För det fall att kostnaderna för dessa undersökningar är lägre än skadans 

storlek om skadan realiseras så bör revisorn genomföra dessa undersökningar. Vi kan 

dock säga att revisorn redan i sin normala sannolikhetsgranskning vid revision av 

företag uppfyller Learned Hand-formeln, eftersom han bedömer var den största 

sannolikheten för fel förekommer. Detta gör att vi bör tillämpa ”the marginal Hand-

formula” där marginalnyttan med att vidta vidare undersökning ställs mot 

marginalkostnaden av undersökningen.  

 

Går vi vidare i domstolens argumentering så kommer vi att se att domstolen bedömer 

konsekvenserna av utfört uppdrag. En intressant fråga i domstolens utredning är vem 

som tar del av informationen och vad konsekvenserna för denna person är. En annan 

fråga som framgår av utredningen är vad tredje man har gjort innan han har erhållit 

information av revisorn och vad han har gjort efter att han har erhållit ifrågavarande 

information. Domstolen tar ytterligare ställning till vid vilken tidpunkt tredje man har 

reagerat mot den vilseledande informationen och vad han då har gjort.  

 

I den ekonomiska analysen fästs vikt vid tredje mans handlande och hans möjligheter att 

själv förebygga inträffad skada. Viktigt är här att undersöka vilka förebyggande 

möjligheter som har förekommit i tredje mans slutliga handlande, och vilka alternativa 

förebyggande möjligheter som skulle ha kunnat vidtas till låga kostnader. 

Tyngdpunkten i den ekonomiska analysen av tredje mans förebyggande möjligheter 

utgörs av vilket material som var det avgörande för det slutgiltiga beslutet och 
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handlande. Även en bedömning av relevansen av revisors information i förhållande till 

de av tredje man företagna handlingarna bör analyseras. För utslag i den ekonomiska 

analysen bör en jämförelse av revisors och tredje mans förebyggande handlande göras. 

Resulterar analysen i att varken revisorn eller tredje man har vidtagit åtgärder för att 

förebygga skadan, så har ingendera part iakttagit effektiv aktsamhet.  

 

Domstolen sammanfattar sin utredning med en göra en bedömning av vilken vikt 

revisors information har för tredje mans slutgiltiga beslut. Genom denna utredning 

fastställer domstolen om orsakssamband mellan revisors handlande och skadans 

inträffande föreligger. Domstolen konstaterar för ifrågavarande fall att ett orsaks-

samband saknas. Därtill framlägger domstolen förslag till vad tredje man borde ha gjort 

för att minimera sitt eget risktagande. Resultatet av den ekonomiska analysen påvisar att 

revisors aktsamhetsgrad är lägre än den samhällsekonomiskt effektiva graden av 

aktsamhet, x*, eftersom han har utfört uppdraget utan noggrannare undersökning 

beträffande redovisningsprinciperna, vilket hör till god revisionssed. Den externa 

skadan mätt i abstrakta termer består i fallet av allmänhetens tillit till revision av 

företag. Den interna skadan i fallet uppkommer på grund av tredje mans eget 

risktagande som innefattas av spekulativa affärsrisker. För att revisors skadestånds-

ansvar skall omfatta den interna skadan så krävs att a) tredje mans analys av revisors 

information har lett till det slutgiltiga beslutet att agera, b) att tredje mans möjligheter 

att förebygga skadan är begränsade och c) att revisorn har varit uppenbart försumlig vid 

utförande av uppdraget. 

 

Konklusion. Tredje mans risktagande innebär att revisorn bör iaktta aktsamhet som 

ligger vid x* i sannolikhetsintervallet för culparegeln. 

 
5.1.2.2 Revisors kontra tredje mans undersökningar  

En ekonomisk analys av högsta domstolens resonemang i UfR 1997:697 går i första 

hand ut på att analysera säkerheten i kreditgivningen.  

Vi kan konstatera att säkerheten i beviljning av kredit bestod 
av att revisorn bekräftat att fakturorna var i ordning. 
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Revisors bekräftelse skulle avges varje månad och baseras 
på Adamsens ”ultimoopgørelse”. Därutöver förekom det 
ingen säkerhet till kreditgivningen. Revisors bekräftelse för 
kreditbeviljningen var därför av mycket stor betydelse, 
vilket revisorn bör ha varit medveten om. Han bör ha varit 
medveten om riskområdet, dvs. området som kräver optimal 
utredning. Genom att revisorn har förbisett detta område så 
har han i sin kostnadskalkyl uteslutit skador med hög 
sannolikhet för realisering. Hans aktsamhetsgrad är med 
andra ord inte effektiv.  
 
Förebyggandekriteriets krav på att beakta omständigheterna 
under vilka informationen gavs resulterar i att revisorns 
förebyggande åtgärder skulle ha varit att i bekräftelsen 
uppmärksammat banken på att Adamsen A/S har brutit mot 
factoringavtalet. Därtill bör framhållas att revisors kontroll 
gick ut på att kontrollera ett begränsat antal fakturor. 
Marginalkostnaderna för att undersöka och utreda vilka 
risker som eventuellt kunde realiseras bör härmed anses som 
låga.  
 
Angående avvägningskriteriets krav på att en ökning av 
risken för skadans inträffande bör kunna fastställas för den 
ersättningsberättigande kretsen, så kan vi konstatera att det 
skett en ökning av risken för en skada eftersom revisorn inte 
19.1.1988 utan först 21.4.1988 uppmärksammat banken att 
företaget ingått ett leasingavtal, vilket var i strid med 
factoringavtalet. Kravet på att det bör föreligga ett tillits-
förhållande mellan revisorn och tredje man bör anses vara 
uppfyllt eftersom bankens kreditgivning baserade sig på 
revisors bekräftelse av att factoringavtalet var uppfyllt. 
Revisor bör ha kunnat förutse att bankens tillit till 
avsiktförklaringen varit befogad och av väsentlig betydelse 
för att bevilja kredit. Däremot är det osäkert hur banken 
skulle ha agerat om den erhållit information 19.1.1988. 
Skulle den ha accepterat fortsatt kreditgivning eller skulle 
den ha krävt ytterligare kontroll av företaget? Till bankens 
nackdel kan sägas att den inte hade någon detaljerad 
kännedom om Adamsen AsP, men att banken nog hade en 
bra relation till revisorn. Ytterligare kan det framhållas att 
företaget själv har kommit med förslag om kreditgivningen. 
Till bankens uppgifter hörde att kontrollera att överföringen 
av fakturor från Adamsen A/S till Adamsen AsP var 
juridiskt korrekt. Säkerheten för beviljningen av kredit 
bestod av revisors bekräftelse på att fakturorna var korrekta. 
Revisorn borde dock 19.1.1988 ha uppmärksammat banken 
på att fakturorna inkluderade en räntefaktura, och dessutom 
uppmärksammat banken på att företaget har ingått ett 
leasingavtal omfattande 900 000 kr, vilket direkt stod i strid 
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med factoringavtalet från 30.12.1987. Banken påstod att i 
det fall att den skulle ha vetat om leasingavtalet skulle den 
inte ha beviljat någon kredit, eftersom någon annan säkerhet 
än revisors bekräftelse inte har funnits. Skulle banken ha 
erhållit korrekt information om missbruk av finansiering 
19.1.1988 kan det antas att kreditgivningen skulle ha 
stoppats, åtminstone att ytterligare kredit inte skulle ha 
beviljats. Banken gick med på att höja kassakrediten med 
500 000 kr i februari år 1988. Företaget hade då förbrukat 
kassakrediten på 1 miljon kr. Banken skulle åtminstone haft 
möjlighet att förebygga skadan, som uppkom genom 
ytterligare kreditbeviljning, ifall den skulle ha fått korrekt 
information i januari år 1988. Något medvållande från 
bankens sida kan härmed inte påvisas. Utgående från 
avvägning- och sannolikhetskriterierna är det rimligt att 
revisorn åläggs ett skadeståndsansvar.  
 
För riskbärarkriteriet och för bedömning av vem som utgör 
den förmånligaste försäkraren av skadan bör vi utgå från 
beskrivningen av avsiktsförklaringen. Trots att någon 
detaljerad beskrivning av revisors kontroll och bekräftelse 
inte ges i avsiktsförklaringen bör det anses att revisorn var 
väl medveten om kontrollens betydelse för bankens 
kreditgivning. Däremot bör vi utgå från att banken är bäst 
informerad om sina affärsrisker och vilka eventuella 
förluster som kan realiseras i samband med dem. Avgörande 
för fallet är emellertid revisors sätt att systematiskt avge 
felaktig information under 4 månaders tid. Skulle revisor ha 
avgett korrekt information omedelbart men banken skulle ha 
reagerat vid en senare tidpunkt, är det rimligt att banken 
själv får stå för sina affärsförluster. Avgörande för 
bedömningen är emellertid upprepad bristande omsorg från 
revisorns sida, dvs. revisorn kunde redan den 19 januari, den 
17 februari och den 17 mars år 1988, uppmärksammat 
banken om att företaget har ingått ett leasingavtal som stod i 
strid med factoringavtalet. I bedömningen av den bättre 
riskbäraren får vi utgå från att revisorn upprepade gånger 
brutit mot den aktsamhetsgrad som krävs för att undgå 
ansvar. Det bör härmed anses att revisorn uppenbart brutit 
mot den tillbörliga aktsamhetsgraden x~  och bör även 
ansvara för den interna skadan.  
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Domstolen fäster uppmärksamhet vid den uppgift som revisorn har åtagit sig och vilka 

konsekvenser den vilseledande informationen, som revisorn först har gett klienten och 

klienten gett informationen vidare till tredje man, har haft för tredje man. För det fall att 

informationen kan konstateras vara vilseledande för tredje man, och den trots allt är 
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relevant för tredje mans handlande så undersöker domstolen vilken tillit som tredje man 

fäster vid informationen. Domstolen undersöker om riktig och rättvisande information 

skulle ha kunnat förhindra att skadan över huvud taget inträffade. Speciell vikt lägger 

domstolen vid att bedöma om revisorns korrekta information skulle ha kunnat 

förebygga ytterligare skada, och vilka möjligheter tredje man själv skulle ha haft att 

minimera skadan för det fall att revisors information skulle ha varit korrekt. Den 

avgörande faktorn i domstolens bedömning utgöras av beskrivningen av revisors 

uppdrag. Uppdragets art kommer med andra ord att inverka på orsakssambandet och 

därigenom på bedömningen av skadeståndsansvaret.  

 

Utgångspunkten för den ekonomiska analysen är revisors bekräftelse av informationen. 

Inom de ekonomiska kriterierna bör man granska uppdragets karaktär för att kunna ta 

ställning till vilka förutsättningar revisorn har att kunna förutse skadan. I föreliggande 

fall kan man konstatera att uppdragets art inte var alltför krävande och kunde utföras till 

låga kostnader. Revisors uppdrag gick ut på att följa upp aktuella data. Ett perfekt 

fullföljande av uppdraget skulle emellertid ha krävt ett omedelbart agerande från 

revisors sida. Revisors omedelbara agerande för att förebygga föreliggande skada skulle 

även ha minimerat marginalkostnaderna av en eventuell fördjupad undersökning av 

skaderiskerna. Även revisors medvetenhet om informationens betydelse för tredje man 

borde ha inverkat på revisors incitament att förebygga förutsebar skada och allokera 

därtill hörande risk på ett effektivt sätt.  

 

Revisors medvetenhet om informationens betydelse för tredje man borde även ha 

påverkat tredje mans agerande och möjligheter att förebygga skadan. I det fall att 

bristande omsorg kan påvisas i tredje mans agerande utgående från informationen, så 

kan detta inverka till tredje mans nackdel. I den ekonomiska analysen lyfts tredje mans 

möjligheter att själv förebygga skadan fram som ett viktigt argument vid utvärdering av 

revisors skadeståndsansvar. Till revisors nackdel talar hans sätt att systematiskt avge 

vilseledande information, vilket innebär att han upprepade gånger har brutit mot den 

tillbörliga aktsamhetsgraden. Enligt de ekonomiska kriterierna bör ett upprepat 
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förfarande där revisorn medvetet åsidosatt den tillbörliga aktsamhetsgraden x~ , leda till 

ansvar för den interna skadan tredje man lider.  

 

Konklusion. Ett medvetet upprepat felaktigt förfarande från revisors sidan vid utförandet 

av uppdraget innebär att aktsamhetsgraden bör ligga vid x+ i sannolikhetsintervallet för 

culparegeln. 

 
5.1.2.3 Relevansen av att tredje man företar egna undersökningar 

I den ekonomiska analysen av högsta domstolens domslut i fallet UfR 1996:1598 

kommer avvägningskriteriet att spela en avgörande roll vid bedömningen av revisors 

skadeståndsansvar.  

Förutsebarhetskriteriet ställer som krav att revisorn har visat 
bristande omsorg för det fall att han har handlat med lägre 
aktsamhet än tillbörlig aktsamhet. Revisorn har i fallet 
assisterat vid försäljningen av en osttillverkningsfabrik till 
H. H ansåg dock att revisorn inte har tagit fram dokument 
som var av väsentlig betydelse för bedömning av köp-
objektet. Utgående från revisors roll som biträde vid för-
säljningen kan man enligt förutsebarhetskriteriet fråga sig 
om revisorn skulle ha kunnat förutse riskens realisering om 
han skulle ha skaffat fram de korrekta räkenskaper, varav 
driftskostnaderna skulle ha framgått, och inte bara de 
budgeterade, som baserade sig på en annan tillverknings-
fabriks kalkyler. Av domstolens motivering framgår att A på 
grund av samarbetsproblem inte har mottagit några 
räkenskaper för ifrågavarande fabrik. Förutsättningarna för 
att revisorn skulle förutse risken för skada vid försäljning av 
aktuella fabrik bör härmed anses vara minimala.  
 
Utgående från förutsebarhetskriteriets resultat så bör även 
revisorns möjligheter att förebygga skadan anses minimala 
på grund av att revisorn agerade utgående från bristfälliga 
handlingar. Om vi såsom förebyggandekriteriet förespråkar 
beaktar de omständigheter under vilka försäljningen ägde 
rum så kan vi konstatera att kostnaderna för revisors 
möjligheter att vidta lämpliga åtgärder för att förebygga 
skadan i förväg överstiger nyttan med operationen, B>PL. 
De budgeterade kostnaderna som revisorn presenterade i 
samband med försäljningen var endast riktgivande och det 
skulle ha krävt att revisorn själv hade tagit kontakt med 
föregående hyrestagare och aktivt utrett de egentliga 
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kostnaderna. Marginalkostnaden för denna utredning skulle 
emellertid ha överstigit marginalnyttan i revisors uppdrag.  
 
Av domstolens utredningar framgår det att av avgörande 
betydelse för domslutet var att H utan några noggrannare 
undersökningar ingick köpeavtal beträffande fabriken med P 
ApS. Härmed övergår vi till att enligt avvägningskriteriet 
undersöka H:s möjligheter att själv förebygga skadan till 
rimliga kostnader. Vi kan konstatera att H själv hade tvekat 
att underteckna köpeavtalet eftersom han inte hade sett 
räkenskaperna från föregående år. Därtill har han själv varit 
medveten om samarbetsproblemen mellan A och den före-
gående hyrestagaren. Mot bakgrunden av dessa omständig-
heter så har H inte iakttagit den aktsamhet som skulle ha 
krävts för ifrågavarande fall. Vi kan med andra ord säga att 
H inte har minimerat sin skada utgående från antagandet att 
revisorn har visat optimal aktsamhet vid sitt agerande. H 
kommer att ansvara för skadan på grund av sitt eget 
risktagande vid ingående av köpeavtalet.  
 
Revisorn har på grund av sin ställning som biträde åt A och 
hans son B vid försäljning av fabriken inte erhållit sådana 
incitament att förebygga skadan som skulle överstiga de 
optimala förebyggande åtgärderna. Den inträffade skadan är 
emellertid ett resultat av H:s eget agerande och risktagande 
och är inte förorsakad av revisors bristande omsorg. Att 
garantera H ersättning för skadan skulle härmed strida mot 
sannolikhetskriteriet.  
 
Sannolikhetskriteriets resultat innebär för riskbärarkriteriets 
del att risk för överprevention från revisors sida inte 
förekommer. På grund av eget risktagande kommer tredje 
man att ansvara för skadan. För revisors del kommer den 
tillbörliga aktsamhetsgraden att sammanfalla med den 
ekonomiskt effektiva aktsamhetsgraden, x~  = x*.  
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Högsta domstolens analys av revisors rådgivning bygger på beskrivningen av den 

uppgift som revisorn har att utföra åt klienten och därtill åt tredje man. Enligt tredje man 

borde revisorn ha införskaffat ytterligare uppgifter om klientens företag. I fallet har 

revisorn biträtt klienten med försäljning av hans fabrik. Revisorns uppgift var att för 

tredje man redogöra för fabrikens omsättning och intäkter, samt överlämna uppgjorda 

budget för kommande år. Tredje man har ingått köpeavtalet utgående från dessa 

uppgifter, trots att han var medveten om att det förekom samarbetsproblem mellan 

föregående hyrestagare och ägaren. Domstolen tar fasta på tredje mans medvetenhet om 
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att det har förekommit komplikationer i nämnda fabrik. Mot bakgrunden av dessa borde 

tredje man ha företagit en noggrannare undersökning av förhållandena i fabriken. 

Härmed ställer domstolen revisors upplysningsplikt mot tredje mans undersöknings-

plikt. Underlåtenhet i tredje mans undersökningsplikt faller ut till hans nackdel. 

Revisorn är inte skadeståndsansvarig gentemot tredje man för de uppgifter han har 

bistått klienten med i samband med försäljningen.  

 

I den ekonomiska analysen kommer även tredje mans handlande utan noggrannare 

undersökning av köpobjektet att vara av avgörande betydelse. Utgående från 

förutsebarhetskriteriet kan man fråga sig vilken plikt revisorn har att förutse risker för 

skada för tredje man. Revisors uppgift var att biträda sin klient vid ett försäljnings-

tillfälle. Det förefaller mer rimligt att revisorn vid utförandet av sitt uppdrag förutser 

skaderisker som sammanhänger med klientens agerande. Inom förebyggandekriteriet 

bör man utgå från att de förebyggande åtgärderna revisorn skall företa bör relateras till 

de uppgifter klienten har gett honom. Den information som klienten ger revisorn 

kommer att spela en avgörande roll för vilka förebyggande åtgärder revisorn kan tänkas 

överväga. För revisorn ger en kontroll av klientens uppgifter upphov till extra kostnader, 

vilket även kommer att avspegla sig i revisors kostnadskalkyl över uppdraget. Revisors 

roll att biträda klienten vid försäljningen resulterar i att det egentligen är klienten som 

ger uppgifterna om försäljningsobjektet vidare till tredje man. Utgående från dessa 

uppgifter fattar tredje man sina beslut. Tredje mans tvekan att ingå köpeavtalet borde ha 

lett till att han ytterligare undersökt köpobjektet. Underlåtenhet att göra dessa 

undersökningar innebär att tredje man inte har iakttagit effektiv aktsamhet i sitt 

agerande och härmed inte minimerat sin interna skada. Tredje mans eget risktagande 

resulterar i att revisorns aktsamhetsgrad inte bör överstiga x* i sannolikhetsintervallet. 

Revisors agerande i fallet tyder inte heller på bristande omsorg från hans sida, vilket 

innebär att revisorn i enlighet med god revisionssed har iakttagit den tillbörliga 

aktsamhetsgraden x~ .  

 

Konklusion. Tredje mans risktagande innebär att revisorn bör iaktta aktsamhetsgraden 

x* i sannolikhetsintervallet för culparegeln.  
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5.1.2.4 Revisors information för beslut om fortsatt agerande 

I FiHD 1991:13 har revisorn underlåtit att i revisionsberättelsen göra anteckning om att 

företagets styrelse inte har vidtagit åtgärder för att försätta företaget i likvidation. 

Högsta domstolen konstaterar dock att det inte förekommer orsakssamband mellan 

revisors underlåtenhet att handla och den kreditförlust som företagets leverantör har 

lidit, eftersom leverantören i varje fall inte skulle ha bekantat sig med innehållet i 

revisionsberättelsen. Därtill har högsta domstolen utgått ifrån att styrelsemedlemmarna 

och företagets aktieägare skulle ha fortsatt verksamheten fastän revisorn skulle ha 

anmärkt om företagets likvidationssituation.  

Vid en ekonomisk analys kommer avvägnings- och 
sannolikhetskriteriet att befria revisorn från ansvar i fallet. 
Förutsebarhets- och förebyggandekriteriet skulle emellertid 
fälla revisorn till ansvar eftersom revisorn skulle ha kunnat 
förutse och förebygga den ekonomiska följdskadan 
företagets leverantör har lidit genom att framhålla för 
företagets ledning att företaget bör försättas i likvidation. 
 
Revisorns underlåtenhet att följa aktiebolagslagens 10 
kapitel 10 § 3 moment visar att revisorn inte har iakttagit 
god revisionssed vid utförande av sitt uppdrag. I sin 
undersökning bör revisorn ha upptäckt att företaget redan 
30.9.1983 har förbrukat det egna kapitalet och att den 
finansiella situationen har förvärrats under året 30.9.1983–
30.9.1984. I sin revisionsberättelse 25.4.1986 har revisorn 
påpekat för styrelsen att företagets ekonomiska ställning 
kräver att företaget försätts i likvidation. Skadan, som har 
uppkommit genom revisorns underlåtenhet att i revisions-
berättelsen år 1983 anteckna att företagets styrelse inte har 
vidtagit åtgärder för att försätta företaget i likvidation, skulle 
till rimliga kostnader ha kunnat förebyggas i enlighet med 
Learned Hand-formeln. 
 
Avvägningskriteriets syfte att inte påföra revisorn 
osannolika, avlägsna, oberäkneliga och oväntade skade-
verkningar kommer emellertid in som en begränsande faktor 
avseende skadeståndsansvaret i fallet. Högsta domstolen har 
framhållit att det inte förekommer något orsakssamband 
mellan revisors underlåtenhet att anmärka för styrelsen att 
företaget bör försättas i likvidation och leverantörens 
kreditförlust. Däremot bör vi beakta att en ökning av risken 
för skada för leverantörsföretaget har skett. Ökning av 
risken grundar sig på att företagets verksamhet kunde 
fortsätta eftersom revisorn inte har anmärkt till styrelsen om 
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företagets ekonomiska ställning. Utgår vi från avvägnings-
kriteriets krav på att undersöka skadelidandes möjligheter att 
förebygga skadan kan vi konstatera att leverantörsföretaget 
har varit medvetet om företagets betalningssvårigheter. Utan 
att närmare bekanta sig med företagets finansiella situation 
har leveratörsföretaget beviljat fortsatt kredit. Leverantörs-
företaget har medgett att det fortsatt att leverera varor för att 
kunna undvika kreditförluster. Leverantörsföretaget har varit 
medvetet om att företaget saknade sådan förmögenhet eller 
sådant kapital som skulle ha täckt leverantörsföretagets 
fordringar. Varken revisorn eller leverantörsföretaget har i 
fallet iakttagit sådan aktsamhet som skulle minimera 
skadekostnaderna, med andra ord de har inte iakttagit 
effektiv aktsamhet. Därför bör det anses att leverantörs-
företaget har medverkat till skadans realisering. Högsta 
domstolens huvudpoäng är att leverantörsföretaget inte på 
något sätt har kunnat påvisa att det har försökt ta del av 
revisionsberättelsen. Avvägningskriteriets krav på att den 
skadelidande parten bör ha iakttagit effektiv aktsamhet för 
att minimera skadekostnaden är inte uppfyllda. Slutresultatet 
är att revisorn inte är ansvarig för underlåtenhet att avge 
information till tredje man.  
 
Revisorn har således underlåtit att förebygga skadan till 
rimliga kostnader, men även den skadelidande personen har 
underlåtit att iaktta effektiv aktsamhet. För revisors del är 
aktsamhetsgraden lägre än x* i sannolikhetsintervallet för 
culparegeln.  
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För allokering av risken kan vi konstatera att revisorn 
genom uppenbar försummelse måste ha förorsakat skadan 
vid utförandet av sitt uppdrag för att han skall ansvara för de 
interna skadorna. Riskbärarkriteriet skulle emellertid i detta 
fall resultera i att en indelning av skadorna i externa och 
interna skador skulle vara motiverad, eftersom revisorn har 
brutit mot aktiebolagslagens 10 kapitel 10 § 3 moment. 
Revisorn måste anses utgöra den bättre riskbäraren och den 
bättre försäkringstagaren för den externa skadan. Att tredje 
man skulle vara tvungen att ansvara för att revisor har brutit 
mot gällande lag och god revisionssed bör anses för 
oskäligt. Däremot bör leverantörsföretaget i fallet ansvara 
för den risk det tog genom att fortsätta med sin varuleverans 
fastän det var medvetet om att företaget hade ekonomiska 
problem. Denna affärsrisk bör leveransföretaget själv bära.  
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Högsta domstolen konstaterar att revisorn har underlåtit att i revisionsberättelsen för 

åren 1983–1985 anmärka om att företagets styrelse inte har vidtagit åtgärder för att sätta 
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företaget i likvidation. Enligt aktiebolagslagens 10 kapitel 10 § 3 moment hör det till 

revisors uppgift att anmärka om detta i revisionsberättelsen. Revisorn har härmed 

uppenbart brutit mot lagstadgad uppgift och sålunda givetvis även mot god 

revisionssed. Domstolen fäster uppmärksamhet vid att tredje man har varit väl medveten 

om företagets ekonomiska situation, eftersom tredje man medvetet har valt en strategi 

som har gått ut på att fortsätta leveranserna till företaget för att på detta sätt erhålla 

betalning av företaget.  

 

Domstolens domslut till fallet bygger emellertid på antaganden. Domstolen utgår från 

att leverantörsföretaget inte skulle ha tagit del av revisionsberättelsen och att företagets 

styrelsemedlemmar och företagets aktieägare trots ekonomiska svårigheter, troligtvis 

skulle ha fortsatt verksamheten. Domstolens tolkning är att revisors anmärkning om 

företagets likvidationssituation i revisionsberättelsen inte skulle ha påverkat parternas 

handlande. Revisors möjligheter att påverka situationen är enligt domstolens utredning 

ringa. Orsaksambandet mellan revisors underlåtenhet att göra anmärkning i revisions-

berättelsen och leverantörsföretagets ekonomiska skada bör anses vara alltför långsökt i 

fallet.  

 

Enligt den ekonomiska analysen bör en för revisorn lagstadgad uppgift skärpa 

aktsamhetsgraden, vilket även bör inverka på revisors evaluering av de förebyggande 

åtgärderna. En lagstadgad uppgift innebär för revisorn att han vid sin kartläggning av 

risker för utförandet av uppdraget är medveten om på vilka punkter han bör göra en 

noggrannare kontroll. Förebyggandet av skador som hänförs till detta område bör med 

andra ord kunna ske till låga kostnader eftersom redan en del av utredningen bör ha 

ingått i den preliminära utredning som revisorn gör.  

 

Ett aktuellt faktum för ifrågavarande fall är att revisorn inte har gett bekräftad 

information direkt till leverantörsföretaget, men att revisors underlåtenhet att anmärka 

om företagets likvidationssituation ökat risken för skada för leverantörsföretaget. 

Sålunda bör vi övergå till att undersöka leverantörsföretagets möjligheter att själv 

förebygga skadan. Leverantörsföretagets medvetenhet om företagets ekonomiska 
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ställning innebär att leverantörsföretaget själv har ökat risken för skadan och själv har 

påverkat att den ekonomiska skadan inträffat. De förebyggande åtgärderna för att 

minimera skadekostnaderna ligger för revisorn och leverantörsföretaget långt ifrån den 

effektiva nivån, vilket innebär att ingendera har iakttagit den tillbörliga aktsamhet som 

krävs. Den ekonomiska analysen övergår härmed att göra en bedömning av respektive 

parts grad av omsorg. Bedömningen av aktsamhetgraden bör grunda sig på vilka 

förebyggande åtgärder respektive part har gjort för att hindra att risker för skada skall 

realiseras. Tredje mans eget risktagande kommer att inverka på bedömningen av 

revisors aktsamhet. För det fall att revisorn endast visat bristande omsorg vid utförandet 

av sitt uppdrag och det kan visas att tredje mans risktagande har bidragit till skadans 

uppkomst så bör tredje man själv ansvara för sin interna skada. Revisors ansvar bör i 

dessa fall begränsas till den externa skadan.  

 

Konklusion. Tredje mans risktagande nedsätter aktsamhetsgraden för lagstadgad uppgift 

från xmax till x*.  

 

5.1.3 Tredje mans tillit till informationen 
 
5.1.3.1 Revisors information accepterad som underlag för beslut 

Den ekonomiska analysen av högsta domstolens beslut i fallet NJA 1998 s. 734 kommer 

att beröra problemet med överprevention av förmögenhetsskador. I stället för att totalt 

utesluta ett ansvar för förmögenhetsskador gjorde högsta domstolen ersättningen 

beroende av revisors aktsamhetsgrad. En ekonomisk analys av fallet ger vid handen att 

högsta domstolen har formulerat en ansvarsregel för ekonomiska skador, vilken nästan 

kommer att tangera aktsamhetsgraden för uppenbar försummelse.  

Högsta domstolen har utgått ifrån att revisorn inte har ett 
tillräckligt underlag att som revisor godkänna att varulagret 
är korrekt värderat. Frågan lyder härmed om revisorn skulle 
ha kunnat förutse och förebygga skadan genom att kräva 
ytterligare uppgifter om varulagret. Genom att åberopa 
Learned Hand-formeln B<PL, så kan vi ställa oss frågan om 
ytterligare information om värdet av varulagret B, skulle ha 
kunnat förebygga den skada banken har lidit. Av domen 
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framgår att den egentliga skadan banken har lidit uppgår till 
15 milj kr. Banken har av processuella skäl begränsat sitt 
skadeståndskrav till 600 000 kr, vilket motsvarar det belopp 
revisors ansvarsförsäkring står för. Högsta domstolen har 
utgått ifrån att det inte förekommer någon anledning att anta 
något annat än att banken har baserat sitt beslut om att 
bevilja kredit på värdet av varulagret. Domstolen anser 
sålunda att revisorn har gjort sig skyldig till vållande vid 
värderingen av varulagret enligt aktiebolagslagens 10 
kapitel 7 §. I det fall att marginalkostnaderna för att 
införskaffa ett tillfredsställande underlag för att värdera 
varulagret enligt gällande lag och revisionsstandarder skulle 
ha varit lägre än marginalnyttan med att förebygga skadan 
så kunde revisorn ha förhindrat skadans inträffande helt i 
enlighet med kriteriet ”the marginal Hand formula”.  
 
Testar vi fallet mot avvägningskriteriet så framgår det av 
högsta domstolens beslut att det inte föreligger något tvivel 
om att banken har baserat sitt beslut om kreditgivning på 
varulagrets värde i årsredovisningen. Revisorn har inte 
heller bestridit påståendet att en representant från banken 
har besökt företaget men har framhållit att banken inte har 
ställt frågor om varulagret. Av detta kan vi dra slutsatsen att 
det inte har förekommit något tvivel om att revisorn inte 
skulle ha varit medveten om bankens intresse för års-
redovisningen, vilket pekar på att avvägningskriteriet i fallet 
är uppfyllt. Dessutom kan vi peka på det faktum att 
förhållandet var av kontinuerlig art. Av högsta domstolens 
argumentation framgår dock att banken hade ett stort 
intresse av att få företaget som kund i banken och att banken 
själv tog initiativet till att bevilja kredit. Vi bör emellertid 
uppmärksamma att i ett affärsförhållande kan tredje mans 
ekonomiska intresse för vinstmaximering leda till risk för 
förluster, vilka knappast kan anses falla under revisors 
ersättningssfär. 
 
Ytterligare en utgångspunkt för att testa fallet mot 
avvägningskriteriet är bankens möjligheter att förebygga 
skadan. Ur högsta domstolens domslut kan vi utläsa att 
banken sannolikt skulle ha kunnat förhindra skadans 
inträffande genom att göra en förfrågan om varulagrets 
omfattning och innehåll, och eventuellt kräva att en 
inventeringslista skulle ha gjorts upp. Banken har medgett 
att den inte har ställt några frågor eller krävt att en 
inventeringslista skulle ha gjorts upp. Genom sitt förfarande 
och sin underlåtenhet till ytterligare handlande har banken 
brutit mot god banksed och bör sålunda anses ha visat 
bristande omsorg vid beviljandet av kredit. Bankens 
adekvata prevention av skadan, B, utgörs i fallet av 
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förfrågan om varulagrets omfattning och innehåll. Om 
marginalkostnaden för att vidta en ytterligare förfrågan 
skulle ha varit lägre än marginalnyttan med att förebygga 
skadan så kunde banken ha förhindrat skadan. Dessutom bör 
inom avvägningskriteriet läggas vikt vid domstolens 
uttalande om att bankens vållande skall anses vara av 
väsentligt lägre grad än revisors vållande vid utförandet av 
revisionsuppdraget. Enligt högsta domstolen borde banken 
ha gjort en förfrågan och vidtagit vidare undersökningar om 
värdet på varulagret, eftersom krediten var förhållandevis 
stor i relation till företagets omsättning. Banken borde även 
ha beaktat att fördelaktiga värden i årsredovisningen inte 
utgör någon garanti för att allting är korrekt i företaget. Om 
banken hade gjort en vidare undersökning skulle banken 
troligtvis ha upptäckt att varulagret inte erbjöd en tillräcklig 
säkerhet för krediten. Det är däremot osäkert hur banken 
skulle ha reagerat på denna tilläggsinformation, eftersom 
banken själv tog initiativ till att få företaget som kund. 
Högsta domstolen ställer sig sålunda något tveksam till 
betydelsen av revisors revisionsberättelse vid beviljandet av 
kredit. Däremot har revisorn inte kunnat bevisa att banken 
skulle ha varit vållande i annat hänseende än i ovannämnda 
förfarande. Högsta domstolen bedömer bankens vållande 
som lindrigare än revisors vållande vid utförandet av 
uppdraget i enlighet med god revisionssed.  
 
I detta fall har varken revisorn minimerat den externa 
kostnaden eller banken minimerat den interna kostnaden för 
skadan. Om vi utgår från högsta domstolens uttalande om att 
banken har varit vållande vid beviljandet av kredit kan vi 
ställa oss frågan om revisorn även skall ansvara för de 
förväntade interna kostnaderna för skadan. Enligt min 
bedömning framgår det ganska tydligt att banken förväntade 
sig att göra vinst på kreditbeviljandet. Är det då skäligt att 
ålägga ett större ansvar på revisorn än på banken eller är det 
skäligare att allokera mer resurser att återställa den externa 
skadan?  
 
För att svara på denna fråga bör vi övergå till 
riskbärarkriteriet. Vi kan dra slutsatsen att revisors aktsam-
hetsnivå för att undvika den interna skadan är lägre än x+ 
och lägre än x* för att undvika den externa skadan. Det 
centrala är härmed om revisorn även skall ansvara för 
bankens förlust eller endast för den externa skadan? En 
ekonomisk analys av högsta domstolens beslut visar ganska 
klart att domstolen har utgått från att jämföra revisorns och 
bankens bristande omsorg. Högsta domstolen fann dock 
ingen anledning att jämka skadeståndet trots bristande 
omsorg på bankens sida. Vi bör dock observera att banken 
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av processuella skäl begränsat sitt ersättningsanspråk. 
 
Den ekonomiska analysen ger vid handen att ifall det kan 
bevisas att revisorn genom uppenbar försummelse har 
förorsakat skadan vid utförandet av sitt uppdrag måste han 
även ansvara för den interna skadan med kostnads-
minimering vid x+. Men kan det inom avvägningskriteriet 
bevisas att tredje man inte har visat effektiv aktsamhet utan 
varit medvållande till skadans inträffande borde skade-
ståndet jämkas så att revisorn endast skall ansvara för den 
externa skadan med en kostnadsminimering vid x*. 
 

 
 
 

 
Högsta domstolen bedömer att revisors underlag för att utföra uppdraget varit 

otillräckligt för att han skulle kunna fastställa värden i balansräkningen. Domstolen 

anser att ett sådant utförande strider mot god revisionssed och är vårdslöst. Domstolen 

gör med andra ord en bedömning av revisors sätt att utföra uppdraget. Ser vi på den 

ekonomiska analysens kriterium i motsvarande fall så kan vi konstatera att revisors 

möjligheter att förutse skada även bygger på hans underlag att utföra uppdraget, 

eftersom revisors information i stor utsträckning baseras på underlaget. En förutsebar 

skada innebär att de förebyggande åtgärderna bör granskas. En viss aktsamhet bör anses 

innefattas i alla de uppgifter som revisorn skall utföra. Denna aktsamhet kan sägas bero 

på den klara handlingsnorm som ingår i god revisionssed. Den något vaga delen i 

handlingsnorm leder emellertid till att de marginella utredningskostnaderna för att 

skaffa tillräckligt med underlag för utförandet bör medtas i revisors kostnadskalkyl.  

 

Domstolens uttalande om att en balansräkning godkänd av en revisor bör kunna gå att 

lita på, visar att domstolen fäster vikt vid tredje mans tillit till informationen, samtidigt 

som den erkänner relevansen av informationen för tredje mans fortsatta agerande. 

Därtill undersöker domstolen de allmänna förutsättningarna för att tredje man själv skall 

kunna företa undersökningar, och vilka vägande skäl som skulle föranleda dessa under-

sökningar. Domstolen bedömer därefter vikten av revisors information för tredje mans 

slutgiltiga beslut samtidigt som den överväger på vilket sätt tredje mans egna 

undersökningar skulle ha påverkat beslutet. Domstolen jämför vad revisorn respektive 

tredje man borde ha gjort. Domstolen anser att trots att det föreligger vållande även på 
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tredje mans sida så är revisorns vållande väsentligt högre och bör leda till 

skadeståndsansvar för revisorn.  

 

Avvägningskriteriet fäster även vikt vid tredje mans agerande och eget risktagande. 

Speciell vikt läggs vid tredje mans underlåtenhet att förebygga skadan. Underlåtenheten 

innebär att man bör analysera om tredje man har brutit mot en handlingsnorm som 

gäller hans agerande. Denna analys för oss in på att undersöka vems underlåtenhet att 

företa ytterligare undersökningar och förebygga skadan till rimliga kostnader kan anses 

vara väsentligt högre. I det fall att bägge parterna inte har iakttagit effektiv aktsamhet så 

har bägge parter bidragit till skadans uppkomst. Den ekonomiska analysen talar således 

för att revisor bör ansvara för den externa skadan.  

 

Konklusion. Tredje mans underlåtenhet att följa en för honom gällande handlingsnorm 

innebär att revisorn bör iaktta en aktsamhet som ligger vid x* i sannolikhetsintervallet 

för culparegeln.  

 
5.1.3.2 Revisors information och roll vid tredje mans beslutsfattande 

Den ekonomiska analysen i fallet NJA 1996 s. 224 utgår från högsta domstolens 

uttalanden om att utredningen i fallet visar att revisor Bengt J biträdde företags-

ledningen i Clinics med att omorganisera verksamheten till ett nytt företag. 

Revisor Bengt J försökte få ordning på företagets bokföring 
genom att utfärda fakturor för att fylla de ”brister” som 
fanns i bokföringen. Han bör härmed varit väl medveten om 
bakgrunden till de siffror som patent- och utvecklings-
kostnaderna togs upp i balansräkningen 31.10.1985. Han bör 
också varit medveten om att det inte är korrekt att i sin 
helhet aktivera patent- och utvecklingskostnaderna som 
tillgångar, och att Försäljningsbolagets ersättning för dessa 
rättigheter var oskäligt hög. Högsta domstolen finner det 
härmed styrkt att revisor Bengt J medvetet har medverkat till 
att ge en felaktig bild av värdet på tillgångarna i Clinics och 
efter överlåtelsen av tillgångarna i Försäljningsbolaget.  
 
Utgående från förutsebarhetskriteriets syfte att förmå 
revisorn att iaktta tillbörlig aktsamhet så kan vi konstatera 
att revisorn medvetet har gett vilseledande värdering av 
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tillgångarna i Clinics och av det pris som Försäljnings-
bolaget erlade för patent- och övriga rättigheter. Revisor 
Bengt J bör dock ha kunnat förutse vilka konsekvenser hans 
agerande kunde ge upphov till, eftersom revisor Bengt J 
själv har varit med och försökt täcka de luckor bokföringen 
visade på grund av att betydande belopp utbetalts till bl.a. 
verkställande direktören i Clinics. I balansräkningen ingick 
uttag som verkställande direktören hade gjort i posten för 
patent- och utvecklingskostnaderna. Dessa uttag har i 
oktober år 1985 aktiverats som tillgång i Försäljnings-
bolaget. Enligt god revisionssed hör forsknings- och 
utvecklingskostnader till poster vars aktivering kräver 
försiktighet. Inom sitt revisionsuppdrag har revisorn inte 
försökt förebygga den risk för skada som definitivt bör anses 
ha förelegat. Nyttan med att vidta förebyggande åtgärder på 
marginalnivå skulle sålunda överstiga marginalkostnaden. 
 
Med utgångspunkt i tillitsaspekten inom avvägningskriteriet 
kan vi konstatera att den skyldighet styrelsen, verkställande 
direktören eller motsvarande organ har att biträda revisorn 
för att han skall kunna verkställa sin granskning i den 
omfattning han anser nödvändig och bistå med övrig 
utredning och hjälp även skall anses skydda intressen som 
t.ex. okända borgenärer har av revision av företagets räken-
skaper och förvaltning. Revisorn var definitivt medveten om 
balansräkningens betydelse för beviljandet av kredit till 
Försäljningsbolaget. Med avvägningskriteriet som utgångs-
punkt bör vi undersöka bankens möjlighet att förebygga 
skadan. Av högsta domstolens domslut framgår att banken 
har fattat något slag av principbeslut att bevilja kredit men 
att fortsatta förhandlingar skulle hållas med Försäljnings-
bolaget. I brevet framhölls ”förslag till finansiering”. I 
januari år 1986 beviljades krediten slutligt. Banken framhöll 
starkt att det varit en förutsättning för beviljandet av lånet 
till Försäljningsbolaget att Clinics överlåtna rättigheter haft 
uppgivet värde. Revisor Bengt J bekräftade för banken att 
den preliminära balansräkningen 31.10.1985 överensstämde 
med företagets bokföring. Däremot har revisor Bengt J 
varken undertecknat balansräkningen eller revisions-
berättelsen 31.10.1985. Den vilseledande värderingen av 
tillgångarna, som revisor Bengt J muntligt har bekräftat, bör 
dock anses ha påverkat bankens kreditbeslut. Samtidigt 
innebar den vilseledande informationen en betydande risk 
för förlust och en direkt skada för banken. Bankens 
förutsättningar att förebygga eller begränsa skadan bör 
härmed anses varit mycket små. Något medvållande från 
bankens sida kan heller inte påvisas. Avvägnings- och 
sannolikhetskriterierna pekar på ett skadeståndsansvar för 
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revisor Bengt J. Skadeståndet bör täcka den interna skadan.  
 
För riskbärarkriteriets vidkommande kommer avvägnings- 
och sannolikhetskriteriernas slutsats att starkt inverka på 
utformningen av vem som är den bättre riskbäraren. Om vi 
utgår från högsta domstolens uttalanden om skyddat intresse 
även för okända borgenärer, kommer premierna för 
ansvarsförsäkringarna att definitivt vara en framtidens fråga. 
Skyddnormen skulle härmed tala för ersättning för skada 
som okända borgenärer lider vid revisors överträdelse av 
revisionslagen och aktiebolagslagen. Avvägningskriteriets 
krav att ökning av risken för skadans inträffande bör kunna 
konstateras för den ersättningsberättigade kretsen, kommer 
att inskränka ersättningsberättigade personer. En central 
punkt för riskbärarkriteriet är högsta domstolens uttalande 
om att revisor Bengt J:s handlande i viss mån har gått utöver 
hans egentliga revisionsuppdrag. Hur mycket konsultering 
får dock ingå i det egentliga revisionsuppdraget innan 
uppdraget bör anses utgöra ett regelrätt konsultuppdrag? Vi 
kommer att erhålla tre slag av uppdrag; revisionsuppdrag, 
revisionsuppdrag inklusive konsultering och konsultuppdrag 
för vilka den tillbörliga aktsamhetsgraden inte exakt har 
definierats. Dessa tre uppdrag kommer härmed även att 
inverka på ansvarsförsäkringen och på vem som är den 
bättre försäkraren. Med hänsyn till omständigheterna i fallet 
måste revisor Bengt J:s oaktsamma agerande anses som 
allvarligt. Han har speciellt vilselett banken i fråga om att 
värdera den sannolika affärsriskens realisering. På grund av 
sitt agerande bör Bengt J bära konsekvensen av skadan. 
Uppenbar försummelse att iaktta god revisionssed för 
revisionsuppdrag som inkluderar konsultering skulle härmed 
peka på en aktsamhetsgrad med en kostnadsminimering vid 
x+.  
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Högsta domstolens utredning i fallet bygger på vilken roll revisorn har vid utförande av 

sitt uppdrag i respektive företag. Domstolens ställningstagande till revisors situation gör 

att gränsdragningen mellan ett revisionsuppdrag och ett konsultuppdrag blir mycket 

flummig. Slutsatsen i fallet är att ett extra uppdrag som revisorn erhåller på grund av sin 

ställning i företaget bör anses utgöra en del av själva revisionsuppdraget. Domstolen 

anser att revisorn vid utförandet av sitt uppdrag har brutit mot god revisionssed. 

Domstolen baserar sin argumentation på att revisorn inte bara har underlåtit att 

förhindra de felaktiga förvaltningsåtgärderna, dvs. revisorn har inte granskat styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning i de företag i vilka han varit revisor, utan han 
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har genom sitt handlande medverkat till att vissa åtgärder har genomförts, dvs. han har 

medverkat till att värdera patent- och övriga tillgångar felaktigt. Domstolen fäster med 

andra ord stor vikt vid vilka åtgärder revisorn borde ha vidtagit för att förebygga 

skadan. Domstolens slutsats, att revisorn vid utförandet av sitt uppdrag har brutit mot 

god revisionssed, komplicerar ytterligare tolkningen av handlingsnormen god revisions-

sed. Sammanfattat kan konstateras att tolkningen av den vaga handlingsnormen god 

revisionssed kommer att styras av omständigheter i fallet och övriga rättsliga kriterier, 

framför allt av orsakssambandet.  

 

Relevanta fakta för analys inom förutsebarhets- och förebyggandekriterierna är att 

revisorn medvetet har gett vilseledande värdering av tillgångarna i företaget och av 

värdet på patent- och övriga rättigheter. Till god revisionssed hör att inte aktivera 

patent- och utvecklingskostnader som tillgångar i sin helhet. Ersättningen som erläggs 

för dessa rättigheter bör även vara skälig. För revisorn bör konsekvenserna av att han 

medvetet har handlat på annat sätt ha varit förutsebara. Han har inte ens försökt företa 

förebyggande åtgärder, utan han har snarare försökt dölja de felaktiga åtgärderna. Han 

har med andra ord inte iakttagit den kostnadsrelaterade aktsamhet som Learned Hand-

formeln förespråkar och som normalt kan sägas vara inbyggd i ett revisionsuppdrag, 

även i ett revisionsuppdrag som inkluderar konsultering. Genom att han redan förbisett 

förebyggandekriteriets första del, dvs. B<PL, så har han definitivt inte undersökt 

kostnader och nytta på marginalnivå.  

 

Utgående från att även okända borgenärers intressen vid revision av företagets 

räkenskaper och förvaltning skall beaktas så resulterar avvägningskriteriet i att 

informationens betydelse för tredje mans handlande bör utvärderas. Inom detta 

kriterium fästs uppmärksamhet vid vad informationen framhäver som väsentligt för 

tredje mans beslutsfattande. Därefter bör man ta ställning till om informationen har 

påverkat tredje mans slutgiltiga agerande. Man bör med andra ord ta ställning till vad 

som framhävs i informationen, vad som särskilt poängteras i samband med 

informationen och vilken vikt tredje man fäst vid informationen. Avvägningskriteriet 

innebär att man bör genomföra en utvärdering av vilka konsekvenser och vilka risker 
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informationen medför för tredje man. Kan man efter denna utvärdering konstatera att 

tredje mans förutsättningar att själv förebygga eller begränsa skadan enligt givna 

ekonomiska kriterier är mycket små eller rentav obefintliga så bör revisorn ansvara för 

skadan.  

 

Avvägningskriteriets krav på att risken för skadans inträffande har ökat för en 

förutsägbar person för revisorn kommer att inskränka den ersättningsberättigade 

kretsen, samtidigt som det kommer att återspegla sig i revisors ansvarsförsäkring. För 

det fall att avvägningskriteriets krav är uppfyllt, speciellt att risken för skadan har ökat 

på grund av revisors bristande omsorg och tredje mans egna förutsättningar att förhindra 

eller begränsa skadan är minimala, så bör revisorn ansvara för den interna skadan.  

 

Konklusion. Uppenbar försummelse att följa god revisionssed vid revisionsuppdrag som 

innefattar konsultering innebär att revisorn bör iaktta aktsamhet som ligger vid x+ inom 

sannolikhetsintervallet för culparegeln.  

 
5.1.3.3 Information som kränkt intressenters intressen 

Högsta domstolen fäster i sitt domslutet NRt 1993 s. 1399 vikt vid aktiebolagslagens 

krav på att revisorn intygar inbetalningen av aktiekapitalet till företaget. Högsta 

domstolen har i fallet kommit fram till att revisorn har agerat grovt vårdslöst då han har 

gett ett  felaktigt intyg på att aktiekapitalet är inbetalt.  

Utgående från att aktsamhetsbedömningen består av tre 
faktorer a) risk för skada, b) möjligheterna att förebygga 
skadan och c) den sannolika skadans storlek så kan vi 
konstatera att revisorn bör ha insett att risken för att en 
skada skall inträffa är hög om han ger ett felaktigt intyg av 
inbetalt aktiekapital. Revisors underlåtenhet att beakta alla 
förväntade skador han kan bli tvungen att betala för kommer 
att resultera i en ineffektiv allokering av risken. Vilka är då 
hans möjligheter att förebygga skadan?  
 
Tillämpar vi Learned Hand-formeln på fallet så bör skadan 
förebyggas enligt B<PL. Kostnaderna för ett eventuellt 
skadeförebyggande bestäms i hög grad av kostnaderna för 
att utreda ytterligare eventuella risker. Förutser revisorn 

förutsebarhetskriteriet –
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risker som han till rimliga kostnader kan förebygga så bör 
han företa dessa åtgärder. Förutser han ytterligare risker så 
bör han utreda vilka marginalkostnaderna är för dessa 
förebyggande åtgärder och vilken motsvarande marginal-
nytta är. Vi rör oss med andra ord på marginalnivån där 
syftet är att göra optimala utredningar om de förutsebara 
skaderiskerna. Beträffande revisors underlåtenhet att under-
söka om aktiekapitalet verkligen har betalts in på företagets 
konto, tyder på att revisorn inte ens beaktat att risk för skada 
kan föreligga, än mindre försökt förebygga en uppenbar 
skada. Revisorn har härmed inte erhållit incitament att iaktta 
en effektiv grad av aktsamhet.  
 
Utgående från antagandet att tredje man/klienten kommer att 
bära sina skadekostnader för det fall att revisorn har visat 
tillbörlig aktsamhet, kommer även tredje man/klienten att ha 
incitament att minimera sina kostnader. Vid uppenbar 
försummelse kommer emellertid revisorn varken att 
minimera sina kostnader vid x* eller x+. För det fall att 
revisorn befrias från ansvar kommer tredje man/klienten att 
stå för den förväntade interna skadekostnaden. Eftersom 
syftet med intyget på att aktiekapitalet är inbetalt enligt 
högsta domstolen är att tillvarata aktieägarnas och 
borgenärernas intresse bör tredje man/klienten inte stå för 
kostnader som beror på revisors uppenbara försummelse. 
Resultatet av avvägningskriteriet för fall där uppenbar 
försummelse från revisorns sida kan påvisas innebär att 
samhällsekonomisk effektivitet endast bör uppnås på 
bekostnad av revisors iakttagna aktsamhet. 
 
Med beaktande av revisors incitament att förebygga skadan 
genom kostnadskrävande åtgärder för att vara säker på att 
undgå skadeståndsansvar, så kan vi omvänt säga att revisorn 
vid uppenbar försummelse underlåter att företa några som 
helst förebyggande åtgärder. En kränkning av de indivi-
duella intressena kommer härmed att ske genom att revisorn 
bryter mot det professionsansvar som har ålagts honom vid 
utförandet av uppdraget. Såsom tidigare har påpekats sker 
bedömningen av bristande omsorg och uppenbar för-
summelse inte enligt fastställda kriterier utan påverkas av de 
föreliggande omständigheterna. Vid bedömningen bör dock 
fästas uppmärksamhet vid revisors incitament att försöka 
förebygga en eventuell skada trots att den tillbörliga aktsam-
hetsgraden ex ante är obestämd. Påvisas skadeförebyggande 
incitament från revisorns sida bör domstolen enligt den 
ekonomiska analysens resultat fästa vikt vid detta när den 
fastställer den tillbörliga graden av aktsamhet. Syftet är trots 
allt att få revisorn att iaktta en kostnadsrelaterad grad av 
aktsamhet.  
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Revisorn har i fallet tecknat ansvarsförsäkring för att sprida 
sin risk vid utförande av uppdraget. Av fallet framgår inte 
försäkringsbolagets ställningstagande till revisors sätt att 
agera grovt vållande. Ansvarsförsäkringsvillkoren kommer 
även att spela en avgörande roll vid om ersättning kommer 
att betalas av försäkringsbolaget eller inte. Riskbärarkriteriet 
påvisar igen att indelningen av skadan i extern och intern 
saknar betydelse vid uppenbar försummelse eftersom 
revisorn kommer att bli tvungen att betala för skadan. För 
det fall att ersättning ur ansvarsförsäkringen vägras vid 
uppenbar försummelse kommer även alternativa allokerings-
möjligheter av skaderisken att bli aktuella.  
 
Man torde kunna säga att ansvarsförsäkringens risknivå 
bestäms av revisorn själv då han tecknar sin ansvars-
försäkring och fastställer sitt ansvarsförsäkringsbelopp, 
medan ansvarsförsäkringens skyddsnivå bestäms av 
bristande omsorg kontra uppenbar försummelse, eftersom 
ersättningen i allmänhet kan nedsättas eller vägras vid 
uppenbar försummelse.  
 

riskbärarkriteriet – 
culpabedömningen och 
ersättningsskyldighet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Högsta domstolen motiverar sitt domslut med att revisorn vid utförandet av uppdraget 

påtar sig ett professionsansvar för vilket bedömningskriterierna fastställs enligt revisors 

sätt att utföra uppdraget. Domstolen utgår ifrån att revisorn har en lagreglerad uppgift 

att utföra, dvs. han skall intyga att aktiekapitalet som har uppgetts vid grundandet av 

företaget står till företagets disposition. Vid utförandet av denna typ av uppgifter så 

anser domstolen att kravet på revisors aktsamhet kan ställas högt. Domstolen motiverar 

detta med att utförandet av denna uppgift är att försäkra aktieägarnas och borgenärernas 

intresse. Åsidosättandet av denna uppgift kommer med andra ord att kränka nämnda 

personers intresse. Kan det då påvisas – med utgångspunkt i det professionsansvar som 

revisorn har – att han har åsidosatt denna typ av lagstadgade uppgifter så bör denna 

oaktsamhet bedömas som grovt vållande.  

 

Inom den ekonomiska analysen poängteras att samhällsekonomisk effektivitet vid 

uppenbar försummelse endast bör uppnås på bekostnad av revisors aktsamhet. Detta 

innebär att revisorn inom förutsebarhets- och förebyggandekriteriet bör iaktta en 

kostnadsrelaterad aktsamhetsgrad. Revisors underlåtenhet att undersöka om aktie-

kapitalet betalts in på företagets konto påvisar att revisorn inte har beaktat 
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riskrealisering. Han har härmed underlåtit att förebygga en uppenbar förutsebar skada. 

Revisorn har genom sitt förfarande inte erhållit incitament att handla enligt en effektiv 

aktsamhetsgrad. Genom sitt förfarande har revisorn åsidosatt professionsansvaret, som 

åläggs honom vid utförandet av uppdraget, och samtidigt har han kränkt de individuella 

intressen som aktieägare och borgenär har i företaget. Åsidosättandet av professions-

ansvaret får dock inte leda till att man försöker uppnå samhällsekonomisk effektivitet på 

intressenternas bekostnad, utan vid revisors uppenbara försummelse så bör den 

samhällsekonomiska effektiviteten enbart grundas på den aktsamhet som revisorn har 

iakttagit vid utförandet av uppdraget. Syftet är trots allt att revisorn vid utförandet av sitt 

uppdrag skall erhålla incitament att iaktta en sådan aktsamhet som är relaterad till de 

förebyggande åtgärderna enligt ”marginal Hand-formeln”. 

 

I fråga om ansvarsförsäkringen så kan kort konstateras att revisorn själv kan påverka 

ansvarsförsäkringens risknivå eftersom han själv kan bestämma till vilket belopp han 

försäkrar sin verksamhet till. Ansvarsförsäkringens skyddsnivå kommer emellertid att 

bestämmas av graden av aktsamhet, eftersom skadelidande inte kommer att åtnjuta 

skydd vid revisors uppenbara försummelse.  

 

Konklusion. Professionsansvar innebär att revisorn vid utförande av lagstadgad uppgift 

bör beakta intressenters intressen genom att iaktta en kostnadsrelaterad aktsamhet.  

 

5.1.4 Revisors agerande 
 
5.1.4.1 Revisorn har missbrukat sin ställning i företaget 

Sø- och Handelsretten framhåller i sitt domslutet UfR 1999:278 att syftet med revisors 

ansvarsförsäkring är att ge revisorerna skydd för det professionsansvar som kan åläggas 

dem. Enligt Sø- och Handelsretten täcker ansvarsförsäkringen emellertid inte ”grovere 

uagtsomhedshandlinger af kriminelt indhold”. Detta innebär att Sø- och Handelsretten i 

sitt domslut har gjort en klassificering av revisors vållande.  

Analyseras fallet ur ekonomisk synvinkel så kan vi 
konstatera att förutsebarhetskriteriet pekar på att revisorn 

förutsebarhetskriteriet –
revisors interna arbete 
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upprepade gånger under åren 1984–1986 har missbedömt 
risken för skadans realisering, eftersom han gett rena 
revisionsberättelser. Revisorn har dock påstått att revisions-
berättelserna trots allt gav en riktig och rättvisande bild av 
företagets ekonomiska ställning. Revisorns påstående 
påvisar att han har gjort något slags kartläggning av risken. 
Han borde ha förutsett att risk för skada förekommer 
eftersom han t.o.m har missbrukat sin ställning som revisor 
för att styrelsemedlemmarna i företaget skulle kunna skaffa 
sig ekonomiska fördelar. Ur ett samhällsekonomiskt effek-
tivitetsperspektiv borde revisorn i detta fall ha iakttagit en 
högre aktsamhet för att förebygga styrelsemedlemmarnas 
missbruk av företagets kapital. Samhällsekonomiskt sett 
borde revisorn sålunda ha valt att förebygga skadan om han 
skulle ha kunnat göra det med en summa mindre än skadans 
storlek. Enligt Learned Hand-formeln skall ansvar på grund 
av underlåtenhet att förebygga skadan endast uppkomma om 
kostnaderna för att förebygga skadan är mindre än 
produkten av sannolikheten för skadan och skadans storlek. 
Åtgärder som på marginalnivå resulterar i en samhälls-
ekonomisk förlust bör däremot inte vidtas. Dessa före-
byggande åtgärder bör med andra ord hänföras till 
åtgärdernas optimala utredningskostnader för vilka 
marginalnyttan för att utreda och förebygga eventuella risker 
är lika med marginalkostnaden.  
 
Revisors underlåtenhet att förutse och förebygga skadan till 
rimliga kostnader visar att han inte har försökt minimera 
skadan eller iakttagit tillbörliga aktsamhetsgrad. Av-
vägningskriteriets krav på att undersöka även tredje mans 
och klientens kostnader för att analysera informationen eller 
råden kommer att ge ringa utslag i analysen eftersom det 
inte förekom några starka bevis på att revisorn skulle ha 
känt till de ekonomiska förhållandena i Lentas Finans A/S. 
Landsrettens uttalande om att revisorn gjort sig skyldig till 
grovt vållande sätter dock klientens incitament att minimera 
sina kostnader i ett annat perspektiv. Det kan orimligen 
antas att klienten skall minimera sina kostnader och speciellt 
skadekostnaderna om revisorn genom uppenbar försummel-
se har förorsakat klienten skada. I sannolikhetsintervallet 
kommer vi att för uppenbar försummelse att röra oss i 
intervallet xlåg till x+. Vid revisors missbruk av sin 
professionella ställning i ett företag kan vi säga att vi rör oss 
mellan uppenbar försummelse och uppsåtlig försummelse. 
Detta resulterar i att tredje man eller klienten bör vara 
berättigad till ersättning, t.o.m. till en ersättning som 
överstiger den verkliga skadan, vilket kommer att ske på 
bekostnad av revisors ringa kostnader att förebygga skadan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
förebyggandekriteriet –
information till tredje 
man 
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Åtminstone kan vi säga att revisorn inte förebygger skadan 
till orimliga kostnader om han missbrukar sin professionella 
ställning. Förfarandet är i detta fall mera inställt på att skaffa 
sig själv eller andra nyckelpersoner i företaget ekonomiska 
fördelar. 
 
Försäkringsbolagets motivering till avslag i ärendet påvisar 
ansvarsförsäkringens skyddsnivå. Försäkringsbolaget hän-
visar till att revisorn blev dömd enligt strafflagen och att 
revisorn härmed gjort sig skyldig till en kriminell handling. 
Beslutet innebär att vi även ur ekonomisk synvinkel erhåller 
en tregradig skala a) bristande omsorg, b) uppenbar 
försummelse och c) uppenbar försummelse av kriminell 
karaktär. Riskbärarkriteriet pekar på att risk för över-
prevention endast skulle förekomma vid en regel som 
grundar sig på bristande omsorg och att en bedömning av 
skadeståndsansvaret skulle vara mera effektiv om den 
grundas på uppenbar försummelse eller på en hårdare 
bedömningslinje. Vid en strängare bedömningslinje skulle 
revisorn med större sannolikheten vara medveten om att han 
bryter mot god revisionssed ex ante, trots att god revisions-
sed inte klart skulle vara specificerad. 
 

 
 
 
 
 
 
riskbärarkriteriet –
culpabedömningen, 
ersättningsskyldighet  
 
 
 
 
 

 
Av Sø- och Handelsrettens motivering till fallet, som i hög grad bygger på landsrettens 

dom, framgår att revisorn vid utförandet av sitt uppdrag har missbrukat sin ställning 

som revisor i syfte att medlemmarna i styrelsen för ifrågavarande företag skulle erhålla 

ekonomisk fördel. Revisorn bestrider emellertid påståendet om att revisionsberättelsen 

skulle ge en felaktig bild av företagets ekonomiska ställning. Trots något oklara bevis så 

anser landsretten att revisorn har förorsakat skadan genom grovt vållande. Aktuellt i 

fallet kommer härmed att vara revisors ansvarsförsäkring. Någon skillnad mellan 

vållande och grovt vållande görs inte i den danska försäkringspolicyn, vilken bygger 

som tidigare nämnts på engelsk försäkringsterminologi, vilket innebär att revisorn borde 

få skadan täckt ur sin ansvarsförsäkring. Försäkringsbolaget har dock givit avslag i 

saken och har motiverat sitt negativa beslut med att revisorn åsidosatt sina förpliktelser 

på ett sätt som kan klassificeras som kriminellt handlande, vilket även bestyrks av att 

revisorn har blivit dömd enligt strafflagen. Sø- och Handelsretten sammanfattar sitt 

beslut med att revisorers ansvarsförsäkring i princip bör omfatta det ansvar som 

aktualiseras vid utförandet av uppdraget men med undantag av revisors grova 

oaktsamma kriminella handlingar.  
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Vid den ekonomiska analysen fästs uppmärksamhet vid Sø- och Handelsrettens 

klassificering av uppenbar försummelse. Redan förutsebarhetskriteriet pekar på sådan 

bristande omsorg från revisors sida som bör klassificeras som en uppenbar 

försummelse. Revisors sätt att missbruka sin ställning som auktoriserad revisor för att 

styrelsemedlemmarna skall erhålla ekonomisk nytta, innebär att revisorn borde ha 

förutsett att skaderisken är uppenbar om han agerar mot god revisions- och god 

revisorssed. Ur ett ekonomiskt effektivitetsperspektiv bör revisorn vid uppenbar 

förutsebar skada erhålla incitament att förebygga skadan till optimala förebyggande-

kostnader. Revisors underlåtenhet att vidta dessa åtgärder kommer att falla ut till hans 

nackdel. Avvägningskriteriet bygger på att skadelidande kommer att ha incitament att 

minimera sina kostnader utgående från antagandet att även revisorn har minimerat sina 

kostnader. Om revisorn redan inom förutsebarhets- och förebyggandekriteriet har 

missbrukat sin professionella ställning och inte har vidtagit effektiv aktsamhet så 

kommer skadelidande att minimera sina kostnader utgående från felaktiga grunder. 

Inom sannolikhetskriteriet kommer vi att för frågeställningar som berör missbruk av 

professionell ställning att röra oss i intervallet uppenbar försummelse i sannolikhets-

intervallet för culparegeln. Klienten bör härmed garanteras ersättning, även i fall där 

ersättningen överstiger den verkliga skadan. Vid uppenbar försummelse förebygger 

revisorn inte skadan. Han påtar sig rollen som försäkrare, vilket sker på bekostnad av de 

förebyggande åtgärderna.  

 

Försäkringsbolagets policy i fallet ger oss en tregradig skala för bedömning av 

oaktsamhet, nämligen bristande omsorg, uppenbar försummelse och uppenbar 

försummelse som omfattas av kriminella handlingar. Försäkringsbolagets policy att 

endast uppenbar försummelse som omfattas av kriminella handlingar inte skall omfattas 

av revisors ansvarsförsäkringen ter sig motiverad. Att uppenbar försummelse bör 

omfattas av ansvarsförsäkringen kan förklaras med ekonomiska argument, eftersom en 

regel som grundar sig på uppenbar försummelse utesluter problem som hänför sig till 

överprevention. Med en strängare bedömning kommer även handlingsnormen god 

revisions- och revisorssed att bli mera riktgivande för revisors verksamhet, eftersom 

revisorerna ex ante är medvetna om huruvida de bryter mot handlingsnormen eller inte.  
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Konklusion. Bedömningen av revisors bristande omsorg, uppenbar försummelse, 

uppsåtlig försummelse och uppenbar försummelse där ett kriminellt handlande kan 

bevisas innebär att revisors aktsamhet för sig inom följande intervall.  

 

kostnad
den totala förväntade interna skadekostnaden

den totala förväntade externa skadekostnaden
revisors kostnad för aktsamhet

förväntad kostnad för skadan

        x låg   x*  x+ x hög grad av aktsamhet
ansvarig icke ansvarig

 intervall för bedömning av bristande omsorg

intervall för uppenbar försummelse

intervall för uppsåtlig försummelse

uppenbar försummelse som innefattar kriminell handling

 

Figur 10. Jämförelse av sannolikhetsintervallen för bedömning av revisors skadeståndsansvar.  
 

5.1.4.2 Revisors nonchalanta beteende 

Högsta domstolen påtalar i domslutet FiHD 1997:103 att gränsdragningen mellan 

vållande och grovt vållande inte kan fastställas enligt någon bestämd måttstock utan 

påverkas av föreliggande omständigheter och revisors beteende.  

Genomför vi en ekonomisk analys av fallet där utgångs-
punkten är förutsebarhetskriteriet så kan vi konstatera att 
revisorernas underlåtenhet att handla har förvärrat en 
föreliggande insolvenssituation. Det är uppenbart att 
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revisors underlåtenhet att handla har medfört riskökning för 
att skadan skall realiseras. Marginalkostnaderna för att vidta 
ytterligare förebyggande åtgärder bör anses vara mycket 
låga eftersom det endast skulle ha krävt att revisorn anmärkt 
om att företaget saknade fritt eget kapital för att bevilja 
kredit åt aktieägare A och lösa in egna aktier. Marginal-
nyttan av anmärkningen skulle definitivt ha överstigit 
marginalkostnaden eftersom borgenärer och övriga aktie-
ägare skulle ha intagit en bättre ställning jämfört med den de 
nu har erhållit. Ett av förutsebarhetskriteriets krav är att den 
objektiva sannolikheten för skaderisken bör ha ökat. Tar vi 
ytterligare förutsebarhetskriteriets krav på att revisorn skall 
vara bäst informerad om den subjektiva sannolikheten för 
skaderisken så kan vi utgående från justierådet Krooks (dis.) 
uttalande konstatera att en CGR-revisor i fallet måste ha 
insett att beviljandet av delägarlån och inlösen av egna 
aktier utanför det fria egna kapitalet kommer att öka risken 
för skada, och bör härmed även inverka på revisorns 
incitament att förebygga skadan. Företagets agerande i strid 
med aktiebolagslagen bör definitivt ha gett revisorn 
incitament att förebygga skadan, eftersom skadorna i fråga 
inte ekonomiskt sett kan anses som avlägsna skador.  
 
Beträffande avvägningskriteriets krav på att undersöka 
skadelidandes möjlighet att själv förebygga skadan, så torde 
vi nog kunna peka på bristande omsorg även från 
skadelidandes sida. Styrelsen har beviljat aktieägare och 
styrelsemedlem A kredit och styrelsen har själv beslutat om 
att inlösa egna aktier. Frågan är om inte detta handlande har 
förvärrat en föreliggande insolvenssituation? Högsta 
domstolen har emellertid inte närmare kommenterat 
styrelsens handlande. Utgår vi från domstolens argumenta-
tion så kan vi konstatera att revisors underlåtenhet att göra 
en anmärkning om att företaget har beviljat kredit i strid 
med aktiebolagslagen inte bör anses ha varit en uppenbar 
försummelse. Endast revisors underlåtenhet att anmärka om 
att styrelsen har beslutat om att inlösa egna aktier trots att 
företaget saknade fritt eget kapital har varit en uppenbar 
försummelse. Domstolen motiverar sitt beslut med att 
företagets sätt att bevilja delägarlån till aktieägare A inte 
tydligt har framgått av revisionsberättelsen för åren 1984 
och 1985. Revisorn har emellertid påpekat för styrelsen år 
1981 att beviljandet av delägarlån kräver tillräcklig säkerhet. 
Revisorn har för aktieägare A även påpekat att delägar-
lånens storlek har vuxit till ett stort belopp. Dessa två 
ageranden från revisorns sida har enligt högsta domstolens 
bedömning förmildrat graden av aktsamhet från uppenbar 
försummelse till bristande omsorg. Revisorn har emellertid 
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inte gjort anmärkning om inlösen av egna aktier utanför det 
fria egna kapitalet, vilket enligt högsta domstolens 
bedömning skärpt graden av bristande omsorg. Allt tyder på 
att bedömningen av revisors underlåtenhet att handla enligt 
god revisionssed skärps om bristande omsorg grundar sig på 
revisors reviderade bokslut, men han inte vidtagit åtgärder 
för att förhindra skadans uppkomst. Av högsta domstolens 
motivering är det trots allt svårt att utläsa vilket det 
avgörande kriteriet för bedömningen av vållande och grovt 
vållande var i fallet. Ur ekonomiskt perspektiv tyder det på 
att bedömningen av uppenbar försummelse påverkades av 
underlåtenhet att förebygga skadans inträffande, medan 
bedömning av bristande omsorg grundades på att risk för 
skadan redan har uppkommit år 1980 och att revisorn har 
förklarat innebörden med delägarlån för styrelsen. I detta 
fall skulle styrelsens agerande ha kunnat påverka 
bedömningen av revisors bristande omsorg.  
 
Enligt försäkringsvillkoren för revisors ansvarsförsäkring 
kan ersättning ur försäkringen nedsättas eller helt vägras om 
skadan har förorsakats genom grovt vållande. Högsta 
domstolen ansåg att revisorn i fallet har förorsakat skadan 
genom att uppvisa ett nonchalant beteende och att grovt 
vållande kan påvisas i samband med revisors underlåtenhet 
att anmärka om företagets sätt att inlösa egna aktier. 
Skadelidandes ersättning för den ekonomiska skadan är 
således beroende av den risk- och skyddsnivå som ansvars-
försäkringen kan ge skadelidande. Riskbärarkriteriet pekar 
på att indelningen av skadan i intern och extern skada 
förlorar sin betydelse vid uppenbar försummelse. Revisorn 
bör vid uppenbar försummelse ex ante vara medveten om att 
han bryter mot den tillbörliga aktsamhetsgraden. Han måste 
i dessa fall anses utgöra den bättre riskbäraren. Ansvars-
försäkringsvillkoren sätter emellertid stop för ett nonchalant 
beteende, vilket innebär att även övriga allokerings-
möjligheter torde vara aktuella för revisorn.  
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Av högsta domstolens motivering framgår att bedömningen av grovt vållande bör 

grundas på revisors handlande utan hänsyn till följderna, i främsta hand på revisors 

nonchalanta beteende utan hänsyn till konsekvenserna för tredje man eller klienten. 

Domstolen har fäst uppmärksamhet vid betydelsen av att revisorn har gett en ren 

revisionsberättelse och har rekommenderat ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande 

direktören trots att företaget har löst in egna aktier. Detta strider mot aktiebolagslagen. 

Därtill har domstolen beaktat att revisorerna har underlåtit att anmärka mot 
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användningen av företagets tillgångar vilket strider mot aktiebolagslagen 10 kapitel 10 § 

3 moment. Underlåtenhet att utföra lagstadgade uppgifter borde skärpa aktsamhets-

bedömningen för revisorers handlande eftersom underlåtenhet innebär att skaderisken 

ökar. Domstolen konstaterar att revisorerna enligt god revisionssed i förutsatt 

omfattning borde ha granskat bokslutet, bokföringen och företagets förvaltning. 

Domstolen har med andra ord fastställt kriteriet ”i förutsatt omfattning” för revisorers 

handlande enligt god revisionssed. Enligt domstolens tolkning borde revisorn härmed ha 

anmärkt mot styrelsens lagstridiga beslut. Revisors underlåtenhet att göra denna 

anmärkning bör enligt domstolens tolkning bedömas som grovt vållande, medan 

revisors underlåtenhet att i revisionsberättelsen anmärka mot beviljandet av penninglån 

inte enligt domstolen bör bedömas som grovt vållande.  

 

Försäkringsbolagets policy att nedsätta eller helt vägra ersättning för ren förmögenhets-

skada om skadan förorsakats genom grovt vållande, innebär att ansvarsförsäkringen inte 

ger revisorn/tredje man/klienten fullt skydd, om över huvud taget något skydd alls vid 

grovt vållande.  

 

Den ekonomiska analysen av situationen ger följande resultat. Inom förutsebarhets-

kriteriet framhålls att revisors underlåtenhet att handla i nämnda situationer har medfört 

en riskökning. Inom förebyggandekriteriet framhålls att de förebyggande åtgärderna 

som bör vidtas, skall kunna genomföras enligt Learned Hand-formeln. Ytterligare bör 

klientens lagstridiga förfarande med att inlösa egna aktier i strid med aktiebolagslagen 

ge revisorn incitament att gardera sig. Revisorn bör i fallet erhålla tillräckligt med 

incitament att handla enligt en effektiv grad av aktsamhet.  

 

Inom avvägningskriteriet fästs uppmärksamhet vid både revisors underlåtenhet att 

handla och vid styrelsens beslut att inlösa egna aktier. Domstolen har inte fäst 

uppmärksamhet vid styrelsens agerande, men eftersom avvägningskriteriet framhåller 

klientens och tredje mans egna möjligheter att förebygga skadan så kommer styrelsens 

agerande att vara av betydelse. Utgående från faktumet att revisorn har brutit mot god 

revisionssed och inte utfört den lagstadgade uppgift som faller inom revisionsuppdraget 
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så kan vi konstatera att revisorn inte har iakttagit effektiv aktsamhet. Frågan är 

emellertid om inte styrelsen har varit medveten om att företaget saknade fritt eget 

kapital att lösa in egna aktier, och trots detta har agerat på egen risk. Utgående från detta 

antagande kan konstateras att styrelsen inte heller har vidtagit förebyggande åtgärder 

utan medvetet har den valt en hög riskstrategi. Revisorn har i fråga om beviljandet av 

delägarlån framhållit för styrelsen att kreditgivning av detta slag kräver tillräcklig 

säkerhet. Därtill har revisorn framhållit för den enskilda aktieägaren att lånebeloppet har 

vuxit under åren. Detta innebär att revisors handlande visar viss aktsamhet, eftersom 

han trots allt givit ren revisionsberättelse. Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle detta i 

varje fall nedsätta aktsamhetsbedömningen på ett sådant sätt att revisorn endast visat 

bristande omsorg vid utförandet av sitt uppdrag. Revisors oaktsamhet vid styrelsens 

förfarande att inlösa egna aktier bör emellertid klassificeras som uppenbart försumligt 

eftersom revisors förfarande bygger på total underlåtenhet att förebygga skadan. 

Ansvarsförsäkringens risk- och skyddsnivå kommer emellertid att ställas på sin spets. 

Att utesluta ersättning vid uppenbar försummelse innebär att alternativa 

riskallokeringsmöjligheter blir aktuella för revisorerna.  

 

Konklusion. Tredje mans val av riskfylld strategi innebär att revisorn bör iaktta en 

aktsamhetsgrad som ligger vid x* inom sannolikhetsintervallet för culparegeln. Revisors 

nonchalanta inställning till konsekvenserna av skadan innebär emellertid att revisorn bör 

ansvara för den interna skadan.  

 

5.1.5 Uppsummering av konklusionerna beträffande informationsansvaret 
 
Bedömningen av revisors informationsansvar bör grunda sig på det professionsansvar 

som revisorn åtar sig vid utförandet av uppdraget. Professionsansvar innebär för 

revisorns del att han vid utförandet av uppdraget bör beakta intressenters intressen 

genom att iaktta en kostnadsrelaterad aktsamhetsgrad. Revisors utförande av lagstadgad 

uppgift i enlighet med god revisionssed innebär att revisorn bör företa en omfattande 

utredning om problemet. Revisorn bör iaktta en aktsamhet som ligger vid xmax i 

sannolikhetsintervallet för culparegeln för att undgå skadeståndsansvar. Revisorn bör 
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med andra ord ansvara för den interna skadan tredje man lider för det fall att han 

missköter att utföra en lagstadgad övervakningsskyldighet enligt god revisionssed. 

Endast i det fall att det går att bevisa att tredje mans handlande omfattas av ett eget 

risktagande så kan revisors aktsamhet för lagstadgad uppgift nedsättas från xmax till x*. 

Även tredje mans passivitet att följa en för honom gällande handlingsnorm innebär att 

revisorn bör minimera de externa skadekostnaderna, dvs. iaktta aktsamhet x* i 

sannolikhetsintervallet för culparegeln. Tredje mans risktagande innebär att revisors 

aktsamhetsgrad bör ligga vid x* i sannolikhetsintervallet för culparegeln. Tredje man 

har själv valt en riskfylld strategi och bör härmed ansvara för den interna skadan. 

Revisorn bör med andra ord iaktta sådan aktsamhet som minimerar den externa 

skadekostnaden. Kan det dock bevisas att revisorn på ett medvetet sätt upprepade 

gånger har handlat felaktigt och detta har inverkat på informationen tredje man erhållit 

samt på tredje mans agerande så måste revisorn ansvara för den interna skadan tredje 

man lider. Revisorn har med andra ord en nonchalant inställning till skade-

konsekvenserna. Bedömningen av revisors informationsansvar bör således grunda sig på 

revisors bristande omsorg, revisors uppenbara försummelse, revisors uppsåtliga 

försummelse eller revisors uppenbara försummelse som innefattar ett kriminellt 

handlande. Till exempel uppenbar försummelse att följa god revisionssed vid 

revisionsuppdrag som innefattar viss konsultering bör leda till ett skadeståndsansvar för 

den interna skadan tredje man lider.  

 

5.2 Ekonomisk analys av revisors rådgivaransvar  

5.2.1 Utförandet av rådgivaruppdraget 
 
5.2.1.1 Felkalkylering innebär ett bristfälligt och felaktigt utförande 

Ur ekonomisk synvinkel ger fallet UfR 2000:521 anledning till att åter undersöka 

kriterierna för att fastställa graden av bristande omsorg, eftersom domstolen i sitt beslut 

påpekar ”at grovheden af R´s fejl begrundede en lempelse af beviskravene med hensyn 

til tabets størrelse”.  

Domstolens påpekande om att revisorn borde ha fäst mera 
uppmärksamhet vid värderingen av goodwillen och att 

förutsebarhetskriteriet –
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revisorn borde ha förklarat för Dan Skoubo att behandlingen 
av goodwillen skattemässigt var osäker, tyder på att 
förutsebarhetskriteriets krav på att revisorn kunde förutse 
skaderisken uppfyllts. Domstolens uttalande tyder på ett rent 
slarv från revisorns sida. Revisorn har inte ens tagit i 
betraktande förväntade skador med hög sannolikhet för 
realisering. Han har på detta sätt fått ineffektiva incitament 
att handla enligt effektiv grad av aktsamhet. Han har visat 
bristande omsorg i sin kartläggning av riskområdet för 
skador och i sitt strategival.  
 
Utgår vi från Learned Hand-formel och beaktar omständig-
heterna under vilka revisorn ger felaktigt råd så kan vi 
konstatera att utredningskostnaderna för värderingen av 
goodwillen skulle ha varit lägre än realiseringen av risken, 
dvs. marginalnyttan med att utreda och förebygga skade-
risken skulle ha varit högre än marginalkostnaden för dessa 
åtgärder. Underlåtenhet att vidta dessa åtgärder skulle enligt 
förebyggandekriteriet härmed peka på ett ansvar för 
revisorn.  
 
Domstolens uttalande ”at grovheden af R´s fejl begrundede 
en lempelse af beviskravene med hensyn til tabets størrelse” 
kan ses mot bakgrunden av Lord Bridges uttalande om att 
”… the situation should be one in which the court consider 
it fair, just and reasonable…” och mot Bishops och 
Goldbergs effektivitetsargument om att ”economic 
efficiency may appear to be financially ”fair” to the 
community at large, but not, usually, to the parties…”. En 
nedsättning i beviskravet är härmed samhällsekonomiskt 
motiverad, eftersom det knappast kan anses motiverat att 
Skoubo skall bära den externa skadan, vilken har förorsakats 
av revisors bristande omsorg. Avvägningskriteriet visar i 
detta fall att revisorn inte har iakttagit optimal aktsamhet vid 
utförande av uppdraget och på så sätt har han inte minimerat 
kostnaderna, xr<x*, medan Skoubos tillit till revisorns råd 
och hans agerande utgående från rådet tyder på att han har 
minimerat sina kostnader utgående från antagandet att 
revisorn har iakttagit den lagfästa tillbörliga graden av 
aktsamhet.  
 
Sannolikhetskriteriets centrala poäng med att tredje man 
eller klienten endast skall garanteras ersättning i situationer 
där det framgår att revisorn är uppenbart försumlig och 
bryter mot god revisionssed, kommer att framhävas i detta 
fall. Revisorn har enligt förutsebarhetskriteriet inte visat en 
sådan aktsamhet som överstiger den tillbörliga aktsamhets-
graden och enligt förebyggandekriteriet har han inte 
förebyggt skadan till orimliga kostnader. Domstolen 
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uppskattar den ekonomiska skadan till 150 000 kr. Detta 
innebär samtidigt att sannolikhetskriteriet är uppfyllt och att 
revisorn bör ansvara för den interna skadan med en 
kostnadsminimering vid x+. Här kan vi samtidigt konstatera 
att högsta domstolens argumentationssätt bygger på 
antagandet att revisorn inte har iakttagit tillbörlig aktsamhet 
eftersom domstolen bygger sin argumentation på grova 
försummelser i revisors sätt att handla och lägger detta till 
grund för sin skadeståndsberäkning.  
 
Sannolikhetskriteriet pekar på att revisorn vid uppenbar 
försummelse ansvarar upp till x+ i sannolikhetsintervallet 
för culparegeln. Revisorn bör enligt riskbärarkriteriet anses 
som den bättre riskbäraren för skador som han förorsakat 
genom uppenbar försummelse.  
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I fallet fäster högsta domstolen uppmärksamhet vid revisors roll att som professionell 

utövare av revisionsyrket utföra ett regelmässigt revisionsuppdrag. Vid utförandet av 

uppdraget gjorde revisorn ett direkt räknefel, vilket resulterade i skattekonsekvenser för 

klienten. Till klientens fördel talar tillitsaspekten, dvs. klientens egna kunskaper på 

området var ringa och han har fäst väsentlig vikt vid revisors råd. En jämförelse av 

klientens kunskapsnivå och revisors professionella insikter på området påvisar att 

revisor bör upplysa och eventuellt varna klienten om att skattemyndigheternas 

godkännade var osäkert.  

 

Sammanfattat kan sägas att domstolens bedömning av revisors fel gick ut på att göra en 

klassificering av själva utförandet av uppdraget och en bedömning av de rättsliga 

konsekvenserna för klienten. På grund av grova försummelser i revisors sätt att 

handlägga klientens ärende fastställde domstolen ersättning till 150 000 kr.  

 

Den ekonomiska analysen av fallet resulterar i ett skadeståndsansvar för revisorn som 

bör täcka den interna skadan. Utgående från förutsebarhetskriteriet så bör revisorn ha 

uppmärksammat risk för skada och i sin sannolikhetsbedömning tagit i betraktande 

förväntade skador med hög sannolikhet för realisering. Uppenbara försummelser i 

revisors sätt att utföra uppdraget tyder på att han har förbisett skador med hög 

sannolikhet, vilket innebär att han har erhållit ineffektiva incitament att i sitt uppdrag 
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iaktta effektiv grad av aktsamhet. Revisors underlåtenhet att redan i sin sannolikhets-

bedömning vidta förebyggande åtgärder pekar på bristande omsorg, vilket stärks av 

revisors underlåtenhet att vidta fördjupade undersökningar av värderingen av goodwill-

tillgången på marginalnivå.  

 

Inom avvägningskriteriet görs igen en jämförelse av revisors underlåtenhet att före-

bygga skadan och klientens agerande utgående från revisors råd. Jämförelsen baseras i 

fallet på bedömning av revisors ekonomiska felbedömning vid utförande av uppdraget 

och klientens tillit till revisors råd samt klienten kunskapsnivå på gällande rättsområde. 

Klientens agerande tyder på att han utgått ifrån att revisorn iakttagit effektiv aktsamhet 

vid rådgivningen och att han utgående från revisors råd även gått in för att minimera 

sina egna kostnader. Utgående från att revisorn inte har iakttagit effektiv aktsamhet vid 

rådgivningen och att några omständigheter som skulle peka på bristande omsorg från 

klientens sida inte förekommer, så kommer revisors ansvar att omfatta den interna 

skadan. Skadeståndet i fallet grundar sig på uppenbara försummelser i revisors sätt att 

utföra ett ”normalt” uppdrag.  

 

Konklusion. Den ekonomiska analysen resulterar i att a) det bör göras en utvärdering av 

revisors sätt att utföra uppdraget, b) en kostnadskalkyl över revisors förebyggande 

åtgärder bör sammanställas, inklusive en jämförelse av revisors handlande eller 

underlåtenhet att agera och c) klientens tillit till rådet samt dennes kunskap på området. 

Härefter bör respektive parts omsorg jämföras. För det fall att revisors agerande kan 

bedömas som uppenbar försummelse och klienten kan frias från medvållande så bör 

revisorn ansvara för den interna skadan.  

 

5.2.1.2 Expert innebär kunskap och kännedom om gällande regler 

Högsta domstolen anser i sitt domslut NJA 1992 s. 243 att en sakkunnig skatterådgivare 

är skadeståndsskyldig för det fall att han försummar att ge sin klient tillförlitlig 

information om gällande rätt. I den ekonomiska analysen kommer tyngdpunkten härmed 

att utgöras av förutsebarhets- och förebyggandekriterierna.  
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Enligt högsta domstolens tolkning har revisor Yngve L 
agerat som ekonomisk rådgivare åt Anna-Stina H. Revisorn 
borde även själv ha insett sin roll som ekonomisk rådgivare 
åt familjen eftersom han har agerat som revisor i familjens 
företag och har biträtt dem i deras deklarationsfrågor under 
flera år. Vid beräkning av den kostnadsminimerande graden 
av aktsamhet borde revisorn enligt förutsebarhetskriteriet ha 
beaktat alla förväntade skador han kan åläggas ansvara för. 
Utgående från revisor Yngve L:s ställning som mångårig 
revisor i företaget och annan ekonomisk rådgivare så har 
han visat bristande omsorg vad gäller de skattemässiga 
konsekvenserna av försäljningen av aktier. Han har med 
andra ord inte agerat enligt den tillbörliga graden av 
aktsamhet, dvs. xr < x~ . Därtill kan vi konstatera att den 
erfarenhet som revisor Yngve L har byggt upp om 
familjeföretaget och genom att sätta sig in i familjens övriga 
ekonomiska frågor under flera år borde ha påverkat hans 
incitament att iaktta en optimal aktsamhet vid utförandet av 
uppdraget. Hans strategival för att ta ställning till familjens 
ekonomiska ärenden borde framför allt ha påverkats av det 
faktum att försäljningen av aktierna innebar att företaget 
utgjorde ett s.k. vinstbolag, vilket i sin tur borde ha påverkat 
Yngve L:s insikt om att sannolikheten för skada ökar om 
han inte agerar på annat sätt. Vi kan härmed övergå till att 
undersöka förebyggandekriteriet. 
 
Förebyggandekriteriet säger nämligen att skada endast skall 
behöva förebyggas om kostnaderna är mindre än den 
sannolika skadans storlek. I detta fall kan vi säga att 
sannolikheten för skada definitivt har ökat under utförande 
av uppdraget och att revisorn under dessa omständigheter 
borde ha vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra de 
skattemässiga konsekvenserna av aktieförsäljningen och 
överlåtelsen av företagets inventarier etc. Att reglerna om 
vinstbolag var allmänt kända vid överlåtelsetidpunkten 
borde ha fått revisorn att reagera på att han borde ha upplyst 
Anna-Stina om de skattemässiga följderna. Härmed borde 
revisorn enligt förebyggandekriteriet ha utrett de skatte-
mässiga konsekvenserna för Anna-Stina och medtagit dessa 
utredningskostnader i sin kostnadskalkyl. Utrednings-
kostnaderna i fallet torde inte ha varit väsentligt höga 
eftersom reglerna om vinstbolag bör ha varit välkända för en 
auktoriserad revisor. Med beaktande av låga utrednings-
kostnader skulle marginalnyttan definitivt har överstigit 
marginalkostnaderna med att få skadan förebyggd.  
 
Avvägningskriteriets poängtering på att undersöka en 
bilateral skada där även skadelidandes möjligheter att 
förebygga skadan bör beaktas, kommer att ge ett obetydligt 

förutsebarhetskriteriet –
revisors interna arbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
förebyggandekriteriet –
råd till klienten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
avvägningskriteriet –
klientens handlande  
 



 185

förebygga skadan bör beaktas, kommer att ge ett obetydligt 
inlägg i analysen av fallet. Helt kort kan vi konstatera att 
Anna-Stinas handlande utgående från revisors råd påvisar 
hennes okunskap beträffande de skattemässiga frågorna. 
Hennes tillit till revisorns råd gör att hennes möjligheter att 
själv inse risk för skada och hennes möjligheter att härmed 
förebygga skadan bör anses som minimala. Revisorn kan 
naturligtvis i detta fall utgå från antagandet att klienten 
iakttar optimal aktsamhet då hon agerar utgående från rådet, 
eftersom hennes kunskap om gällande rätt är obefintliga. 
Det ankommer dock på revisorn att minimera sina kostnader 
utgående från antagandet att klienten följer hans råd.  
 
Den inträffade skadans storlek kommer med andra ord att 
enbart bestämmas av revisors givna råd. Utgående från 
resultaten i de föregående kriterierna så kan vi säga att 
revisors iakttagna aktamhetsgrad ligger mellan xlåg. och x+. 
Vi kan närmast säga att revisorn varit uppenbart försumlig, 
och att klienten bör garanteras ersättning för skadan i fallet. 
En regel grundad på uppenbar försummelse skulle i fallet 
klargöra faktumet att ersättningen inte utgör någon mål-
sättning utan bör styras av ekonomiska effektivitets-
synpunkter där t.ex. risken för överprevention bör ses som 
en styrande effektivitetsaspekt.  
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Riskbärarkriteriet påvisar att indelningen av skadan i en 
intern och en extern skada saknar betydelse för det fall att 
revisorn har förorsakat skadan genom uppenbar för-
summelse och han är medveten om sitt agerande ex ante. I 
detta fall bör det anses som klart att revisorn bör ha insett 
sin ställning som ekonomisk rådgivare åt familjen och att 
hans sätt att rådge familjen bör anses vara uppenbart 
försumligt. Bedömningen av revisors sätt att utföra sitt 
uppdrag påverkas definitivt av hans professionella roll som 
rådgivare och hans mångåriga erfarenhet av familjens 
ekonomiska ärenden. Revisorn bör i fallet anses som den 
bättre riskbäraren. Han har medvetet ex ante valt en aktsam-
hetsgrad som är lägre än den tillbörliga aktsamhetsgraden.  
 

riskbärarkriteriet –
culpabedömningen och 
ersättningsskyldighet 
 
 
 

 
Högsta domstolen utgår från att undersöka om ett uppdragsförhållande mellan revisorn 

och klienten skall anses ha uppkommit. Domstolens slutsats är att klienten bör ha haft 

all anledning att anse revisorn som sin ekonomiske rådgivare, eftersom han har varit 

konsulterad i frågor gällande överlåtelsen av företaget och har deltagit i styrelsemöten 

där saken har behandlats. Klientens uppfattning stärks ytterligare av det faktum att 

revisorn har varit revisor i företaget ett flertal år, och därtill skött klientens personliga 
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skattefrågor. Eftersom klienten inte har erhållit rådgivning av andra personer så bör 

revisorn ha insett sin ställning gentemot klienten. Domstolen fäster med andra ord vikt 

vid revisors roll vid överlåtelsen av företaget, revisors uppgift att redogöra för skatte-

konsekvenserna och klientens tillit till revisors råd. I domstolens motivering framhävs 

revisors ställning som professionell yrkesutövare på ifrågavarande relevanta marknad. 

Domstolen poängterar att revisorn bör känna till det aktuella rättsläget, i all synnerhet 

som det kan anses vara välkänt bland professionella aktörer på marknaden. Eftersom 

klienten uttryckligen har rådfrågat revisorn om aktieaffärens skattemässiga 

konsekvenser hör det till revisors skyldighet att upplysa klienten om de skattemässiga 

följderna vid överlåtelse av ett vinstbolag. Domstolen finner att revisorn har varit 

vårdslös vid utförandet av uppdraget och fäller revisorn till skadeståndsansvar för 

felaktig rådgivning i samband överlåtelsen av företaget.  

 

Den ekonomiska analysen bygger på domstolens slutsats att revisorn är 

skadeståndsskyldig på grund av att han försummar att ge sin klient tillförlitlig 

information om gällande rätt. Inom förutsebarhetskriteriet fästs vikt vid revisors 

ställning. Som företagets revisor och ekonomisk rådgivare bör revisorn ha kunnat 

förutse de skattemässiga konsekvenserna av aktieförsäljningen. Redan detta tyder på att 

den aktsamhet som revisorn uppvisade, xr, är lägre än den tillbörliga aktsamheten, x~ , 

och att förfarandet strider mot god revisionssed. Inom förutsebarhetskriteriet bör vi även 

undersöka omständigheter som påverkar revisorns incitament att iaktta effektiv 

aktsamhet. För ifrågavarande fall kan vi konstatera att mångårig erfarenhet av företaget 

och övriga ekonomiska frågor bör ha inverkat på hans incitament beträffande 

aktsamhetsgraden. Inom förebyggandekriteriet bör vi utgå från vad som är allmänt känt 

för professionella yrkesutövare på marknaden för tillfället. Eftersom ifrågavarande 

regler bör ha varit välkända för auktoriserade revisorer så bör förebyggande åtgärder ha 

kunnat utföras till låga kostnader. Kostnaden för att genomföra en tilläggsutredning om 

gällande rätt bör ha kunnat ske till marginalkostnader som understiger marginalnyttan. 

Om avvägningskriteriets utgångspunkt att jämföra respektive parts förebyggande 

åtgärder så kan vi kort konstatera att revisorn står i en överlägsen ställning jämfört med 

klienten. Klientens kunskap om de skattemässiga frågorna var inte stor. Detta innebär 
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att klientens möjligheter att minimera sina kostnader sammanhänger med revisors råd. 

Ett felaktigt råd kommer härmed att inverka på skadans storlek.  

 

Utgående från påståendet om att den skatterättsliga regleringen bör ha varit allmänt 

känd bland auktoriserade revisorer så kan vi konstatera att revisorn närmast har uppvisat 

ett nonchalant beteende gentemot sin klient. Detta tyder på att revisorn som 

professionell yrkesutövare har förfarit uppenbart försumligt vid rådgivningen och 

klienten bör erhålla ersättning för sin interna skada.  

 

Konklusion. Revisors uppenbara försummelse att utreda gällande rättsregler för 

klientens problem innebär att revisorn ansvarar för den interna skadan.  

 
5.2.1.3 Revisors råd inte anpassade efter klientens kunskapsnivå 

Högsta domstolens domslut i fallet NJA 1992 s. 58 grundar sig i hög grad på revisors 

oprofessionella sätt att förmedla råd åt makarna B. I likhet med beslutet i NJA 1992 s. 

243 kommer förutsebarhets- och förebyggandekriterierna att spela en betydande roll i 

den ekonomiska analysen. 

Revisor Sven B:s sätt att rådge makarna B om kapital-
tillskottet för att fortsätta affärsverksamheten i form av 
aktiebolag, påvisar att revisorn inte har iakttagit tillbörlig 
aktsamhet enligt förutsebarhetskriteriet. Därtill kan vi 
konstatera att revisors kartläggning av riskområdet i 
samband med rådgivningen är bristfällig, eftersom han har 
utgått ifrån föregående års bokslut och har underskattat 
lagervärdets betydelse vid beräkning av de skattemässiga 
konsekvenserna. Utgående från den bristfälliga kartlägg-
ningen av riskområdet för skador kan vi säga att värdet av 
kartläggningen kommer att påverkas negativt i det fall att 
revisorn bedömer att risken för skada är liten och att 
revisorn endast bör iaktta en låg aktsamhetsgrad. Revisorn 
förbiser härmed sannolikheten att skada skall inträffa och 
den nedsättning av skadekostnader som han skulle uppnå 
genom att iaktta en effektiv grad av aktsamhet vid utförande 
av uppdraget.  
 
Genom att revisorn inte har förutsett risk för skada vid 
utförandet av sitt uppdrag så har han även blundat för 

förutsebarhetskriteriet –
revisors interna arbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
förebyggandekriteriet –
råd till klienten 
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omständigheterna under vilka skadan kan inträffa och 
förbisett de skadeförebyggande åtgärderna. Hade revisorn 
utfört sitt uppdrag på ett professionellt sätt så skulle kart-
läggningen av riskområdet ha påvisat att risk för skada 
förelåg. Utredningskostnaderna för att ytterligare undersöka 
riskområdet torde i detta fall inte vara alltför stora, eftersom 
det bör ligga inom en auktoriserad revisors kunskapssfär att 
beräkna ett kapitaltillskott utgående från ett aktuellt 
årsbokslut. Revisorns kostnadskalkyl skulle härmed peka på 
en noggrannare undersökning av riskområdet. Marginal-
nyttan skulle med andra ord överstiga marginalkostnaden av 
undersökningen. Vi kan säga att revisorns undersökning inte 
har gjorts på en optimal utredningsnivå, vilket resulterar i en 
ineffektiv aktsamhetsgrad.  
 
Avvägningskriteriets tillägg till den ekonomiska analysen 
kommer igen att vara begränsad, eftersom makarna B:s 
kunskapsnivå gör att parternas insikt att förebygga skadan 
ligger på en ojämförbar nivå. Revisorns insikt och kunskap 
om risk för skada ligger i detta fall på en överlägsen nivå 
jämfört med makarna B:s. Utgående från förebyggande-
kriteriets resultat kan vi säga att revisorn inte har erhållit 
incitament att minimera sina kostnader. Hade revisorn gjort 
sin utredning om riskområdet på en optimal utredningsnivå 
så skulle även revisorn ha erhållit incitament att minimera 
sina privata kostnader och agera enligt den tillbörliga graden 
av aktsamhet. Härmed skulle revisorn ha undgått 
skadeståndsansvar.  
 
Högsta domstolen påtalar i sitt domslut att bedömningen av 
skadans storlek bör grunda sig på skatteutgiften som 
makarna B har förorsakats. Revisorn har inte heller kunnat 
påvisa någon omständighet som skulle kunna nedsätta 
skadans storlek. Detta påvisar även att resultatet av revisors 
sätt att utföra sitt uppdrag gör det oskäligt för makarna B att 
stå för inträffad skada. Domstolens sätt att på måfå avvika 
från den tillbörliga graden av aktsamhet, x~ , påvisar även 
betydelsen av att definiera god revisionssed för bedömning 
av skadans storlek. Revisorn bör härmed ansvara för den 
totala förväntade interna skadekostnaden med en kostnads-
minimering vid x+.  
 
Riskbärarkriteriet påvisar att indelningen av skadan i extern 
och intern skada är motiverad i fallet trots att revisorn även 
bör ansvara för den interna skadan. Indelningen kan 
förklaras av domstolens sätt att argumentera om osäkert 
beskattningsläge, vilket i hög grad avspeglar sig när den 
tillbörliga aktsamhetsgraden och god revisionssed skall 
fastställas. Vi kan sammanfattningsvis konstatera att det inte 
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rör sig om någon spekulativ affärsrisk från klientens sida, 
eftersom domstolen har konstaterat att revisorn bör ha 
iakttagit ett ”betydande mått av omsorg vid rådgivningen”. 
Revisorn bör härmed anses som den bättre riskbäraren i 
fallet.  
 

 

 
Högsta domstolen har utgått från att revisorn inte har beaktat klientens intresse i den 

utsträckning som skulle ha krävts när uppdrag av denna typ utförs. Enligt domstolens 

bedömning bör materialet som revisorn baserar sin rådgivning på anses vara otillräckligt 

och direkt felaktigt. Vid bedömning av om ett orsakssamband föreligger mellan revisors 

handlande och klientens skada så har domstolen utgått ifrån att rådgivningen har skett 

på professionell grund och i ett varaktigt klientförhållande, samt att klientens kunskap 

om de ekonomiska konsekvenserna bör anses vara mycket begränsade. Mot denna 

bakgrund har domstolen ansett att revisorn som professionell yrkesutövare bör ha 

tillförlitliga kunskaper om klientens företag. Hans utredningar om föreliggande situation 

bör vara tillräckligt vida. Revisorn har rådgett klienten utan att peka på de uppenbara 

osäkerhetsmomenten. Domstolen fäster även stor vikt vid revisors metodansvar. 

Domstolen konstaterar härmed att klienten har förorsakats en ekonomisk skada, vilken 

inte skulle ha uppkommit om revisorn hade utfört sitt uppdrag enligt ett för yrket 

godtagbart sätt. Den ekonomiska skadan utgörs i fallet av den skatteutgift som klienten 

har förorsakats genom revisors vållande, eftersom revisorn när han utfört uppdraget inte 

har kunnat hänvisa till någon omständighet som skulle ha kunnat nedsätta skadan.  

 

Av avgörande betydelse i den ekonomiska analysen är domstolens uttalande om att 

revisorn när han utför sitt uppdrag bör iaktta ett ”betydande mått av omsorg vid 

rådgivningen”. För de ekonomiska kriterierna innebär uttalandet att det inom 

förutsebarhetskriteriet är av avgörande betydelse att revisorn lägger vikt vid att förutse 

skaderisken. Vid revisors riskbedömning kommer materialet som revisorn grundar sitt 

råd på att vara av betydelse. Gör revisorn en bristfällig kartläggning av riskområdet för 

skador för ifrågavarande rådgivning innebär detta att revisorn härmed bedömer 

sannolikheten för att skada skall inträffa som låg och förbiser den minimering av 

skadekostnader som han skulle uppnå genom att iaktta en effektiv grad av aktsamhet. 

Om det dock vid en ex post-situation tydligt framgår att den risk som förelåg ex ante 
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borde ha upptäckts av en professionell yrkesutövare så innebär detta att utrednings-

kostnaderna för vidare undersökning av riskområdet borde ha kunnat utföras till rimliga 

kostnader. Framför allt om den risk som föreligger bör anses ligga inom en auktoriserad 

revisors kompetenssfär, så bör marginalnyttan av undersökningen överstiga marginal-

kostnaden. En vidare undersökning av riskområdet ger även revisorn möjlighet att göra 

klienten uppmärksam på problemställningen. Underlåtenhet innebär att revisors under-

sökning inte har gjorts på en optimal utredningsnivå och att revisors iakttagna 

aktsamhetsgrad är ineffektiv. Avvägningskriteriets resultat utfaller även till klientens 

fördel. Inom detta kriterium är, såsom tidigare har framhållits, klientens möjligheter att 

förebygga skadan av väsentlig betydelse för revisors aktsamhetsbedömning. I detta fall 

är klientens kunskaper mycket begränsade, vilket innebär att hans möjligheter att handla 

och förebygga skadan genom ett alternativt handlande är begränsade. Revisors med-

vetenhet om klientens begränsade resurser att själv företa undersökningar om problemet 

borde ha gett revisorn incitament att företa en optimal utredning och minimera de 

förväntade skadekostnaderna genom att handla enligt en effektiv aktsamhetsgrad.  

 

Inom sannolikhetskriteriet påvisas åter betydelsen av att klarlägga innebörden av god 

revisionssed. I fallet har revisorn inte vid rådgivningen kunnat påvisa någon omständig-

het som skulle nedsätta skadans storlek. Skadan som klienten har förorsakats beror helt 

och hållet på revisors agerande i strid mot god revisionssed. Har revisorn därtill 

förorsakat skadan genom uppenbar försummelse bör han ansvara för den totala 

förväntade interna skadekostnaden med en kostnadsminimering vid x+. Riskbärar-

kriteriet konkluderar de övriga kriteriernas resultat, dvs. att revisorn utgör den bättre 

riskbäraren i fallet, eftersom klientens ekonomiska skada inte utgörs av en spekulativ 

affärsrisk. Därtill poängteras inom kriteriet betydelsen av att fastställa den tillbörliga 

aktsamhetsgraden. Innebörden av god revisionssed bör klargöras eftersom domstolarnas 

sätt att argumentera trots allt avviker från fall till fall.  

 

Konklusion. Revisors agerande i strid mot god revisionssed innebär att revisorn inte har 

företagit optimal utredning om klientens problem. Klientens handlande helt i enlighet 
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med revisors råd innebär att revisorn ansvarar för den interna skadan med 

kostnadsminimering vid aktsamhetsgraden x+ i sannolikhetsintervallet för culparegeln. 

 

5.2.2 Betydelsen av revisors råd för klientens handlande 
 
5.2.2.1 Klientens handlande oberoende av revisors råd 

I fallet FiHD 1999:80 har högsta domstolen enligt processrättsliga regler uppskattat den 

ekonomiska skadan kommanditbolaget har förorsakats på grund av revisors felaktiga 

rådgivning. Domstolen har i sin utredning tagit fasta på kommanditbolagets handlande 

utgående från revisors rådgivning, men även på kommanditbolagets alternativa 

handlande oberoende av revisors givna råd.  

Med utgångspunkt i förutsebarhetskriteriet bör revisorns 
möjligheter att förutse att skadan inträffar anses som mycket 
goda, eftersom det endast skulle ha krävts att revisorn skulle 
ha kontrollerat hyresavtalets riktighet. Revisors sätt att rådge 
klienten utan vidare undersökning av rådens riktighet tyder 
på att revisorn har åsidosatt god revisionssed på ett sätt som 
bör leda till ansvar, eftersom uppgifter om hyresavtalets 
giltighet och tidsperiod var av avgörande betydelse för 
kommanditbolagets fortsatta agerande. Ur ett samhälls-
ekonomiskt effektivitetsperspektiv kan konstateras att 
revisorn inte har iakttagit effektiv grad av aktsamhet utan 
direkt ansett att risk för att skada skall inträffa är liten. 
Revisors aktsamhetsgrad är i fallet lägre än x*. 
 
De förebyggande kostnaderna skulle klart ha understigit den 
sannolika skadans storlek, B<PL. De förebyggande 
åtgärderna skulle ha kunnat vidtas i samband med den 
diskussion som fördes i en av bolagsmännens hem, eftersom 
företagets alla dokument förvarades där. Revisorn bör i 
egenskap av skatterådgivare ha varit medveten om vilka 
skattekonsekvenser hyresavtalet kunde ha för företagets 
framtid. Marginalkostnaden för att kontrollera uppgifternas 
riktighet för att förebygga skatteutgiften, vilken i fallet 
uppgick till 981 629 mk, skulle ha skett på ett mycket lätt 
sätt. Förebyggandekriteriet skulle härmed fälla revisorn till 
ansvar för skadan.  
 
Med avvägningskriteriet som utgångspunkt kan vi 
konstatera att revisorn inte rimligen kunde ha utgått ifrån att 
kommanditbolaget och dess bolagsmän var medvetna om 

förutsebarhetskriteriet –
revisors interna arbete 
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tidsperiodens betydelse för beskattningen. Därför borde 
revisorn med stor noggrannhet ha kontrollerat uppgifternas 
riktighet och inte bara litat på de uppgifter han erhöll av 
bolagsmännen. Eftersom revisorn inte kan bevisa att han 
skulle ha förfarit på nämnda sätt, bör det anses att skadan 
som uppkom på grund av rådgivningen har berott på 
bristande omsorg från revisorns sida. Kommanditbolaget 
och dess bolagsmän har även hävdat att någon om-
strukturering av företaget inte skulle ha skett om företaget 
hade fått ett korrekt råd.  
 
Högsta domstolen slår dock fast att kommanditbolaget inte 
helt skulle ha låtit bli att genomföra förändringar och 
omstruktureringar fastän företaget skulle ha erhållit ett 
korrekt råd. Oberoende av hur företaget skulle ha gått till 
väga vid en omstrukturering skulle företaget ha belastats 
med en skatteutgift. Högsta domstolen har uppskattat skadan 
som företaget har lidit till 450 000 mk. Jämför vi revisorns 
respektive bolagsmännens ställning och kunskap om be-
skattningen kan vi konstatera att revisorn som yrkesman har 
haft större kunskap. Bolagsmännens sätt att agera enligt 
revisorns råd tyder på att bolagsmännens kunskapsnivå om 
skattepåföljderna var låg. Härmed kan vi dra slutsatsen att 
revisorn och bolagsmännen inte kan jämställas med 
varandra. Revisorn har med andra ord ett professionellt 
ansvar gentemot bolagsmännen, och bolagsmännen skulle 
endast ha kunnat minimera skatteutgiften genom att agera på 
annat sätt än det sätt som har rekommenderats av revisorn.  
 
Utgående från avvägningskriteriet kan vi konstatera att 
något medvållande från bolagsmännens sida till skatte-
utgiften på 981 620 mk inte har förekommit. Revisorn bör 
härmed stå för den vinst som kommanditbolaget gick miste 
om på grund av felaktigt råd. Revisorn ansvarar härmed för 
den interna skadekostnaden med en kostnadsminimering vid 
x+. Kommanditbolaget kommer dock att bära en s.k. 
restskada, eftersom denna skada bygger på en oundviklig 
skatteutgift. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enligt sannolikhetskriteriet har klienten, trots att revisorn 
inte har iakttagit den tillbörliga aktsamhetsgraden och inte 
har minimerat sina kostnader, inte blivit utsatt för revisors 
oaktsamma handlande på ett alltför betungande sätt. Den 
oundvikliga skatteutgiften för kommanditbolagets del 
kommer att innebära att revisors bristande omsorg i fallet 
inte resulterar i en ersättning som överstiger den verkliga 
skadan.  
 
Riskbärarkriteriets tyngdpunkt för att bestämma ansvaret är 
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av mindre betydelse i detta fall eftersom de övriga 
kriterierna pekar på ett ansvar för revisorn. Riskbärar-
kriteriet påvisar emellertid att i det fall att revisorn på ett 
uppenbart försumligt sätt har förorsakat skadan så bör han 
ansvara för den förväntade interna skadekostnaden upp till 
x+ i sannolikhetsintervallet. Trots att kommanditbolaget inte 
varit medvållande till att skadan inträffade kommer 
kommanditbolaget att bära den s.k. restskadan. Denna skada 
utgörs av den skatteutgift som i varje fall skulle ha 
uppkommit vid omstrukturering av företaget och som helt 
skulle ha varit oberoende av revisors rådgivning.  
 

culpabedömningen, 
ersättningsskyldighet  
 
 
 
 
 

 
Högsta domstolen bygger sin argumentation i fallet på vad revisorn som professionell 

aktör på marknaden bör veta vid rådgivningen. Grunden för domstolens aktsamhets-

bedömning utgörs av den kontroll av uppgifter som revisorn skall göra innan han rådger 

klienten. Domstolen fäster även vikt vid att det felaktiga rådet baserade sig på ett för en 

professionell rådgivare känt rättsområde, dvs. skattepåföljder vid överlåtelse av 

hyresrätt. Av avgörande betydelse i domstolens utredning är även klientens handlande. 

Domstolen utgår från antagandet att klienten skulle ha handlat oberoende av revisors råd 

om skattepåföljderna. Domstolen gör härmed en ekonomisk bedömning av skadan som 

klienten kom att lida på grund av revisors felaktiga råd. Domstolen nedsätter 

skadebeloppet eftersom den antar att klienten i varje fall skulle ha omstrukturerat 

företaget på ett eller annat sätt och härigenom skulle företaget inte ha kunnat undvika 

skattepåföljderna totalt.  

 

Övergår vi till den ekonomiska analysen så kan vi redan i förutsebarhetskriteriet 

konstatera att revisorn utan undersökning av rådets riktighet har rådgett klienten. 

Revisors sätt att ge klienten råd är härmed avgörande för revisors möjligheter att förutse 

skadan. Revisors underlåtenhet att undersöka rådets riktighet innebär samtidigt att han 

inte har beaktat vilken betydelse rådet har för företagets fortsatta verksamhet. Revisorn 

har i sin rådgivning utgått ifrån att hans råd är korrekta och har inte beaktat att skaderisk 

föreligger. Genom sitt förfarande har revisorn brutit mot god revisionssed och hans 

iakttagna aktsamhet är lägre än den samhällsekonomiskt effektiva, x*. Utgående från 

denna slutsats kan vi fråga oss vad som krävs av revisorn för att han skall vidta vidare 

undersökningar. För ifrågavarande fall kan vi konstatera att de förebyggande åtgärderna 
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bör ha kunnat vidtas i samband med rådgivningen. Då det finns klar rättspraxis på 

skatterättens område bör revisorn vara medveten om vilka konsekvenser ett felaktigt råd 

får för klienten. Rådets betydelse för klientens agerande bör ha påverkat revisors 

incitament att iaktta effektiv aktsamhet. Följande steg blir att undersöka klientens 

kunskaper och möjligheter att själv påverka riskens realisering och vidta förebyggande 

åtgärder. Jämförelsen mellan klientens och revisors handlande är i fallet främst en 

bevisfråga. Vi bör i den ekonomiska analysen, trots bevisfrågan, utgå från att revisorn 

har rådgett klienten på ett sådant sätt att klienten har all orsak att sätta tillit till rådet, 

eftersom klienten uttryckligen har rådfrågat revisorn om skattepåföljderna vid 

överlåtelse av hyresrätt. Härav bör vi dra slutsatsen att rådet i huvudsak har påverkat 

klientens agerande. Ett för klienten alternativt förfarande skulle inte ha förebyggt 

skadan. Detta påvisar att skadan har berott på oundvikliga skattemässiga konsekvenser. 

Att klienten drabbas av en oundviklig skada bör emellertid inte påverka bedömningen 

av revisors ansvar utan utgångspunkt för bedömningen bör vara den aktsamhet som 

revisorn bör visa vid utförandet av uppdraget.  

 

Konklusion. Revisors sätt att rådge klienten på ett uppenbart försumligt sätt resulterar i 

att revisors aktsamhetsgrad bör ligga vid x+ i sannolikhetsintervallet för culparegeln.  

 

5.2.2.2 Revisors råd inte avgörande för tredje mans handlande 

Högsta domstolens domslut i fallet UfR 1999:574 bygger i hög grad på parternas 

bevisföring, vilket i viss mån försvårar den ekonomiska analysen. Domstolen påpekar i 

sitt domslut att det inte förekommer bevis på att revisorn skulle ha rådgett klienten på 

ett sådant sätt som klienten har handlat.  

Utgår vi från revisors möjlighet att inse risken för skada 
innan han rådgav person B om förvärv av aktier i företaget 
U, så bör vi vid aktsamhetsprövningen beakta följande 
faktorer; a) risken för skada, b) möjligheterna att förebygga 
skadan, och c) den sannolika skadans storlek. Vi kan i fallet 
anta att revisorn vid rådgivningen att förvärva aktierna i 
företaget U har iakttagit den tillbörliga aktsamhetsgraden, 
eftersom domstolen framhåller att han har gjort ett förbehåll 
beträffande beskattningen av kursvinsten. Revisorn bör med 
andra ord ha bedömt risken för skadan i sin kartläggning av 
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riskområdet. Förbehållet tyder på att han har iakttagit 
effektiv aktsamhet vid rådgivningen  
 
Förebyggandekriteriets krav beträffande möjligheterna att 
förebygga skadan under föreliggande omständigheter tyder 
på att revisorn har undersökt dessa. Han har bedömt 
sannolikheten för att rådet är osäkert, (P), som hög och 
skadans storlek om rådet inte godkänns av skatte-
myndigheterna, (L), som stor samt att revisorn på grund av 
det osäkra beskattningsläget har ansett att möjligheter att 
vidta lämpliga åtgärder för att i förväg förhindra skadan, 
(B), som relativt få. Revisors bedömning tyder på att han 
genom sitt förbehåll av det osäkra beskattningsläget av 
kursvinsten har ansett att B>PL. Utredningskostnaderna är 
med andra ord alltför höga. Förebyggandekriteriet visar att 
revisorn har iakttagit en grad av aktsamhet som är relaterad 
till kostnaderna att utreda och förebygga föreliggande risker 
ifråga.  
 
Avvägningskriteriets utgångspunkt att undersöka klientens 
möjligheter att förebygga skadan och jämföra dessa 
förebyggande kostnader med revisorns förebyggande 
kostnader, skulle påvisa att klientens relevanta handlande 
ifråga endast delvis har baserats på revisors råd. I 
domstolsbehandlingen framgår nämligen inte att revisorn 
rådgav B att fortsätta produktionen i företag S och ändra 
licensavtalsvillkoren till S:s förmån. Klientens handlande 
tyder på ett eget risktagande, vilket innebär att klienten är 
riskbenägen. Klienten har med andra ord inte iakttagit 
optimal aktsamhet vid sitt relevanta handlande utgående från 
revisors råd och har inte minimerat sina privata kostnader.  
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Storleken av klientens skada kommer med andra ord att 
bestämmas av hans eget risktagande. Revisors kostnad 
kommer endast att utgöras av kostnaden för vidtagen 
aktsamhet vid rådgivningen. Revisorn har genom sitt 
förbehåll om det osäkra beskattningsläget inte utsatt sig för 
extra kostnader utan iakttagit en kostnadsrelaterad 
aktsamhetsgrad. Revisors iakttagna aktsamhetsgrad kan 
bedömas som samhällsekonomiskt effektiv, eftersom han 
inte har vidtagit orimliga förebyggande åtgärder. Hans 
bedömning av situationen är att B>PL.  
 
Revisors sätt att förhålla sig till rådgivarsituationen påvisar 
klientens behov av att själv diversifiera sina risker. 
Utgående från domstolens resonemang om osäkerhet 
beträffande beskattningsläget och förbehåll om beskatt-
ningen av kursvinsten så kan vi säga att revisorn har 
minimerat sina kostnader vid x*. Klientens eget risktagande 
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kan föranleda stora interna skador medan den externa 
skadan torde minimeras genom revisors visade aktsamhet, 
vilket i fallet motiverar indelning av skadan i intern och 
extern skada.  
 

 
 
 

 
Högsta domstolen har utgått ifrån att revisorn har rådgett klienten i sin professionella 

egenskap. Domstolen framhåller i utredningen att revisorn inte kan åläggas ansvar för 

råd som baserar sig på oklart rättsläge. Viss försiktighet krävs av revisorn med att ge 

dessa råd. De ekonomiska konsekvenserna som uppkommer för klienten och som beror 

på skattemyndigheternas agerande kan emellertid inte läggas på revisorn. Domstolen 

gör en bedömning av revisors rådgivning och jämför sedan klientens agerande utgående 

från rådet. Därtill fäster domstolen uppmärksamhet vid klientens agerande på eget 

initiativ. Med hänsyn till oklart rättsläge för ifrågavarande spörsmål så kan revisors råd 

inte bedömas som felaktigt, och enligt domstolen kan han inte åläggas skadestånds-

ansvar.  

 

Den ekonomiska analysen av motsvarande situation ger följande resultat. Förutsebar-

hetskriteriet pekar på att revisorn har bedömt risken för skada vid kartläggningen av 

riskområdet beträffande rådgivningen, eftersom han har framhållit för klienten att 

skattemyndigheternas behandling av kursvinsten är något osäker. Detta innebär att 

revisorn i sin rådgivning har förebyggt skadan enligt Learned Hand-formeln, B<PL. 

Revisorn har ansett att förekomsten av relevanta åtgärder för att förebygga skadan är få, 

B, eftersom han har bedömt att sannolikheten för att rådet är osäkert som hög, P, och 

därtill har bedömt att skadans storlek är stor, L, om skattemyndigheterna inte godkänner 

klientens förvärv av aktier i ett annat företag. Learned Hand-bedömningen påverkar 

även revisors bedömning av att företa vidare utredning. Marginalkostnaderna för att 

kartlägga oklart beskattningsläge skulle enligt revisors beräkning överstiga marginal-

nyttan.  

 

Klientens handlande tyder på ett eget risktagande. Utgående från antagandet att revisorn 

har iakttagit effektiv aktsamhet vid rådgivningen så pekar klientens risktagande på att 

han inte har minimerat sin skadekostnad och har för sin del inte iakttagit effektiv 
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aktsamhet. Revisors bedömning av att beskattningsläget kan vara osäkert och det 

faktum att han har ansett att marginalkostnaderna för att få beskattningsläget utrett 

överstiger marginalnyttan tyder på att revisorn i fallet har iakttagit en kostnadsrelaterad 

aktsamhetsgrad. Revisors aktsamhetsgrad bör anses vara samhällsekonomiskt effektiv.  

 

Konklusion. Revisors poängtering för klienten att rättsläget är osäkert innebär att 

revisorn har iakttagit en kostnadsrelaterad aktsamhet.  

 

5.2.3 Revisors undersökningar vid oklart rättsläge 
 
5.2.3.1 Komplicerat beskattningsärende 

En ekonomisk analys av högsta domstolens domslut i UfR 1997:842 resulterar i att 

revisors rådgivning, som baseras på ett oklart rättsläge, befriar honom från ett 

professionellt rådgivningsansvar.  

Med landsrettens uttalande om; 
 

”at køb af selskaber med henblik på udnyttelse af et 
skattemæssigt underskud i 1983 endnu var en forholdsvis 
ny fremgangsmåde til nedbringelse af skattebetaling, og 
at skattemyndighedernes praksis med hensyn til 
beskatning af kursavancer på fordringer på sådanne 
selskaber ikke var ganske fastlagt. Der er derfor ikke 
grundlag for at fastslå, at sagsøgte i 1983 burde ha 
indset, at købet af anpartsselskabet ville medføre 
beskatning af kursavancen. Sagsøgte findes herefter ikke 
at have handlet ansvarspådragende i forbindelse med 
erhvervelsen af anpartsselskabet”,  
 

så kan vi konstatera att revisors möjligheter att förutse risk 
för skada är begränsade, eftersom rättsläget för ifråga-
varande problem är oklart.  
 
Uttalandet pekar på att ”the marginal Hand formula” skulle 
kunna tillämpas i fallet. Marginalkostnaderna som hänför 
sig till de förebyggande åtgärderna vid oklart rättsläge skulle 
med andra ord överstiga marginalnyttan med att få rättsläget 
utrett för enskilda fall. Koncernens direktör Bøg har 
hänvisat till att det var revisor Gammelby som gett ett 
felaktigt råd då han har kontaktat honom och då han har 
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föreslagit köp av ApS af 20. marts 1972. Syftet med köpet 
var att uppnå en skattefri vinst. Oavsett till vilket företag 
som fordringen skulle ha transporterats, skulle detta företag 
blivit beskattat det år företaget erhöll intäkter, eftersom 
koncernens alla företag idkade finansiell verksamhet. Av 
utredningen framgår ytterligare att Bøg redan år 1982 har 
köpt ett företag med skattemässigt outnyttjat förlustavdrag. 
Revisor Gammelby har vid detta tillfälle uppmärksammat 
Bøg om osäkerheten vid beskattning av dessa företag. 
Revisor Gammelby bör härmed inte anses ansvarig för rådet 
att köpa företag med skattemässigt outnyttjade förlust-
avdrag. Vad gäller rådet att fusionera företaget bör det anses 
som bevisat att revisorn även i detta fall har uppmärk-
sammat Bøg om den risk som förelåg att Thorbøg Finans 
ApS oavsett fusionen skulle bli beskattad för vinsten på 
uppskrivningen av fordringen.  
 
Med avvägningskriteriet som utgångspunkt kan vi ta 
landsrettens uttalanden om att det  
 
”måtte henstå som uvist, om der på dette tidspunkt havde 
været løsningsmuligheder til undgåelse af beskatning eller 
muligt udskydelse af beskatning, og om disse i givet fald var 
således kendte og almindeligt anvendte på daværende 
tidspunkt, at det ville være muligt for rådgivere i 
skattespørsmål at oplysenoget sikkert om skattemyndig-
hedernes stillingtagen til sådanne mulige konstruktioner, 
findes det ikke at kunne bebrejdes sagsøgte, at sagsøgte 
anbefalede en fusion som værende den løsning, der indebar 
mindst risiko for beskatning. Der er således heller ikke 
grundlag for at pålægge sagsøgte noget erstatningsansvar 
for fejlagtig eller undladt rådgivning i forbindelse med 
fusionen.”  
 
Enligt avvägningskriteriet är aktsamhetsgraden i fallet 
baserad på ett oklart rättsläge ex ante, vilket resulterar i att 
det framstår som oskäligt för revisorn att stå för klientens 
interna skada. Aktsamhetsgraden för fall som baseras på ett 
oklart rättsläge skulle härmed utgöras av x*, med kostnads-
minimering av de samhälleliga skadorna i sannolikhets-
intervallet.  
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Sannolikhetskriteriet ställer krav på att ersättning för 
förmögenhetsskador endast bör garanteras i situationer där 
den tillbörliga aktsamhetsgraden är känd ex ante eller i 
situationer där revisorn på ett uppenbart sätt bryter mot 
denna aktsamhetsstandard. Vid oklart rättsläge förefaller det 
emellertid orimligt att revisorn skall stå för klientens risker i 
fall där marginalkostnaden för att få rättsläget utrett 

sannolikhetskriteriet –
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överstiger marginalnyttan med utredningen. Om revisorn 
skulle gardera sig mot ansvar i dessa situationer skulle han 
definitivt välja en högre aktsamhetsgrad än den samhälls-
ekonomiskt effektiva. Aktsamhetsgraden skulle härmed 
ligga nära xhög i sannolikhetsintervallet för culparegeln.  
 
För riskbärarkriteriets vidkommande skulle fallet resultera i 
de båda ytterligheterna av aktsamhetsgraden. Med hän-
visning till förutsebarhetskriteriets och ”the marginal Hand 
formula” skulle revisorn vidta orimliga kostnader för att 
kunna förebygga skada realiserad på grund av oklart 
rättsläge, vilket skulle resultera i en aktsamhetsgrad upptill 
xhög. Den andra ytterligheten skulle utgöras av att revisorn 
påtar sig rollen som försäkrare av skadan, eftersom 
aktsamhetsstandarden för oklart rättsläge antas vara fast-
ställd på en oskäligt hög nivå. Oklart rättsläge ex ante 
kommer att starkt återspegla sig i riskallokeringen.  
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Av högsta domstolens korta motivering till fallet framgår att det inte förekommer någon 

grund för att ålägga revisor skadeståndsansvar, trots felaktigt råd, eftersom be-

dömningen av beskattningsläget är komplicerad. Domstolen tar emellertid inte ställning 

till vad revisorn bör veta om rättsläget vid rådgivningen och vad som han bör 

kontrollera innan han ger klienten råd. Domstolens utredning påvisar dock att oklart 

rättsläge bedöms till revisors fördel, och att klienten själv får stå för skadekostnader som 

oklar rättspraxis kan ge upphov till.  

 

Den ekonomiska analysen framhäver betydelsen av att få den tillbörliga aktsamhets-

graden fastställd. En genomgång av de ekonomiska kriterierna resulterar i följande 

ansvarsfrihetsgrunder för revisorn. Förutsebarhetskriteriet befriar revisorn från ett 

ansvar med motivering att revisors förutsättningar att förutse risk för skadan som 

grundar sig på ett oklart rättsläge bör anses vara minimala. Utgående från före-

byggandekriteriets krav på att revisorn bör utreda risk för skadans realisering tills 

marginalkostnaderna sammanfaller med marginalnyttan, innebär att marginal-

kostnaderna för att få oklart rättsläge utrett för enskilda fall och på kort sikt överstiger 

marginalnyttan. Inom förebyggandekriteriet kan vi också peka på att revisorn har 

uppmärksammat klienten på osäkerheten vid beskattningen, dvs. att det förelåg risk för 

att handling skulle beskattas. Inom avvägningskriteriet framhävs revisors få möjligheter 
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att förebygga skada inom ett rättsområde där rättspraxis är oviss, och att klientens 

handlande utgående från revisors råd, för vilka han gjort förbehåll beträffande 

beskattningsläget, kommer att ske på klientens egen risk. Avvägningskriteriet 

poängterar att aktsamhetsgraden för revisors rådgivning vid oklart rättsläge bör ligga på 

x*, eftersom det är av väsentlig betydelse att revisorn minimerar de externa 

skadekostnaderna som kan tänkas vara sammankopplade med rådet. Det ankommer 

sedan på klienten att själv minimera sina interna skadekostnader. Skulle domstolen 

ställa krav på att revisorn i samband med sin rådgivning bör utreda rättsläget så skulle 

revisorn välja en aktsamhetsgrad som är högre än den samhällsekonomiskt effektiva. I 

sannolikhetsintervallet skulle vi för ifrågavarande fall röra oss mot aktsamhetsgraden 

xhög. Den andra ytterligheten som skulle kunna tänkas uppkomma är att revisorn ger råd 

utan att iaktta minsta aktsamhet, och vi skulle röra oss mot xlåg i sannolikhetsintervallet.  

 

Konklusion. I det fall att revisorn har utfört rådgivningen genom att iaktta en för 

uppdraget accepterad aktsamhet så bör revisorers aktsamhetsgrad vid oklart rättsläge 

fastställas så att den minimerar den externa skadekostnaden, dvs. vid x*. Är revisorn vid 

rådgivningen till klienten uppenbart försumlig i fråga om konsekvenserna med rådet så 

bör det anses att revisorn har valt att agera som försäkrare. I dessa fall måste hans 

agerande bedömas som uppenbar försummelse och aktsamhetsgraden skall ligga vid x+ 

i sannolikhetsintervallet.  

 

5.2.3.2 Undersökningar inom ramen för ett regelrätt uppdrag 

Högsta domstolen i Sverige befriar i domslutet NJA 1992 s. 502 revisorn från ett 

rådgivningsansvar med motiveringen att man inte kan lägga en rådgivare till last för 

försumlighet att inte föreslå ”sådana problemlösningar som är komplicerade till sin 

konstruktion eller svårbedömda från skatterättslig synpunkt.”  

Vid en analys med de ekonomiska kriterierna som utgångs-
punkt synes det framgå av utredningen att råd, som revisorn 
ger, och som faller utanför själva revisionsuppdraget men 
som trots allt inkluderas under begreppet revisionsuppdrag 
inte skulle vara lika förpliktande i förhållande till vad som 
gäller för ett regelrätt konsultuppdrag. Revisorn har blivit 
rådgivare för företaget på grund av sitt revisionsuppdrag. 

förutsebarhetskriteriet –
revisors interna arbete  
 
 
 
 
 



 201

Enligt förutsebarhetskriteriet skulle den tillbörliga akt-
samhetsgraden för ett konsultuppdrag som inkluderas i 
revisionsuppdraget härmed vara något lägre än vid ett s.k. 
normalt konsultuppdrag. Att en lägre aktsamhetsgrad bör 
tillämpas i dessa fall kan möjligtvis förklaras utgående från 
en samhällsekonomisk synvinkel. Förutsebarhetskriteriet 
påtalar att det samhällsekonomiskt sett är önskvärt att 
revisorn beaktar att risk för skada föreligger men även att 
skada inte skall inträffa. Skulle revisorn inom sitt egentliga 
revisionsuppdrag men för konsulteringens vidkommande 
undersöka om risken realiseras torde kostnaderna överstiga 
nyttan. Kartläggningen skulle möjligtvis endast resultera i 
ett ekonomiskt cirkellopp där kostnaderna för kart-
läggningen i varje fall skulle återföras på klienten.  
 
Enligt förebyggandekriteriet skulle en revisor för att undgå 
sitt ansvar härmed inte vara skyldig att föreslå optimala 
lösningar i det fall att utredningens marginalkostnader 
överstiger marginalnyttan enligt ”the marginal Hand 
formula”. Ett uteblivet råd vars utredningskostnader 
överstiger nyttan med rådet och vars tillämpning inom 
skatterättspraxis är oklar kan härmed inte medföra skade-
ståndsskyldighet. Att den av köparna vidtagna lösningen 
sedermera kom att godkännas av Regeringsrätten i fallet, 
påverkar inte ansvarsbedömningen eftersom det vid den 
aktuella tidpunkten för handlandet förekom stor risk att 
lösningen med att tillföra aktiekapital inte skulle ha 
godkänts av skattemyndigheterna.  
 
I det aktuella fallet har revisionsbyrån under många år utfört 
revision åt företaget men har även anlitats för rådgivning 
och agerat i övriga ekonomiska ärenden. Revisionsbyrån har 
framhållit att den inte fakturerat för övriga uppdrag förutom 
revisionsuppdraget. Delägarna i kommanditbolaget har dock 
framhållit att revisionsbyrån haft ett s.k. sysslomanna-
uppdrag i förhållande till företaget. Däremot förekom det 
inte något skriftligt avtal mellan involverade parter. Detta 
gör det svårt att fastställa vad som egentligen kan anses 
ligga inom ett regelrätt revisionsuppdrag. Vi bör emellertid 
uppmärksamma hovrättens uttalande om att ”givna råd 
utanför själva revisionsarbetet måste anses vara urtunnat i 
förhållande till vad som kan anses gälla i regelrätta 
konsultuppdrag.” Ytterligare kan vi peka på att mötet i mars 
mellan delägarna och revisorn var ”av allmän och 
preliminär karaktär”, vilket tyder på att i det fall att 
revisorn i egenskap av skatterådgivare intensivt skulle ha 
deltagit i förhandlingarna skulle ett skadeståndsansvar 
lättare kunna åläggas honom. Tar vi ytterligare 
avvägningskriteriet som utgångspunkt för analysen kan vi 
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konstatera att revisorn i visst hänseende har missbedömt 
försäljningssituationen. Han har sagt att det inte skatte-
mässigt var möjligt att uppskriva inventarierna, vilket var 
tveksamt om man beaktar möjligheterna att överlåta 
inventarierna vidare. För att minimera sina kostnader borde 
revisorn i fallet ha inhämtat råd från skattemyndigheterna 
eller någon annan sakkunnig. Däremot kan revisorn inte i 
egenskap av revisorskonsult göras ansvarig för under-
låtenhet att lämna råd, eftersom hans råd att sälja företaget 
bör anses vara allmänt hållet. Av särskild vikt inom 
avvägningskriteriet är frågan vilken kreativitet det förutsätts 
av en revisorskonsult vid rådgivning för att det skall anses 
motsvara den kvalitet som klienten anser sig betala för och 
vad det krävs av klienten för att han skall iaktta optimal 
aktsamhet för att följa råden? Av betydelse i fallet är 
revisors underlåtenhet att föreslå ett riskfyllt handlande för 
klienten, inte revisors underlåtenhet att kartlägga vilka risker 
som föreligger om handlingen genomförs. Allt pekar på att 
revisors underlåtenhet att kartlägga risker för klienten skulle 
föranleda svårigheter för klienten att minimera sina totala 
kostnader, medan underlåtenhet att föreslå riskfyllda 
transaktioner skulle ge klienten möjlighet att vidta andra 
kostnadsminimerande handlingar.  
 
Tar vi sannolikhetskriteriet som utgångspunkt kan vi i fråga 
om skyldigheten att föreslå optimala lösningar konstatera att 
detta innebär att revisorn troligtvis utreder och förebygger 
eventuella skador till orimliga kostnader. För att vara på sin 
säkra sida väljer revisorn härmed en aktsamhetsgrad som är 
väsentligt högre än x*. I sannolikhetsintervallet rör vi oss 
mellan x* och xhög.  
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Om vi dock beaktar högsta domstolens uttalande om att en 
rådgivare inte bör ansvara för problemlösningar som är 
”komplicerade till sin konstruktion eller svårbedömda från 
skatterättslig synpunkt” så skulle detta tyda på att revisorn 
inte bör företa kostnadskrävande undersökningar och 
gardera sig mot ett skadeståndsansvar som kan uppkomma 
på grund av ett oklart rättsläge. Man bör i dessa fall utgå 
från den samhällsekonomiskt effektiva graden av aktsamhet, 
x*, och endast skärpa aktsamhetsgraden till x+ där uppenbar 
försummelse från revisorns sida kan påvisas. Oklart 
rättsläge kommer med andra ord att utfalla till klientens 
nackdel eftersom han kommer att stå för skadekostnader 
som uppkommer härav. Detta påvisar även behovet av att 
tredje man och klienten själv sprider risken för sitt agerande.  
 
Detta innebär att aktsamhetsgraden för rådgivning inom ett 
revisionsuppdrag är lägre jämfört med ett renodlat konsult-

riskbärarkriteriet –
culpabedömningen, 
ingen 
ersättningsskyldighet  
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uppdrag. Detta skulle resultera i att aktsamhetsgraden skulle 
ligga på x* för ovannämnda fall men att aktsamhetsgraden 
för regelrätta konsultuppdrag skulle skärpas t.o.m upp till 
x+. 
 
 
Högsta domstolens motivering till domslutet att ”problemlösningar som är 

komplicerade till sin konstruktion eller svårbedömda från skatterättslig synpunkt” faller 

med andra ord ut till revisors fördel. Av domstolens utredning till fallet kan utläsas att 

revisorn inte har kunnat ge klienten något entydigt råd och att revisorn under diskussion 

med klienten har framhållit de skattemässiga svagheterna i de förslag som har framlagts 

vid mötet. Revisorns sätt att upplysa klienten påvisar försiktighet från hans sida. 

Klientens sätt att handla, dvs. att sälja andelarna, visar även att klienten har satt tillit till 

revisors råd. Att skattemyndigheterna sedermera kom att godkänna ett av förslagen som 

klienten diskuterade med revisorn vid deras möte, bör emellertid inte enligt domstolens 

tolkning föranleda skadeståndsansvar för revisorn. Enligt domstolen innefattas ett 

revisionsuppdrag, som inkluderar konsultering, inte av en skyldighet att utreda oklart 

rättsläge.  

 

De ekonomiska kriterierna resulterar i att aktsamhetsgraden för revisionsuppdrag inom 

vilket revisorn ger klienten viss konsultering är lägre än vad som normalt sett bör gälla 

vid ett regelrätt konsultuppdrag. Detta förklaras av förutsebarhetskriteriets krav på att 

revisorn inom sitt uppdrag bör beakta att både skaderisk förekommer och inte 

förekommer. Skulle revisorn inom sitt regelrätta revisionsuppdrag även börja undersöka 

risker som sammanhänger med konsulteringen så skulle marginalkostnaderna för 

undersökningen överstiga marginalnyttan. För det fall att revisorn gör denna under-

sökning så tenderar vi att få ett ekonomiskt cirkellopp där kostnaderna återförs på 

klienten ifråga, men även på revisorns övriga klienter. Framför allt om revisorn skulle 

åläggas en skyldighet att vid konsultering inom revisionsuppdraget föreslå optimala 

lösningar i ett oklart rättsläge, så tyder allt på att marginalkostnaderna för att utreda 

dessa lösningar definitivt skulle överstiga marginalnyttan. Myndigheternas ställnings-

tagande och bedömning av t.ex. klientens rättsliga problem och övriga personers 

agerande bör inte hänföras till revisors undersökningsplikt i dessa situationer.  
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Inom avvägningskriteriet framhålls skillnaden mellan konsultering i samband med 

revisionsuppdrag och konsultuppdrag. Ett råd som revisorn ger i samband med revision 

av företag kan mera karaktäriseras som ett allmänt råd, medan utförandet av ett 

konsultuppdrag resulterar i råd som är mera specifika för ifrågavarande situation. Här 

återkommer vi till frågeställningen i vilken utsträckning revisorn skall bedriva 

konsultering inom sitt revisionsuppdrag. I det fall att klienten ber revisorn om råd i 

samband med revideringen så ställer klienten vanligtvis vissa krav på rådens kvalitet. 

Vilken aktsamhetsgrad bör uppställas vid denna typ av konsultering för att kvalitets-

kraven skall uppfyllas? En utgångspunkt för bedömningen är vilken typ av råd revisorn 

skall ge för ifrågavarande problem. Problemlösningar som enligt domstolen är 

komplicerade och svårbedömda rättsligt sett resulterar i att revisorn inom sitt 

revisionsuppdrag för konsulteringens vidkommande bör iaktta den samhällsekonomiskt 

effektiva aktsamhetsgraden och inte utsätta sig för extra kostnader beträffande 

konsulteringsuppgiften. Utgående från givna fakta i fallet torde aktsamhetsgraden för ett 

konsultuppdrag kunna skärpas till att omfatta den interna skadan, eftersom 

förutsättningarna för att utföra konsultuppdraget inte begränsas av kostnader som 

sammanhänger med revisionsuppdraget.  

 

Konklusion. Revisors konsultering i svårlösta rättsliga problem inom ramen för 

revisionsuppdraget innebär att aktsamhetsgraden x* inom sannolikhetsintervallet för 

culparegeln bör iakttas av revisorn. Uppenbar försummelse från revisors sida vid 

utförandet av uppdraget skärper aktsamhetsgraden till x+ i sannolikhetsintervallet för 

culparegeln, vilken för övrigt bör utgöra utgångspunkt för bedömning av revisors 

konsultering i rättsliga probelm vid ett konsultuppdrag.  

 

5.2.4 Uppsummering av konklusionerna beträffande rådgivaransvaret 
 
God revisionssed innebär för revisors rådgivningsuppdrag att han bör företa en optimal 

utredning av klientens problem för att undgå skadeståndsansvar. För att kunna fastställa 

omfattningen av revisors utredning så skall en granskning av hans kostnadskalkyl över 

förebyggande åtgärder göras. Revisorn bör nämligen utgående från sin utredning bl.a. 
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bedöma rättsläget och de ekonomiska konsekvenserna av rådet. Revisors uppenbara 

försummelse med att utreda gällande rättsregler beträffande klientens problem innebär 

att utredningen inte utförts på optimal nivå och revisorn bör ansvara för den interna 

skadan klienten lider. Revisors framhävande av att rättsläget avseende problemet är 

osäkert innebär att revisorn utfört en optimal utredning av klientens problem. Han har 

således iakttagit en kostnadsrelaterad aktsamhetsgrad. Oklart rättsläge innebär således 

att revisorn skall iaktta en kostnadsrelaterad aktsamhet med tyngdpunkt på att minimera 

den externa skadekostnaden. I de fall att revisorn har känt till att rättsläget är osäkert 

men inte poängterat detta för klienten så bör man undersöka vilken kännedom klienten 

har om problemet. Kan det konstateras att klientens tillit till rådet är stor, att dennes 

kunskap om det rättsliga problemet är ringa, att klienten helt har handlat enligt revisorns 

råd och att klienten på inget sätt har handlat på egen risk så bör revisorn ansvara för den 

interna skadan. Revisorn har med andra ord rådgett klienten på ett uppenbart försumligt 

sätt och aktsamhetsgraden bör ligga vid x+ i sannolikhetsintervallet för culparegeln. 

Svårlösta rättsliga problem som klienten ber revisorn utreda i samband med 

revideringen av företaget bör inte leda till extra utredningskostnader utan aktsamhets-

graden bör ligga på x* i sannolikhetsintervallet för culparegeln. Uppenbar försummelse 

med att poängtera det rättsliga problemets karaktär för klienten skärper aktsamhets-

bedömningen. Revisorn bör i dessa fall ansvara för den interna skadan klienten lider. 

Komplicerade rättsliga problem inom ett konsultuppdrag kräver vidare utredning av 

revisorn, eftersom utredningen inte hindras av utredningskostnader som hänför sig till 

revisionsuppdraget. Revisors försummelse att framhäva osäkerheten med rättsläget och 

de ekonomiska konsekvenserna inom ett konsultuppdrag bör bedömas som uppenbart. 

Revisorn bör således ansvara för den interna skadan klienten lider. Ett uppenbart 

försumligt agerande från revisorns sida vad gäller de ekonomiska konsekvenserna med 

rådet innebär att revisorn i princip har valt att försäkra den interna skadan.  

 

5.3 Slutsats 
 
Vid genomgång av domstolarnas motivering av domsluten och den här genomförda 

ekonomiska analysen, så framgår det, trots vissa förhandsuppställda teoretiska 

antaganden, att en uppenbar försummelse av revisorn bör kunna påvisas innan han fälls 
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till skadeståndsansvar gentemot klienten eller tredje man för felaktiga råd respektive 

vilseledande information. Resultatet av den ekonomiska analysen av den nordiska 

rättspraxisen visar nämligen att förmögenhetsskadan med undantag av ekonomiska 

förluster som har uppkommit i spekulationssyfte, i princip bör ersättas. Ersättning för 

förmögenhetsskador bör inte utgöra den egentliga målsättningen, eftersom ersättnings-

ansvaret för ekonomiska förluster bör begränsas av ekonomiska effektivitetsargument. 

För att kunna begränsa omfattningen av ersättningsansvaret så att det ur en samhälls-

ekonomisk synvinkel är ekonomiskt effektivt, så bör vi formulera en snäv bedömnings-

grund för revisors bristande omsorg eller ekonomisk felbedömning. Enligt resultatet i 

denna ekonomiska analys kommer domstolens ansvarsbedömning som grundar sig på 

revisors vållande, som är av väsentligt lägre grad än tredje mans eller klientens 

vållande, att innefatta risk för vidgning av revisors ansvar på ett ineffektivt sätt. 

Revisorn bör inte ansvara för förmögenhetsskador om han inte har brutit mot en väl 

definierad revisionsstandard. Som ett resultat av att revisionsstandarder ex ante är oklart 

definierade, så kan resultatet av revisors handlande leda till överprevention, dvs. 

revisorn iakttar en suboptimal aktsamhet. Ett sätt att undvika risk för överprevention är 

att begränsa revisors skadeståndsansvar till uppenbar försummelse eller brott mot 

lagregler och god revisionssed. Uppenbar försummelse eller brott mot lagregler och god 

revisionssed innebär att revisorn vid utförandet av sitt uppdrag har brutit mot att utföra 

en lagreglerad uppgift. Detta föranleder dock ett nytt problem. Vi kommer att få ett 

problem som hänför sig till bedömningen av graden av försummelse vid agerande mot 

revisionsstandarder av typen god revisionssed. Vilket kommer det avgörande kriteriet 

för uppenbar försummelse att vara vid bedömning om tredje man eller klienten skall få 

ersättning för ekonomisk förlust? Det kommer givetvis att finnas fall där bedömningen 

är enkel, men det kommer också att finnas många fall som ligger i den s.k. gråa zonen. 

Enbart med hjälp av en ekonomisk analys kan man inte fastställa var gränsen mellan 

bristande omsorg och uppenbar försummelse skall ligga. För dessa fall bör en noggrann 

bedömning av alla relevanta rättsliga omständigheter göras. 
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6 ”Law as Economics” – ansatser de lege ferenda 
 
I den här undersökningen har utgångspunkten varit att analysera om det rådande 

rättsläget i de nordiska länderna i fråga om revisors skadeståndsansvar är ekonomiskt 

effektivt. I den reella världen finns det givetvis även ett flertal andra betydelsefulla 

faktorer som inte har beaktats i analysen.  

 

Revisionens samhällsekonomiska syfte resulterar i att revisors aktsamhet vid utförandet 

av revisions- eller konsultuppdrag bör relateras till kostnaderna för att utföra uppdraget. 

Vid utförandet av uppdraget bör revisorn iaktta god revisionssed och utföra uppdraget 

med beaktande av Learned Hand-formeln. Revisorn skall vid utredning av förutsebara 

skaderisker i enlighet med Learned Hand-formeln beakta vilka relevanta åtgärder som 

förekommer för att förebygga skadan, vilken sannolikheten är för att skadan kommer att 

inträffa och vilken skadans storlek i så fall är. Denna del av revisors utredning kan sägas 

ingå i den klara handlingsnormen god revisionssed. Syftet att revisorn bör iaktta en 

kostnadsrelaterad aktsamhetsgrad kommer emellertid att i hög grad bestämmas av 

formeln ”the marginal Hand”. ”The marginal Hand” styrs av den vaga delen av 

handlingsnormen god revisionssed. Detta innebär att revisorn bör väga marginalnyttan 

mot marginalkostnaderna med att utvidga sin utredning av skaderisker vid utförandet av 

uppdraget. Endast i det fall att marginalnyttan med utredningen överstiger marginal-

kostnaden bör förebyggandet av skador på marginalnivå göras.  

 

I första hand bör revisorn förebygga de externa skadorna med en kostnadsminimering 

vid x* i sannolikhetsintervallet för culparegeln, i andra hand de interna skadorna med 

en kostnadsminimering vid x+ i sannolikhetsintervallet för culparegeln. Processen att 

förebygga interna skador bör emellertid inte utgöra något självändamål utan bör styras 

av ekonomiska effektivitetsaspekter. Den tillbörliga aktsamhetsgraden sammanfaller 

med den samhällsekonomiskt effektiva aktsamhetsgraden, dvs. x~  = x*, förutsatt att 

ingen bristande omsorg från revisors sida kan påvisas. I dessa fall har revisorn följt god 

revisionssed när han utfört sitt uppdrag.  
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kostnad 

den totala förväntade kostnaden
   kostnad för aktsamhet

revisors totala
kostnad

förväntad skadekostnad

grad av aktsamhet
     x* = x~  

 

Figur 11. Förutsatt att ingen bristande omsorg från revisorns sida kan påvisas så sammanfaller den 
tillbörlig graden av aktsamhet x~  med den samhällsekonomiskt effektiva aktsamhetsgraden x*.  

 

Resultatet av den ekonomiska analysen visar emellertid att för det fall att revisors 

aktsamhet är lägre än den samhällsekonomiskt effektiva, dvs. xr < x*, så bör det anses 

att revisorn förorsakat den externa skadan genom att visa bristande omsorg när han 

utfört uppdraget och han bör påföras ett administrativt ansvar. Ansvarspåföljden måste 

utgöras av administrativa sanktioner/disciplinära åtgärder såsom upphävande av revisors 

auktorisation, varning, erinran eller straffavgift.  

 

I det fall att revisors iakttagna aktsamhet är lägre än x+ i sannolikhetsintervallet för 

culparegeln så bör man innan skadeståndsansvar åläggs revisorn undersöka motpartens 

handlande. Ett medvållande från motparten innebär att revisors ansvar endast bör uppgå 

till den externa skadan och ansvarspåföljden bör ske i form av administrativa 

sanktioner/disciplinära åtgärder, vilka bör anses överensstämma med revisionens 

samhällsekonomiska syfte. Endast i de fall att revisors handlande kan bedömas som 

uppenbart försumligt så bör han ansvara för den interna skadan och åläggas 

skadeståndsansvar. 
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kostnad
den totala förväntade interna skadekostnaden

den totala förväntade externa skadekostnaden
revisors kostnad för aktsamhet

förväntad kostnad för skadan

        x låg   x*  x+ x hög grad av aktsamhet

 

Figur 12. Revisorn har visat bristande omsorg, dvs. iakttagen aktsamhet är lägre än den 
samhällsekonomiskt effektiva aktsamhetsgraden x*, och bör åläggas administrativt ansvar.  
 

Av den ekonomiska analysen framgår att ett skadeståndsansvar endast bör åläggas 

revisorn vid uppenbar försummelse eftersom revisorn ex ante bör vara medveten om att 

hans agerande är i strid med god revisionssed. Vid uppenbar försummelse underlåter 

revisorn att förebygga uppenbar förutsebar skada. Detta innebär att han påtar sig 

ansvaret för skadan vilket sker utgående från den klart definierade handlingsnormen god 

revisionssed och på de förebyggande åtgärdernas bekostnad. Genom att han påtar sig 

ansvaret så åsidosätter han det professionsansvar som revisorsprofessionens verk-

samhet ålägger revisorer. Vid en jämförelse mellan den ekonomiska analysens resultat 

av bristande omsorg eller ekonomisk felbedömning och uppenbar försummelse eller 

brott mot regler framgår att revisorn vid uppenbar försummelse kränker såväl 

allmännas intresse för revision som övriga intressenters intressen. Förutsättningen för 

att revisorn skall åläggas skadeståndsansvar ”redan” vid bristande omsorg är att den 

vaga delen av handlingsnormen god revisionssed klart skulle specificeras för revisorers 

verksamhet. Den flummiga delen av handlingsnormen leder emellertid till att skade-

ståndsansvar endast bör åläggas revisorn vid uppenbar försummelse eftersom revisorer 

vid ett sådant handlande bör vara medvetna ex ante att handlandet inte följer gällande 

revisions- och rättspraxis.  
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kostnad
den totala förväntade interna skadekostnaden

den totala förväntade externa skadekostnaden
revisors kostnad för aktsamhet

förväntad kostnad för skadan

        x låg   x*  x+ x hög grad av aktsamhet

 

Figur 13. Revisorn har genom uppenbar försummelse förorsakat skadan, dvs. iakttagen aktsamhetsgrad är 
lägre än aktsamhetsgraden x+, och bör åläggas skadeståndsansvar.  
 

Av den ekonomiska analysen framgår att revisorerna inte bör bli skadeståndsansvariga 

för ekonomiska eller finansiella skador till ett obestämt belopp om de inte bryter mot en 

tillräckligt preciserad handlingsnorm. Bedömningen av revisorers tillbörliga aktsam-

hetsstandard är emellertid osäker. Osäkerheten kan innebära att revisorerna iakttar en 

suboptimal aktsamhet för att undgå skadeståndsansvar. Risk för revisorers över-

prevention kan förebyggas genom att kräva bevis på att revisorers kränkning av den 

definierade handlingsnormen god revisionssed sker genom uppenbar försummelse. 

Formalistiska kriterier t.ex. om revisorn utför sitt uppdrag på ”områden” som delvis kan 

anses falla utanför hans kompetenssfär bör inte påverka ansvarsbedömningen. Dessa 

kriterier avleder vanligtvis uppmärksamheten från det väsentliga kravet på att undersöka 

om den klara handlingsnormen har brutits vid utförandet av revisors uppdrag.  

 

Att revisors ansvarsförsäkring bör täcka skador revisorn förorsakat genom uppenbar 

försummelse kan motiveras med att försäkringsbranschen alltmer har interna-

tionaliserats och att en enhetlig försäkringspraxis härmed är värd att eftersträva. Den 

danska försäkringspraxisen, som i sin tur bygger på engelsk försäkringspraxis, inom 

vilken revisors ansvarsförsäkring utesluter skador som revisorn förorsakat genom 
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uppsåtligt förfarande eller ett förfarande som omfattas av kriminella handlingar 

förefaller som den mest motiverade för revisorsprofession (revisoryrket). Ett uppsåtligt 

förfarande eller ett förfarande där kriminella handlingar vidtagits av revisorn innebär att 

revisorn har iakttagit aktsamhet som ligger mellan x0 och xlåg. I dessa fall bör ersättning 

ur revisors ansvarsförsäkring vägras. Någon grund för att beloppsmässigt begränsa 

ansvarsförsäkringens risknivå framgår inte av resultatet i den ekonomiska analysen, 

utan risknivån bör även i framtiden kunna fastställas av revisorerna själva. Ansvars-

försäkringens skyddsnivå bör emellertid omfatta uppenbar försummelse för att ansvars-

försäkringen skall erbjuda det skydd som är avsett vid revisorsprofessionens 

verksamhet.  
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7 Sammanfattande kommentarer 
 
Här har revisors skadeståndsansvar analyserats med rättsekonomisk metod. Det belyser 

givetvis bara vissa aspekter av skadeståndsrätten. Skadeståndsrätten som sådan har 

också andra, sannolikt mer relevanta målsättningar än att eftersträva ekonomisk 

effektivitet. Men med utgångspunkt i att revisorn i sin verksamhet skall utöva 

ekonomisk kontroll så har undersökningens syfte varit att analysera om det rådande 

rättsläget om revisors skadeståndsansvar är ekonomiskt effektivt.  

 

Undersökningens utgångspunkt har varit Stiglers utformning och förklaring av 

coaseteoremet, dvs. att ”under fullständig konkurrens kommer privata och samhälls-

ekonomiska kostnader att vara lika”.259 Denna förklaring påvisar transaktions-

kostnadernas betydelse för transaktioner mellan parter på en marknad där motsatt 

konkurrenssituation förekommer. På en marknad där ofullständig konkurrens råder så 

kommer de privata och samhällsekonomiska kostnaderna att vara olika. För skade-

ståndsrättens del är transaktionskostnaderna av avgörande betydelse för att bestämma 

skadeståndsreglernas ekonomiska effektivitet. I undersökningen har transaktions-

kostnadsbegreppet utnyttjats i extensiv betydelse och omfattas av parternas strategiska 

beteende vid informations- och rådgivningssituationen. Utgående från coaseteoremet 

bör man ta ställning till hur man skall fördela risken mellan parterna i skadeståndsmålet 

för att ekonomisk effektivitet skall uppnås. Målsättningen med att uppnå ekonomisk 

effektivitet är att allokera de samhälleliga resurserna på ett sådant sätt att de resulterar i 

maximal välfärd. I undersökningen har Kaldor-Hicks-effektivitetskriterium använts för 

att bedöma resursallokeringens resultat. Ekonomisk effektivitet anses ha uppkommit om 

nyttan av en transaktion överstiger kostnaderna med transaktionen. Effektivitetsmätning 

enligt Kaldor-Hicks bygger på en undersökning av de incitamenteffekter som lagen bör 

ge aktörerna för att dessa skall kunna genomföra en kostnadsanalys av den föreliggande 

situationen.  

 

                                                
259 Citerat från Coase, Företaget, marknaden & lagarna (1992) s. 171. 
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Rättsekonomiska anhängare av culpaansvaret bygger sin kostnadskalkyl på domare 

Learned Hands uttalande om att en ekonomisk avvägning mellan nyttan och kostnaden 

av ett handlande bör göras. Den ekonomiska avvägningen bör utgå från a) sannolikheten 

att en skada skall inträffa, P, b) den sannolika skadans storlek, L, och c) förekomsten av 

lämpliga åtgärder för att förebygga skadan, B. Skadeförebyggande åtgärder bör vidtas 

för det fall att nyttan är högre än kostnaden dvs. B<PL. Av avgörande betydelse för den 

ekonomiska avvägningen är omständigheterna under vilka situationen utspelar sig. 

Posner har gett sin tolkning av Learned Hand-formeln. Enligt Posner bör man vid 

ekonomisk avvägning mellan nyttan och kostnaden av ett handlande beakta marginal-

kostnaden och marginalnyttan som hänför sig till de skadeförebyggande åtgärderna. 

Endast i det fall att marginalnyttan är högre än marginalkostnaden för åtgärderna så bör 

man vidta dessa åtgärder. Detta har kallats ”the marginal Hand formula”.  

 

Inom ekonomisk teori om professionsansvar så utgår man ifrån att fastställa den 

samhällsekonomiskt effektiva graden av aktsamhet x*, vilken bör sammanfalla med den 

tillbörliga aktsamhetsgraden x~ . Ett sätt att bedöma de professionella yrkesutövarnas 

aktsamhetsgrad och culpaansvar är att tillämpa Learned Hand-formeln. Ur ett 

professionsansvarsperspektiv och speciellt ur ett ekonomiskt effektivitetsperspektiv är 

det av betydelse att de professionella yrkesutövarna handlar enligt en kostnadsrelaterad 

aktsamhetsgrad. Denna aktsamhetsgrad bör relateras till varje enskilt fall och inte fast-

ställas på allmän nivå. Utgående från en vagt definierad handlingsnorm är det 

domstolens uppgift att undersöka vilken grad av aktsamhet som samhällsekonomiskt 

sett är att rekommendera. Ett sätt för domstolen att undersöka kostnadsrelaterad 

aktsamhetsgrad och utveckla en effektiv aktsamhetsstandard är att den tillämpar 

kriterier som kan hänföras till ekonomisk effektivitet i enligt med Learned Hand-

formeln. Utvecklingen av en effektiv aktsamhetsstandard är beroende av den 

information som framkommer under rättegångsprocessen. Domstolen kan vid sidan av 

lagstiftaren även på sitt sätt delta i en kontinuerlig utveckling av en samhällsekonomiskt 

effektiv aktsamhetsgrad för professionella yrkesutövare. Syftet är att domarna i sin 

utredning och argumentering skall eftersträva en lösning som mätt i ekonomiska termer 

kan sägas vara effektiv. Samhällsekonomiskt sett är det svårt att utnyttja professions-
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ansvaret för ekonomiska skador i annat samhällsekonomiskt hänseende än i 

ersättningsavseende.  

 

Vid genomgång av nordisk rättspraxis från de högsta domstolarna260 beträffande 

revisors skadeståndsansvar från 1.1.1990 till 30.4.2001 så har revisors skadestånds-

ansvar i undersökningen indelats i ett informationsansvar och ett rådgivaransvar. I 

undersökningen har rättspraxisen analyserats utgående från ett tidsschema. Händelse-

förloppet för varje rättsfall har analyserats inom fem tidsintervall. Inom det första 

tidsintervallet fästs vikt vid revisors interna arbete, inom det andra tidsintervallet vid 

revisors information till tredje man och råd till klienten, inom det tredje tidsintervallet 

vid tredje mans/klientens handlande, inom det fjärde tidsintervallet vid inträffad skada 

och orsakssamband samt vid det femte tidsintervallet vid culpabedömningen och 

revisors ersättningsskyldighet. Inom försäkringspraxisen i Norden förekommer 

skillnader vid ersättning ur revisors ansvarsförsäkring. Skillnader i bedömningsgrunden 

för ersättning ur ansvarsförsäkringen påverkas av indelningen av revisors oaktsamhet i 

grovt vållande och grovt vållande som omfattas av kriminella handlingar.  

 

Utgångspunkten för den ekonomiska analysen är att culparegeln skall leda till kostnads-

effektivitet. Ansvaret för den ekonomiska skadan skall åläggas den part som kan bära 

ifrågavarande risk till lägsta kostnad. Den ekonomiska analysen av revisors 

skadeståndsansvar följer samma analyskoncept som används vid den rättsliga genom-

gången, dvs. händelseförloppet analyseras utgående från ett tidsschema. För varje 

tidsintervall har ekonomiska kriterier byggts upp. Inom det första tidsintervallet har 

förutsebarhetskriteriet byggts upp. Inom detta kriterium skall revisorn fästa vikt vid 

förutsebara skador och iaktta en samhällsekonomiskt effektiv grad av aktsamhet. 

Revisorn bör lägga vikt vid att risk för skada föreligger men samtidigt beakta att risken 

eventuellt inte realiseras. Inom det andra tidsintervallet har förebyggandekriteriet byggts 

upp. Förebyggandekriteriet baserar sig på Learned Hand-formeln och på formeln ”the 

marginal Hand”. Vid sin sannolikhetsgranskning av uppdraget bör revisorn förebygga 

skador för det fall att de förebyggande åtgärderna kan genomföras till kostnader som är 

                                                
260 Ett rättsfall från Sø- och Handelsretten, UfR 1999:278, har tagits med på grund av avvikande domslut.  
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lägre än kostnaden för skadans inträffande. Bör revisorn utföra en noggrannare 

granskning så bör han undersöka de förebyggande åtgärdernas kostnader på marginal-

nivå och endast vidta dessa åtgärder för det fall att marginalnyttan är högre än marginal-

kostnaden. Inom det tredje tidsintervallet har avvägningskriteriet för den ekonomiska 

analysen byggts upp. Den ekonomiska analysen övergår i och med avvägningskriteriet 

från att undersöka en unilateral skada till att undersöka en bilateral skada. Detta 

innebär att man inom avvägningskriteriet fäster uppmärksamhet på tredje 

mans/klientens möjligheter och kostnader för att företa skadeförebyggande åtgärder. 

Tredje mans/klientens incitament att iaktta effektiv aktsamhet påverkas av det faktum 

att de kommer att stå för skadekostnaden för det fall att revisorn har iakttagit tillbörlig 

aktsamhet. Inom det fjärde tidsintervallet har sannolikhetskriteriet byggts upp. Inom 

sannolikhetskriteriet framhävs sannolikhetsintervallet för culparegeln. Med detta avses 

att så länge som tillbörlig aktsamhetsgrad för revisorers verksamhet ex ante inte exakt 

kan fastställas utan är beroende av handlingsnormen god revisionssed så kommer 

domstolens bedömning av revisors vållande att röra sig inom ett s.k. sannolikhets-

intervall. Inom sannolikhetskriteriet framhålls även skillnaden mellan de externa och de 

interna skadekostnaderna. Inom det femte tidsintervallet har det sista ekonomiska 

kriteriet, riskbärarkriteriet, för analysen byggts upp. Inom riskbärarkriteriet fästs 

uppmärksamhet vid vem av parterna i målet, revisorn eller tredje man/klienten som 

skall ansvara för respektive ekonomiska skada. Utgående från att handlingsnormen god 

revisionssed ex ante innehåller vaga delar så talar riskbärarkriteriet för att bedömningen 

av revisors oaktsamhet bör grunda sig på uppenbar försummelse. 

 

Den ekonomiska analysen av den nordiska rättspraxisen om revisors skadeståndsansvar 

har gjorts utgående från dessa kriterier. Utgångspunkt för undersökningens ekonomiska 

analys har således varit att revisorn bör iaktta en aktsamhetsgrad som är relaterad till 

kostnaderna för utförandet av uppdraget och som är samhällsekonomiskt effektiv. Ett 

sätt att relatera kostnaderna som uppkommer vid utförandet av uppdraget är att följa 

Learned Hand-formeln. Bedömningen av skaderisken som revisorn gör ex ante är av 

väsentlig betydelse vid informations- och rådgivningen. Gör revisorn en bristfällig 

bedömning av skaderisken innebär detta att han i sin information eller rådgivning 

utesluter skador med hög sannolikhet för att realiseras. Härmed minimerar han inte 
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skadekostnaderna utan handlar enligt en ineffektiv aktsamhetsgrad. Undersökningens 

omfattning som revisorn enligt Learned Hand-formeln bör företa bestäms av de 

föreliggande omständigheterna i fallet. Speciellt kommer revisors sätt och underlag att 

utföra uppdraget inklusive uppdragets art att inverka på de förebyggande åtgärderna och 

på revisors möjligheter att minimera skadekostnaderna. Förutsebara risker som revisorn 

ex ante bör ha upptäckt och som bör anses ligga inom hans kompetenssfär, bör kunna 

förebyggas enligt Learned Hand-formeln. Inkluderar ett revisionsuppdrag konsultering 

så bör revisorn i första hand utreda skaderisker som sammanhänger med revisions-

uppdraget och i andra hand undersöka skaderisker som kan sammankopplas med 

konsulteringen. Detta motiveras med att undersökning av ”biuppdragets” skaderisker 

lätt resulterar i höga marginalkostnader, speciellt om det förutsätts att revisorn är 

tvungen att inom konsultuppdraget föreslå optimala lösningar på ett oklart rättsområde.  

 

En lagstadgad uppgift skärper revisors undersökningsplikt, vilket har en direkt inverkan 

på den kostnadsminimerande graden av aktsamhet. Tolkning av god revisionssed i fråga 

om lagstadgade uppgifter kommer att uppnå xmax i sannolikhetsintervallet för 

culparegeln. Samtidigt innebär en lagstadgad uppgift att en specifisering av under-

sökningens tyngdpunkt klargörs. Man kan säga att en preliminär utredning av skaderisk-

faktorer har gjorts, och att denna utredning uppfyller Learned Hand-formeln. Ytterligare 

utredning av skaderisker som hänför sig till detta område bör sålunda kunna ske till låga 

kostnader, dvs. marginal Hand-formeln bör resultera i högre marginalnytta jämfört med 

marginalkostnaderna för utredningen. Underlåter revisorn att utföra lagstadgade upp-

gifter innebär det att han erhåller felaktiga incitament att allokera skaderisken på ett 

effektivt sätt. Han förebygger inte skadan enligt Learned Hand-formeln, vilket samtidigt 

innebär att det snedvrider hans incitament att företa en utredning på marginalnivå.  

 

För det fall att en utvidgad undersökning bör genomföras bör kostnaderna för denna 

undersökning hänföras till ”marginal Hand-formeln”. Man torde kunna säga att den 

vaga delen av handlingsnormen god revisionssed och god revisorssed, bygger på 

”marginal Hand-formeln” och att utredningskostnader som hänför sig till denna del 

således bör medtas i revisors kostnadskalkyl. Bedömningsgrunden för god revisionssed 
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bör härmed utgöras av aktsamhetsgraden x*, vilket tjänar revisionens samhälls-

ekonomiska syfte, medan en aktsamhetsgrad som uppgår till x+ har som syfte att 

tillvarata ”intressenters” intressen. Underlåtenhet att utföra lagstadgade uppgifter 

resulterar härmed i att revisors aktsamhetsgrad understiger både x* och x+.  

 

Revisorns underlåtenhet att utföra t.ex. en lagstadgad uppgift innebär att en ökning av 

skaderisken sker. Den information eller de råd som revisorn ger tredje man eller en 

klienten bygger på revisorns utredning utförd enligt Learned Hand-formeln och 

marginal Hand-formeln. Även underlåtenhet att undersöka informationens eller rådets 

betydelse för tredje mans eller klientens agerande innebär att revisorn inte beaktar att 

skaderisk föreligger. För dessa fall kan man säga att revisorn utför uppdraget utgående 

från felaktiga grunder. God revisionssed förutsätter att revisorn kontrollerar relevanta 

fakta innan han ger information eller råd. Ett agerande i strid mot detta innebär att 

aktsamhetsgraden understiger den samhällsekonomiskt effektiva, x*.  

 

I normala fall, och speciellt då det förekommer fast rättspraxis, bör man kunna utgå från 

att revisorn är medveten om rådets betydelse för klienten och vilka konsekvenser ett 

eventuellt felaktigt råd kan få för klienten. För det fall att gällande rätt är välkänd bland 

revisorer så bör en försummelse från revisorns sida att ge tillförlitlig information om 

rättsläget leda till att revisorn inte kan anses ha iakttagit den omsorg som krävs enligt 

god revisionssed vid utförandet av uppdraget. Ett allmänt känt rättsläge bland aktiva 

aktörer inom revisionsprofessionen innebär även att de förebyggande åtgärderna skulle 

ha kunnat vidtas till låga kostnader, och att marginalnyttan med en tilläggsutredning 

skulle överstiga marginalkostnaderna. Revisorn bör med andra ord kunna förutse 

konsekvenserna av sitt handlande. Klientens tillit till rådet påverkar i sin tur klientens 

fortsatta agerande men bör även resultera i att revisorn erhåller incitament att iaktta 

effektiv aktsamhetsgrad. För det fall att klienten förorsakas skada, trots att han agerat i 

enlighet med revisors råd, så bör man undersöka om ett alternativt förebyggande 

förfarande än det som revisorn har föreslagit skulle ha kunnat förhindra att skadan 

inträffar. Framgår det av undersökningen att skadan inte skulle ha kunnat förebyggas på 

något sätt, utan att skadan så att säga är oundviklig, så bör man gå tillbaka och 
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undersöka hur uppdraget utfördes. För det fall att uppenbar försummelse i samband med 

att revisorn utförde uppdraget kan påvisas och klienten på inget sätt har varit med-

vållande, så måste revisorn ansvara för den interna skadan.  

 

Ett oklart rättsläge kommer för sin del att begränsa förutsättningarna för revisorn att 

förutse skaderisken. Har revisorn däremot bedömt skaderisken enligt Learned Hand-

formeln i sin grundläggande utredning och han har framhållit osäkerheten för klienten 

genom att uttryckligen påpeka att rättspraxis är oklar bör det anses att revisorn har 

iakttagit en kostnadsrelaterad aktsamhet och minimerat de externa skadekostnaderna vid 

en aktsamhetsgrad på x*. Resultatet av utredningen enligt Learned Hand-formeln 

påverkar förutsättningarna att företa vidare utredningar på marginalnivå. Påvisar t.ex. 

utredningen gjord av revisorn i enlighet med Learned Hand-formeln att förekomsten av 

relevanta åtgärder för att förebygga skadan, B, är få, att sannolikheten för att rådet är 

osäkert, P, är hög och att sannolika skadans storlek, L, är stor, så bör utredning på 

marginalnivå för att få rättsläget fastställt inte genomföras. Marginalkostnaderna för en 

sådan utredning kommer att överstiga marginalnyttan för det enskilda fallet. Syftet är att 

revisorn vid ett oklart rättsläge skall iaktta en kostnadsrelaterad aktsamhetsgrad vid 

vilken de externa kostnaderna minimeras. 

 

Riskbedömningen påverkar även revisors incitament att göra klienten uppmärksam på 

att informationen eller råden är osäkra. Revisors underlåtenhet att uppmärksamma 

klienten om osäkerheten kommer i sin tur att återspegla sig i klientens handlande. Kan 

det i klientens agerande påvisas ett risktagande så bör risktagandet ske på klientens 

bekostnad. Detta innebär att klienten själv bör minimera sina kostnader utgående från 

revisors råd om osäkert läge och iaktta kostnadseffektiv aktsamhetsgrad, eftersom han 

själv kommer att stå för eventuell inträffad skada. Om klientens kunskaper är 

begränsade i fråga om problemet så bör man kunna anta att han utgår från revisors råd. 

Detta bör i sin tur även påverka revisors incitament att utreda problemet, även på 

marginalnivå om situationen så kräver. Agerar emellertid revisorn på ett uppenbart 

försumligt sätt i samband med rådgivningen, och inga förmildrande omständigheter 

förekommer som skulle tala för att nedsätta skadan, så skall revisors bristande omsorg 
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bedömas som uppenbar försummelse och aktsamhetsgraden bör fastställas vid x+ i 

sannolikhetsintervallet för culparegeln.  

 

Bedömningen av tredje mans eller klientens agerande bör i första hand baseras på vilket 

material som var det avgörande för det aktuella handlandet. I andra hand bör 

bedömningen baseras på tredje mans eller klientens egna möjligheter att förutse skadan 

och vilka alternativa förebyggande åtgärder som ligger inom ramen för Learned Hand-

formeln ur tredje mans/klientens perspektiv. Tredje mans och klientens möjligheter att 

företa förebyggande åtgärder baseras i hög grad på deras kunskaper om rättsområdet 

och gällande rätt. En jämförelse av revisors och tredje mans/klientens förebyggande 

åtgärder och kostnader för att vidta dessa innebär att det kan göras en bedömning av 

vem som har iakttagit effektiv aktsamhet. Revisors medvetenhet om informationens 

eller rådens värde för tredje mans eller klientens agerande bör emellertid skärpa 

aktsamhetsbedömningen. Även revisors professionella erfarenheter inom branschen bör 

påverka hans incitament att iaktta effektiv aktsamhet. Kan ett risktagande från tredje 

mans sida skönjas i hans agerande innebär det att han har underlåtit att själv företa 

relevanta undersökningar och förebygga skadan i enlighet med Learned Hand-formeln. 

Kan det påvisas att ingendera part har följt Learned Hand-formeln, dvs. ingendera part 

har visat kostnadseffektiv aktsamhet, så bör utgångspunkten vara att revisorn har 

förorsakat den externa skadan och bör ansvara för denna, medan tredje man/klienten 

ansvarar för sitt eget risktagande och för den interna skadan. För det fall att det kan 

påvisas att revisorn har iakttagit god revisionssed vid utförandet av sitt uppdrag och han 

har minimerat de externa kostnaderna så sammanfaller den tillbörliga aktsamhetsgraden, 

x~ , med den samhällsekonomiskt effektiva x*. Kan det emellertid påvisas att tredje man 

eller klienten har minimerat sina kostnader utgående från antagandet att även revisorn 

har minimerat sina kostnader och har iakttagit effektiv grad av aktsamhet vid utförandet 

av uppdraget så bör det anses att tredje man och klienten har iakttagit den aktsamhet 

som krävs av dem för ifrågavarande fall, dvs. ingen bristande omsorg från deras sida 

kan påvisas. Tredje mans eller klientens tillit till revisors information eller råd är 

härmed av avgörande betydelse för deras kostnadsminimering. 
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Man kan särskilja flera relevanta utgångspunkter vid bedömning av revisors ansvar för 

intern skada a) att informationen som revisorn ger tredje man är avgörande för tredje 

mans handlande, b) tredje mans möjligheter att genomföra förebyggande åtgärder är 

begränsade eller kostnadskrävande, c) revisorn har inte i sin kostnadskalkyl över 

förutsebara skador beaktat skador med hög sannolikhet att realiseras, d) revisorn har 

systematiskt avgett vilseledande information till tredje man, e) inget medvållande från 

tredje mans sida kan påvisas, f) det är inte frågan om tredje mans eller klientens 

spekulativa affärsrisk, samt g) revisorn har medvetet medverkat till att felaktiga 

handlingar har företagits och härigenom har han inte beaktat vilka konsekvenser hans 

agerande har för tredje man. Revisorn har inte i punkterna a–g förebyggt skadan enligt 

Learned Hand-formeln och han har inte heller undersökt eller utrett de förebyggande 

åtgärderna på marginalnivå. Att skadan inträffar beror helt på revisors uppenbara 

försummelse. En systematisk underlåtenhet att förebygga förutsebar skada innebär att 

revisorn bör vara medveten om att hans förfarande är i strid med den tillbörliga 

aktsamhet, x~ . Även grova försummelser i revisors sätt att utföra uppdraget påverkar 

hans incitament att iaktta effektiv aktsamhetsgrad och allokera risken på ett effektivt 

sätt. Revisors aktsamhetsgrad sammanfaller i dessa fall med aktsamhetsgraden för 

uppenbar försummelse. Skadeståndsansvaret bör härmed omfatta den interna skadan 

tredje man eller klienten har förorsakats. 

 

Underlåtenhet att förebygga uppenbar förutsebar skada innebär att revisorn har 

åsidosatt professionsansvaret och kränkt intressenters intressen. Underlåtenhet från 

revisorns sida att minimera skadekostnaderna påverkar i sin tur tredje mans och 

klientens incitament att minimera sina kostnader. På grund av revisors underlåtenhet 

kommer emellertid deras kostnadsminimering att utgå från felaktiga grunder, vilket 

resulterar i en ineffektiv aktsamhetsgrad för deras del. Underlåtenhet från revisors sida 

att förebygga uppenbar förutsebar skada, speciellt underlåtenhet att utföra lagstadgad 

uppgift enligt god revisionssed innebär att revisorn har varit uppenbart försumlig. Har 

revisorn i något skede av sitt utförande av uppdraget på något sätt uppmärksammat den 

uppenbart förusebara skadan så bör detta agerande nedsätta bedömningsgrunderna och 

aktsamhetskravet, trots att tillbörlig aktsamhet inte har iakttagits. Utgångspunkten bör i 

dessa fall vara att den externa skadan skall ersättas av revisorn om han har visat 
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bristande omsorg vid utförandet av uppdraget. Underlåtenhet från revisors sida att 

förebygga uppenbar förutsebar skada innebär att han på sätt och vis agerar som 

försäkrare på bekostnad av de förebyggande åtgärderna. Syftet att uppnå samhälls-

ekonomisk effektivitet bör utgå från revisors iakttagna aktsamhet vid utförandet av 

uppdraget. Målsättningen bör inte uppfyllas på intressenternas bekostnad utan den bör 

uppnås genom att revisorn iakttar en aktsamhet som hänför sig till de förebyggande 

åtgärderna enligt ”marginal Hand-formeln”.  

 

De högsta rättsinstanserna tenderar att gå långt i sina bedömningar vad som är 

bristande omsorg. De ställer ofta omsorgskravet högt då de ålägger revisorerna 

skadeståndsansvar. Vid ett handlande där revisorerna uppvisar bristande omsorg vid 

utförande av sitt uppdrag påvisar emellertid den ekonomiska analysen att revisorerna 

bör åläggas ett administrativt ansvar i form av administrativa sanktioner/disciplinära 

åtgärder, såsom upphävande av revisors auktorisation, varning och/eller straffavgift. Att 

ålägga revisorerna ett administrativt ansvar vid bristande omsorg motiveras med 

revisionens samhälleliga funktion och den tillit som allmänheten bör kunna fästa vid 

revisionen. Revisorer skall åläggas skadeståndsansvar endast vid uppenbar 

försummelse. Ett skadeståndsansvar vid uppenbar försummelse motiveras med att 

revisorerna ex ante bör vara medvetna om att deras handlande strider mot god 

revisionssed. Genom sitt handlande underlåter revisorerna att förebygga uppenbar 

förutsebar skada och åsidosätter sitt professionsansvar på ett medvetet sätt. 

 

Då man utnyttjar den här framförda ekonomiska modellen förefaller ett resultat bli att 

det är motiverat att förmögenhetsskador som revisorn förorsakar vid utförandet av sitt 

uppdrag genom uppenbar försummelse ersätts av hans ansvarsförsäkring. I detta 

uttalande har inte ansvarsförsäkringens traditionella preventionsresonemang beaktats. 

Preventionstanken hindrar försäkringen att täcka uppenbar försummelse.261 En 

försäkringspolicy som innefattar uppenbar försummelse kommer emellertid att utesluta 

                                                
261 Det är en urgammal försäkringstradition att ansvarsförsäkringen inte omfattar grov vårdslöshet. Se 
bl.a. Hellner – Johansson, Skadeståndsrätt, 2000, s. 183 ff. Bengtsson, Tort Liability and Insurance 
Practice, i Wahlgren, (red.), Legal Issues of the late 1990s, 1999, s. 281–294, Savela, Yritysjohdon 
vastuuvakuutus, DL, 1998, s. 52–68.  
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problem som hänför sig till överprevention, samtidigt som revisorerna ex ante bör vara 

medvetna om att deras handlande inte sker enligt den föreskrivna handlingsnormen god 

revisionssed. Revisorn kan själv påverka ansvarsförsäkringens risknivå genom att 

bestämma till vilket belopp han anser sig tvungen att försäkra sin professions-

verksamhet. Tillämpas däremot en försäkringspolicy som kan nedsätta eller totalt vägra 

ersättning ur revisors ansvarsförsäkring vid uppenbar försummelse så kommer 

ansvarsförsäkringens skyddsnivå att ifrågasättas. Ansvarsförsäkringens skyddsnivå 

bestäms i dessa fall av aktsamhetsbedömningen. En försäkringspolicy som bygger på 

dessa grunder innebär att alternativa riskallokeringsalternativ aktualiseras för 

revisorsprofessionen. Skillnader i nordisk försäkringspraxis beträffande ersättning ur 

revisorers ansvarsförsäkring talar emellertid för ett förenhetligande av försäkrings-

policyn, eftersom försäkringsbranschen i hög grad styrs av villkor som dikteras på 

internationell nivå. Någon detaljbedömning av hur försäkringsbolagen har dömt 

aktsamhetsgradens inverkan har inte gjorts i denna undersökning. Den oklara 

gränsdragningen mellan vållande och grovt vållande i de högsta rättsinstansernas 

bedömning leder i viss grad till bristande förutsägbarhet för försäkringsbolagen. De vet 

helt enkelt inte när ersättning bör utgå. När ersättning skall utgå bör i en idealvärld 

grunda sig på klarare bedömningskriterier. Att revisorers ansvarsförsäkring bör täcka 

ekonomiska skador revisorer förorsakat genom uppenbar försummelse förklaras av att 

en sådan regel förebygger överprevention på ett effektivt sätt. Revisorernas incitament 

att förebygga skadan försvagas dock av moral hasard-effekten. Moral hasard-effekten 

förebyggs emellertid på ett effektivt sätt genom de administrativa sanktionerna och de 

disciplinära åtgärderna som revisorerna kan åläggas vid bristande omsorg som 

förorsakar ekonomisk skada. Revisorerna kommer på så sätt att genom aktivt deltagande 

inom revisorsprofessionen att påverka aktsamhetsgraden och sitt eget anseende som 

professionell yrkesutövare.  
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8 Summary of the Dissertation´s Conclusions 
 

This is a summary of a doctoral thesis on the economic analysis of auditors' liability. 

The economic analysis of liability, of course, only illustrates a few aspects of tort law. 

Tort law, such as is described in law books, probably also has a more relevant purpose 

than to try to attain economic efficiency. Beginning with the premise that the auditor 

shall carry out economic control, the aim of this study was to analyse whether the 

predominant legal situation regarding an auditor's liability is economically efficient.  

 

The starting-point for the study is Stigler's formulation and explanation of the Coase 

theorem, that is, that during complete competition, the private and social costs will be 

equal. This explanation shows the importance of the transaction costs between parties in 

a market where opposite competition exists. In a market where incomplete competition 

exists, the private and social costs will be different. For tort law the transactions costs 

are of decisive importance when deciding the economic efficiency of the liability rules. 

In the study, the conception of transaction cost will be used in a broad sense and will 

comprise the party's strategic behaviour in the information, or consulting, situation. The 

distribution of risk between the parties involved in the case must be decided using the 

Coase theorem so that economic efficiency can be attained. The aim of attaining 

economic efficiency is to allocate social resources in such a way that they will result in 

maximum welfare. In the study, the Kaldor-Hicks concept of efficiency has been used to 

evaluate the result of the allocation of resources. Economic efficiency has been attained 

if the utility of the transaction exceeds the costs of the transaction. The Kaldor-Hicks 

concept of efficiency is based on a study of incentives that the law should give the 

people involved in order that they might accomplish a cost-benefit analysis of the 

situation. 

 

The starting-point for an economic analysis of the negligence rule is Judge Learned 

Hand's statement that an economic balance between the utility and cost of an action 

should be achieved. The economic balance should comprise three variables: a) the 

probability that damage occurs, P, b) the gravity of the resulting damage, L, if it occurs 
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and c) the burden of adequate precautions, B. Precautions must be taken if the utility is 

higher than the cost, that is, B<PL. The circumstances relevant to the situation in 

question are of decisive importance for the economic balance. Posner has given his 

interpretation of the Learned Hand formula. According to Posner, one must consider the 

marginal utility and marginal cost of the precautions. Precautions should be taken only 

if the marginal utility is higher than the marginal cost. This is called the marginal Hand 

formula.  

 

In the economic analysis of professional liability, the main point is to give the 

professionals an incentive to take a socially efficient level of care, x*, which should be 

equal to the due level of care, x~ . One way to judge the professional's level of care and 

negligence is to use the Learned Hand formula. From the point of view of professional 

liability and, especially, economic efficiency, it is important that the professionals 

observe a cost-related level of care. This level of care must be related to every case 

separately and should not be fixed at a general level. If the standard of care is vague and 

not specifically defined, the court should investigate and identify the level of care that 

would be socially efficient. The court may use criteria, according to the Learned Hand 

formula, in their investigations concerning a cost-related level of care and in improving 

the economically efficient level of care. The development of an economically efficient 

level of care standard depends on the information given by the parties in legal 

proceedings. The courts can, along with the legislators, take an active part in the on-

going development of a socially efficient level of care for professionals. The intention is 

that judges, in their analysis and arguments, should aim at a solution that is efficient in 

economic terms. It is difficult from a socially economic point of view to make use of the 

professional liability for financial losses rather than for compensation.  

 

On going through the Nordic case law concerning the liability of auditors from the 

Supreme Courts262 during the period 1.1.1990-30.4.2001, the auditors' liability in the 

study has been grouped into liability concerning both information and advice. In the 

                                                
262 One case is from the  Sø- och Handelsretten court in Denmark. This court is a court of appeal but the 
case UfR 1999:278 has been analysed because of differing judicial decision.  
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study, the case law has been analysed from a timetable. The course of events for every 

case has been analysed in five time-intervals. In the first time-interval, I will attach 

importance to the auditor's internal performance; in the second time-interval to the 

auditor's information to third party and advice to the client; in the third time-interval to 

the conduct of the third parties/clients; in the fourth time-interval to the accident and 

the causal connection, and in the fifth time-interval to the judgement of negligence and 

the liability to pay compensation. In Nordic insurance usage, there are differences in the 

auditors' liability insurance compensation terms. The differences are a result of the 

classification of the auditor's carelessness into gross negligence and gross negligence 

constituting a criminal offence.  

 

The starting point for the economic analysis is that the negligence rule shall result in 

cost efficiency. The party that is able to bear the risk in question at the lowest costs 

should be liable for the financial loss. The economic analysis of the auditor's liability 

follows the same analysis model as the legal survey; that is, the course of events will be 

analysed from a timetable. Economic criteria were developed for every time-interval. In 

the first time-interval, the foreseeability criterion was developed. According to this 

criterion, the auditor shall attach importance to foreseeable risks and take a socially 

efficient level of care. The auditor must attach importance to the fact that there is an 

accident risk, but, at the same time, take into consideration that the risk might not be 

realised. In the second time-interval, the precaution criterion was developed. This 

criterion is based on the Learned Hand formula and the marginal Hand formula. The 

auditor must, in his probability analysis of the task, prevent accidents if the precautions 

can be taken at costs lower than the cost of the accidents. If the auditor must take a 

closer analysis then he ought to investigate the costs of the precautions on a marginal 

level and only take precautions if the marginal utility is higher than the marginal cost. In 

the third time-interval, the adjustment criterion was developed. With this criterion the 

economic analysis passes from a unilateral accident to a bilateral accident. This means 

that, in the adjustment criterion, importance will also be attached to the third 

parties'/clients' possibility and cost of taking precautions. Third party/client incentives to 

take an efficient level of care will be influenced by the fact that they have to bear the 

costs of the accident if the auditor has exercised a due level of care, x~ . In the fourth 
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time-interval, the probability criterion was developed. In this criterion, the probability 

interval for the negligence rule will be emphasised. The probability interval means that 

as long as the due level of care, x~ , for auditors' liability ex ante is not fixed but depends 

on the audit standards and audit practice, the court's judgement concerning auditors' 

negligence will move in a so-called probability interval. In this criterion, the differences 

between internal and external accident costs will be pointed out. In the fifth time-

interval, the final economic criterion for the analysis, the risk carrier criterion, was 

developed. In this criterion, importance will be attached to whichever party in the case 

shall be liable for the economic loss, the auditor or third party/client. Because of the 

vagueness regarding audit standards and audit practice ex ante, the risk carrier criterion 

points towards auditors being judged to be careless based on their displaying obvious 

neglect.  

 

The economic analysis of Nordic case law concerning the liability of auditors is made 

according to these criteria. The starting point for the economic analysis in this study has, 

thus, been that the auditor shall take a level of care that is related to the costs of the 

performance and that is socially efficient. The Learned Hand formula has been the basis 

of the cost-related level of care. The auditor's judgement of the risk of an accident ex 

ante is important in the information and advice situation. If the auditor makes a 

defective evaluation of the accident risk he will, in his information or advice, exclude 

accidents which may very well occur. He will not minimise the accident costs and he 

will maintain an inefficient level of care. The scope of the survey that the auditor has to 

take, according to the Learned Hand formula, will be determined by the circumstances 

in the case in question. The way the auditor carries out his task, and the type of 

commission involved, will especially influence what he does, as well as how the costs 

can be minimised. Foreseeable risks that the auditor ex ante should have discovered, 

and that are within his sphere of authority, are risks that the auditor should be able to 

prevent according to the Learned Hand formula. If an audit assignment also includes 

consultation, the auditor should first analyse the accident risks connected to the audit 

assignment and then analyse the accident risks connected to the consultation 

assignment. This is because an analysis of the accident risks of the subsidiary task easily 
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results in high marginal costs, especially if it is presumed that the auditor, in his 

consultation assignment, must propose optimal solutions in an unclear branch of law.  

 

A statutory duty will increase the auditor's analysis. This will have a direct influence on 

the cost-minimising level of care. The interpretation of audit standards and audit 

practice, in respect to statutory duties, will reach the maximum level of care, xmax, in the 

rule concerning the probability interval for negligence. At the same time, a statutory 

duty means that the central point of the analysis is specified. A preliminary analysis of 

the factors concerning the accident risks is made, and this analysis fulfils the Learned 

Hand formula. Further analysis of accident risks that are related to this field can, thus, 

be made at a low cost, that is, the marginal Hand formula will result in higher marginal 

utility compared to the marginal costs of the analysis. If the auditor omits to perform a 

statutory duty, he will receive an incorrect incentive to allocate the accident risk in an 

effective way. He will not prevent the accident according to the Learned Hand formula. 

This will also distort his incentive to make an analysis on a marginal level.  

 

Should an extended analysis be made, the costs must be related to the marginal Hand 

formula. It can said that the unclear part of the audit standards and practice is founded 

on the marginal Hand formula, and the costs of the analysis related to this should, 

therefore, be taken into account in the auditor's cost calculation. The assessment of audit 

standards and audit practice, thus, consists of the socially efficient level of care, x*, 

which serves the social economic purpose of the audit, while the purpose of a level of 

care reaching the private efficient level of care, x+, is to look after the interests of the 

shareholders. The auditor's failure to perform his statutory duties will, thus, result in that 

auditor's level of care falling below the socially efficient level of care, as well as being 

lower than the private efficient level of care.  

 

The auditor's failure to perform, for example, a statutory duty means an increase in the 

accident risk. The information or advice the auditor gives to a third party or to his client 

is founded on the auditor's analysis made according to the Learned Hand and marginal 

Hand formulas. Moreover, the failure to analyse the importance of the information or 
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advice on how third parties or clients should act means that the auditor does not take 

into consideration the existence of an accident risk. In such cases, the auditor performs 

the assignment incorrectly. Audit standards and audit practice imply that the auditor 

analyses relevant facts before he gives information or advice. To act otherwise means 

that the level of care is lower than the socially efficient level of care, x*. 

 

Normally, and especially when the case law is known, the auditor should be aware of 

the importance of the advice for the client, as well as the consequences of such advice 

for the client. If the auditors know the current case law, and yet  fail to provide their 

clients with reliable information, then their work will not meet the proper audit 

standard. If active auditors are familiar with the case law then precautions will be taken 

to minimise costs, and the marginal utility afforded by an extra analysis would be higher 

than the marginal costs. In other words, the auditor should be able to foresee the 

consequences of his actions. The client's reliance on the auditor's advice influences the 

client's subsequent actions. The client's reliance should also result in the auditor 

receiving incentives to exercise an efficient level of care. If the client suffers damages, 

although he has acted according to the auditor's advice, then it should be ascertained 

whether alternative precautions would have prevented the accidents. If the analysis 

shows that the accident could not have been prevented, even though the loss is, so to 

speak, unavoidable, then the auditor's performance must be analysed again. If obvious 

neglect on the part of the auditor can be proved, and if the client has in no way 

contributed to the accident, then the auditor is liable for the internal loss, that is, the 

loss suffered by the client.  

 

Unclear case law will restrict the requirement that the auditor foresees the accident risk. 

If the auditor has, thus, estimated the accident risk in his fundamental analysis, 

according to the Learned Hand formula, and has informed the client that the case law is 

unclear then the auditor has taken a cost-related level of care and minimised the external 

accident costs, that is, the costs to be borne by society, at a level of care equal to the x*. 

The result of the analysis, according to the Learned Hand formula, affects the 

requirements to make a further analysis at a marginal level. For example, if the analysis 
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made by the auditor, according to the Learned Hand formula, shows that few adequate 

precautions have been taken, B, that the probability that the advice is uncertain, P, is 

high and that the magnitude of the probable resulting accident, L, is big, then an 

analysis of case law on marginal level should not be made. The marginal costs of such 

an analysis will exceed the marginal utility of the private case. The aim is that the 

auditor in unclear case law shall take a cost-related level of care that minimises the 

external costs.  

 

The auditor's judgement of the risk will also influence the incentives to draw the client's 

attention to the fact that the information or advice will be uncertain. The auditor's failure 

to draw the client's attention to the uncertainty can also be seen in the client's actions. If 

the client's actions can be shown to be risky, this risk-taking will be at the client's 

expense. This means that the client himself should minimise his costs if the auditor has 

pointed out the uncertainty. The client should in these cases take a cost-related level of 

care, since he will bear the possible economic loss. If the client's knowledge of the 

problem is limited then it has to be assumed that the client take note of the auditor's 

advice. This should also influence the auditor's incentive to analyse the problem on a 

marginal level if the situation so requires. If the auditor, however, advises the client in 

an obvious neglectful way, and there are no extenuating circumstances that will reduce 

the loss, then the auditor's insufficient care must be judged to be obviously neglectful 

and the level of care required in these cases will be x+ in the probability interval of 

negligence rule.  

 

The judgement of the third party's and client's action should firstly be based on what 

material was decisive for the case in point. Secondly the judgement should be based on 

how possible it was for the third party or client to foresee the accident and what 

alternative precautions they could take according to the Learned Hand formula. The 

possibility for the third party or client to take precautions will, to a great extent, be 

based on their knowledge of the branch of law and the law in force. A comparison of the 

precautions taken by the auditor and the third party/client, and the costs of these, make 

it is possible to determine which party has taken an efficient level of care. The auditor's 
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awareness of the importance of the information or advice upon which the third party or 

client may act should, however, increase the judgement of the auditor's care. The 

auditor's professional experience in the branch of law should influence his incentives to 

take an efficient level of care. If the risks taken by the third party can be shown to be 

due to his actions, this means that he has failed to analyse the problem and take the 

necessary precautions according to the Learned Hand formula. If it can be shown that 

neither the auditor nor the third party or client have taken precautions according to the 

Learned Hand formula, that is, they have not taken a cost efficient level of care, then the 

auditor should be judged liable for the external loss, while the third party or client are 

liable for their own risk-taking and for the internal loss. If it can be proven that the 

auditor has taken the audit standards and practice into account, and that he has 

minimised the external costs at the socially efficient level of care, x*, then this level of 

care will be equal to a due level of care, .~x  However, if it can be shown that the third 

party or client have minimised their costs, on the basis of that upon which the auditor 

has also minimised his costs and taken an efficient level of care, then the third party and 

client shall be deemed to have taken as much care as is required in the case. The 

reliance of the third party and client on the auditor's information or advice will, thus, be 

of consequence regarding their minimising the cost.  

 

Various relevant starting-points for judging the auditor's liability for internal loss can 

be distinguished: a) the information that the auditor gives to the third party is decisive 

with regard to the actions of the third party, b) the third party's opportunity to take 

precautions is limited or costly, c) the auditor has, in his cost calculation of foreseeable 

accidents, failed to take into account accidents with a high probability occurrence, d) the 

auditor has systematically given misleading information to the third party, e) 

contributory negligence on the side of the third party can not be proven, f) it is not a 

question of the third party's or client's speculative business risk, and g) the auditor has 

consciously contributed to the wrong actions that have been taken and, thus, he has not 

taken into consideration the consequences of his actions upon the third party. The 

auditor has not, in points a-g, taken precautions according to the Learned Hand 

formula and has not analysed these precautions on a marginal level. The accident has 

occurred because of the auditor's obvious neglect. A systematic failure to take 
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precautions for a foreseeable accident means that the auditor must be aware that his 

performance is lower than the due level of care, x~ . Moreover, the auditor's obviously 

neglectful performance will influence his incentive to take an efficient level of care and 

to allocate the risk in an efficient way. The auditor's level of care, taken in these cases, 

will be the level of care shown for obvious neglect. The auditor will, thus, be liable for 

the internal loss suffered by the third party or client.  

 

Failure to take precautions for a foreseeable accident means that the auditor has 

neglected his professional liability and harmed the interests of the parties concerned. 

The auditor's failure to minimise the accident costs will affect the third party's and 

client's incentive to minimise their costs. The minimising of the third party's costs will 

be based on incorrect information because of the auditor's failure, resulting in an 

ineffective level of care being taken by the third party. The auditor's failure to take 

precautions for a foreseeable accident, especially his failure to perform his statutory 

duty according to audit standards and practice, means that the auditor has been 

obviously neglectful. If the auditor in his performance has, in some way, paid attention 

to the foreseeable accident, this will affect the basis for forming a judgement and reduce 

the care demanded, although no due level of care has been taken. The starting-point 

must be that the auditor shall pay the external loss if he has taken insufficient care. The 

auditor's failure to take precautions for an obvious foreseeable accident means that the 

auditor, in a way, acts as an insurer at the expense of the precautions. The aim to reach 

social efficiency shall be based on the level of care taken by the auditor. The aim should 

not be achieved at the expense of the interested parties but through the auditor's level of 

care assigned to the precautions according to the Learned Hand formula.  

 

The Supreme Courts tend to go far in their judgement concerning insufficient care. The 

Supreme Courts require a high level of care when assigning liability to the auditor. In a 

case where the auditor exercises insufficient care, the economic analysis, however, 

shows that, in these cases, administrative liability/disciplinary proceedings, such as 

withdrawal of the auditor's authorisation, a caution or fine, should be levied against the 

auditor. The audit's social function, and the reliance that the general public should be 
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able to attach to an audit, explains the administrative liability that must be levied against 

the auditor upon his exercising insufficient care. The auditor should only be deemed 

liable when he has been obviously neglectful. Such liability is explained by the auditor's 

awareness ex ante of acting against audit practices. By so doing, the auditor fails to take 

precautions against a foreseeable accident and consciously ignores his professional 

liability. 

 

A result of the economic model developed and presented in this study appears to be that 

the financial losses caused by the auditor through obvious neglect should be covered by 

his liability insurance. This does not take into consideration the traditional preventive 

argument of the liability insurance. The preventive argument means the insurance is not 

obliged to cover obvious neglect.263 An insurance policy that embraces obvious neglect 

will, however, exclude problems assigned to overdeterence, that is, that the auditor 

takes a suboptimal level of care and the auditors should ex ante be aware that their 

performance is against audit standards and practice. The auditor can influence the 

liability insurance's level of risk by determining to what extent he should insure his 

professional activities. Should a liability insurance policy reduce or completely refuse to 

compensate for obvious neglect then the level of protection will be called into question. 

The level of protection will, in these cases, be determined by the judgement concerning 

the level of care. An insurance policy based on these grounds means that other 

alternatives of risk allocation will be brought to the fore for the audit profession.  

 

The differences in the way in which Nordic countries interpret compensation covered by 

liability insurance, however, argue in favour of a uniform insurance policy since such 

compensation is highly determined at an international level. No analysis of the 

insurance company's judgement of level of care has been made in this study. The 

Supreme Courts´ ambiguous interpretation of negligence and gross negligence will, 

however, in some degree, result in defective predictability for the insurance companies. 

The insurance companies do not know when compensation should be paid. The criteria 
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for compensation should, in an ideal world, be based on pronounced compensation 

criteria. The proposal that auditors' liability insurance should cover financial losses 

caused by the auditor's obvious neglect will efficiently prevent overdeterence. The 

auditor's incentives to take precautions, however, will be weakened by moral hazard. 

Moral hazard will, however, be efficiently prevented through the administrative 

sanctions/disciplinary proceedings, which can be laid on auditors for insufficient care. 

The auditors will, thus, through active co-operation in the audit profession, influence the 

level of care and their own reputation as practising auditors.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
263 It is an extremely old insurance tradition that the liability insurance does not cover gross negligence. 
See for example Bengtsson, Tort Liability and Insurance Practice, in Wahlgren, (ed.), Legal Issues of the 
late 1990s, 1999, p. 281–294.  
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