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Sammanfattning 
Revisorsbranschen har under senare år kantats av en rad stora skandaler vilket lett till ett 

bristande förtroende för revisorer. Det har sedan 1970-talet flitigt diskuterats om det finns 

ett förväntningsgap mellan revisorer och övriga intressenter, det vill säga om revisorerna 

och intressenterna har olika uppfattning om vad revisorn ska prestera. Flertalet studier tyder 

på att ett förväntningsgap existerar och att revisorns roll är svår att förstå. Att revisorn har 

att följa ett omfattande nätverk av regler och standarder tros vara en bidragande faktor till 

detta. Denna uppsats syftar till att undersöka om det föreligger ett förväntningsgap i svensk 

rättspraxis. För att studera detta har rättsfall samt disciplinärenden mot revisorer, vars 

handlande har ifrågasatts, studerats. Dessa analyserades mot en analysmodell som 

utformats genom att dela upp revisorsyrket i kategorierna revisorns kunskap, revisorns roll 

och generell inställning mot professionen. Slutsatsen visar att det finns ett glapp avseende 

vad revisorn presterat och domstolens samt Revisorsnämndens bedömning avseende 

samtliga kategorier och förväntningsgapet avseende revisorns prestation och rättskiparens 

uppfattning anses omfattande.  
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1 Introduktion 

Detta kapitel inleds med en bakgrund till studiens ämne rörande revisorns ansvar. 

Bakgrunden följs upp av en problemdiskussion som mynnar ut i studiens frågeställning och 

syfte.  

1.1 Bakgrund 

Den tolfte mars 1932 hittas “tändstickskungen”, Ivar Kreuger, död i Paris. Kreuger hade 

skapat sig ett monopol på tändsticksmarknaden, bland annat genom att låna ut pengar till 

länder som behövde hämta sig ekonomiskt efter första världskriget, och ansågs under 1920-

talet som en av världens viktigaste finansmän. Börskraschen 1929 verkade först inte 

påverka Kreuger men 1932 fick han likviditetsproblem och han hittas död i samband med 

att dessa likviditetsproblem började uppdagas. Kreugers död följdes av en ekonomisk kris 

som fick såväl politiska som enorma ekonomiska konsekvenser. (Sveriges Radio, 2013) 

Dessutom kom detta att innebära den första stora offentliga kritiken mot 

revisorsinstitutionen och revisorns roll i skandaler i Sverige (Sveriges Radio, 2013; 

Wallerstedt, 2009). 

 

Revisorsyrket har sedan dess kantats av en rad skandaler, såväl svenska som internationella. 

Enrons konkurs år 2001, som var den dittills största konkursen i amerikansk historia, 

berodde på stora brister i redovisningen som sedan hade godkänts av revisorn. Följderna 

av konkursen blev enorma och drog bland annat med sig revisionsbyrån Arthur Andersen 

som hade ansvarat för revisionen. Arthur Andersen ingick i The Big Five och när det blev 

känt att byrån var inblandad i Enrons konkurs sjönk snabbt förtroendet inom 

revisionsbranschen. (Sikka, 2009; Moberg, Valentin & Åkersten, 2014) 

 

Även i Sverige har det skett en rad skandaler inom revisionsbranschen, bland annat 

Carnegie, HQ Bank, Kraft & Kultur, Panaxia, Prosolvia, Skandia och Telia Sonera. I flera 

fall har det handlat om att revisorn inte har ansetts fullgöra sin plikt att anmärka på brister 

hos företagen och skandalerna har lett till att revisorns roll har ifrågasatts (Danielsson, 

2012; Sikka, 2009) och förtroendet för revisorerna har minskat (Danielsson, 2011). År 2002 

beslutade regeringen att tillsätta en kommission med syfte att utreda vilka åtgärder som 

borde vidtas för att säkerställa förtroendet för svenska näringslivet (SOU 2004:47). 

Enligt Copeland (2005) är bristande förtroende för revisorer ett globalt problem. 

Revisionens syfte är att skydda ägare och intressenter från ekonomisk förlust och då är det 
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viktigt att intressenterna har förtroende för revisorn och dennes arbete. Revisorer inom den 

svenska revisionsbranschen har ett flertal lagar, regleringar och plikter att leva upp till, 

exempelvis anmälningsplikten och tystnadsplikten (se vidare nedan). I flertalet av dessa 

lagar och regler återfinns god revisionssed, vilken är en central princip för revisorns arbete. 

I skuggan av skandalerna mot revisorer har det debatterats om det kan uppstå en konflikt 

mellan dessa regler (Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi, 2006; Danielsson, 2012). 

 

Det har även länge diskuterats huruvida det finns ett förväntningsgap mellan revisorer och 

övriga intressenter. Det vill säga, presterar revisorerna vad som förväntas av dem (Liggio, 

1974; Porter, 1993; Hassink, Bollen, Meuwissen och de Vries, 2009 )? 

 

1.2.  Problemdiskussion och forskningsfråga 

Revisionsbranschen lider, som konstaterats ovan, av brist på förtroende. Samtidigt lyder 

branschen under ett flertal regler som i viss mån kan strida mot varandra. Det är dock inte 

bara reglerna som kan försvåra tydligheten i revisorernas arbete. Många revisionsbyråer 

tillhandahåller idag andra tjänster än revision, till exempel rådgivningstjänster. En fördel 

med detta är att det i många fall är kostnadseffektivt eftersom samma kunskap och 

information har utnyttjats vid redovisningen som vid revisionen (Arruñada, 1999). 

Nackdelen är att ett ökat utbud av tjänster från revisionsbyråerna leder till ett ökat 

ekonomiskt beroende av klienten, det vill säga aktiebolaget. Detta kan få revisorn att agera 

på det sätt som bäst gynnar klienten och i sin tur genererar mest inkomst för revisorn. Att 

revisorn och/eller revisionsbyrån både kan granska och ge rådgivning till ett och samma 

företag kan medföra att revisorn tar sig an dubbla roller och att revisorns oberoende kan 

rubbas. (Sikka, 2009) Enligt RL 20 § ska revisorn utföra sina revisionsuppdrag med 

opartiskhet, självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. 

Revisionsverksamheten ska organiseras så detta kan säkerställas. Att revisorn kan granska 

sin egen eller en kollegas rådgivning är något som kan vålla problem.  Anmälningsplikten 

tvingar revisorn att anmäla om denne misstänker att något brott har begåtts i verksamheten 

(se nedan 2.2.1), men det kan ifrågasättas om revisorns överhuvudtaget har kompetens att 

se sina egna brister. Detta kompliceras ytterligare av att tystnadsplikten förhindrar revisorn 

att lämna uppgifter till utomstående och tidigare uppgifter har visat att de båda plikterna 

ofta hamnar i konflikt med varandra (Öhman et al, 2006; Larsson 2005). Dessutom visar 

tidigare studier att revisorn många gånger anser, av olika anledningar, att tystnadsplikten 
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är viktigare än att leverera relevant information till intressenterna (Warming-Rasmunssen 

& Jensen., 1998; Sikka, 2009).   

 

God revisionssed är ett ständigt återkommande begrepp gällande revisorns arbete och 

refereras till i flera lagrum, exempelvis ABL 9 kap 3 §. Vad det innebär i praktiken 

preciseras dock inte närmare. Istället utvecklas god revisionssed löpande genom 

rekommendationer, uttalanden och praxis från revisorsorganisationerna och 

Revisorsnämnden. Revisorsnämnden samt allmänna domstolar är dock de parter som har 

tolkningsföreträde när det gäller att definiera god revisionssed. (Moberg, Valentin, & 

Åkersten, 2014) 

 

Begreppet förväntningsgapet definierades redan 1974 av Liggio (1974). Med detta menade 

han att det fanns en skillnad mellan revisorns uppfattning och uppfattningen hos 

allmänheten och intressenterna avseende revisorns ansvar. Detta begrepp har sedan kommit 

att diskuteras och utvecklas flitigt (Porter, 1993; Hassink et al. 2009). Hassink et al. (2009) 

har delat upp förväntningsgapet i tre underkategorier; prestationsgapet, rimlighetsgapet och 

bristfälliga standardsgapet. Att det antas föreligga ett förväntningsgap gällande revisorers 

ansvar är även det något som påverkar förtroendet inom branschen. Det visar också att 

revisorns roll och ansvar är otydliga för intressenterna. Otydliga regleringar kan leda till 

konflikter och i många fall till att revisorn anklagas för att ha brustit i sitt uppdrag. Det har 

i tidigare studier och litteratur konstaterats att ABL ställer upp en relativt tydlig 

ansvarsfördelning mellan styrelsen och revisorn (Johansson, 2014; Bergström & 

Samuelsson, 2012), men trots lagens tydlighet har tidigare studier visat att det uppstår 

oklarheter kring revisorns roll och ansvar. Många av dessa studier utgår ifrån intervjuer 

med revisorerna själva eller med intressenter, exempelvis banker och företagsledningen. 

Dessa studier visar att det tydligt föreligger någon form av förväntningsgap. Eftersom det 

är konstaterat att vägledningen avseende revisorns ansvar är beroende av tolkningar, där 

Revisorsnämnden och allmän domstol har tolkningsföreträde, är det intressant att 

undersöka om det går att identifiera ett förväntningsgap avseende revisorns ansvar genom 

att studera praxis.  

 

Detta leder fram till forskningsfrågan: Hur tolkas revisorns ansvar i praxis? 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om tolkningarna av revisorns ansvar som gjorts i 

svensk praxis skiljer sig åt gentemot de tolkningar som revisorn har gjort, således om det, 

genom att studera utfallen i ett antal domar och disciplinärenden, går att fastställa om det 

föreligger ett förväntningsgap.  
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2 Litteraturöversikt 

Detta kapitel inleds med en genomgång av de lager och principer som fungerar som 

vägledning för revisorns arbete. Först presenteras en översikt av revisorns arbete och 

därefter följer en mer detaljerad genomgång av de civilrättsliga, straffrättsliga och 

yrkesetiska reglerna. Kapitlet avslutas med en genomgång av teorin om 

förväntningsgapet.   

2.1  Revisorns roll och ansvar - översikt 

Aktiebolagslagen presenterar revisorns roll som mångdimensionell. Revisorn utgör ett 

bolagsorgan parallellt med att denne är en uppdragstagare. Revisorns uppdrag är inte enbart 

inriktat på att tillvarata aktiebolagets och aktieägarnas intressen utan likväl kreditgivare, 

anställda och allmänheten ska dra nytta av revisorns insatser. (Bergström & Samuelsson, 

2012)  

 

Det finns tre typer av regleringar revisorn måste följa; civilrättsliga, straffrättsliga och 

yrkesetiska. Det civilrättsliga ansvaret regleras huvudsakligen i ABL och talar om hur 

revisorn ska granska bolagets förehavanden. Förutom skyldigheten att se till att bolaget inte 

bryter mot lagar och regler är revisorn skyldig att se till så att inte heller revisorn själv 

bryter mot lagar och regler. Detta regleras i BrB och benämns i denna uppsats som 

straffrättslig reglering eller straffrättsligt ansvar. Revisorn har även de yrkesetiska reglerna 

att följa som bland annat regleras i RL, av god revisionssed och av regler och principer 

framtagna av bland annat FAR och Revisorsnämnden.  De tre regleringarna kan överlappa 

varandra, det vill säga ett agerande kan få konsekvenser för samtliga regleringar, men 

revisorn kan också handla på ett sådant sätt att denna endast ställs till svar enligt en av 

dessa. Bilden nedan demonstrerar en revisors ansvar och de regleringar revisorn måste 

följa. 
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Bild 1.  Denna bild illustrerar det regelverk revisorn måste följa.  
 

Revisorn ska i sin roll vara opartisk, självständig och objektiv, RL 20 §, vilket med andra 

ord kan beskrivas som oberoende. Som framgått ovan har tidigare års skandaler påverkat 

förtroendet för revisorerna och oberoendet har ifrågasatts (Sikka, 2009; Danielsson, 2011). 

Sikka (2009) genomförde en studie av finansiella institut i bland annat USA, England, 

Tyskland och Nederländerna under finanskrisen 2008. Undersökningen bestod av institut 

som på något sätt rapporterat att de hade ekonomiska svårigheter kort efter att revisorn 

lämnat en ren revisionsberättelse. De rena utlåtandena kom från någon av de fyra 

revisionsbyråerna som idag ingår i “the big four” och alla firmorna har fakturerat instituten 

väsentliga summor även för andra tjänster än revisionen. Studien visar problematiken som 

kan uppstå vid ett ökat utbud av tjänster från revisionsbyrån samt när revisorn eller 

revisionsbolaget tar sig an dubbla roller. Detta kan bland annat leda till ett ökat ekonomisk 

beroende av klienten och att revisions oberoende kan rubbas. Sikka (2009) menar att 

resultatet gör att revisorns roll kan ifrågasättas och att man även kan ifrågasätta om 

revisorerna alltid har tillräcklig kunskap och incitament att utföra en rättvisande 

redogörelse för företagets angelägenheter. 

 

Även Larsson (2005) har uppmärksammat revisorns roll och ansvar i en studie som 

analyserade förväntningar och effekter av införandet av anmälningsplikten (se nedan). I 

studien framkommer det bland annat att plikten medfört ett ökat fokus på brott och 

oegentligheter och att många revisorer känner obehag över plikten i relation till den 

professionella roll som de identifierar sig med. Vissa av revisorerna i studien upplever 

dessutom en oro för att de ska uppfattas som “poliser”, “informatörer” eller “whistle-

blowers” av klienter och av allmänheten och de upplever påtryckningar om att de ska skaffa 

sig ytterligare kompetens ifråga om straffrätt. 
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2.2 Civilrättsligt reglering 

 

Aktiebolagslagen 

Alla större1 svenska aktiebolag omfattas av revisionsplikt enligt ABL 9 kap 1 §, vilket 

innebär att bolaget ska ha minst en revisor. Revisorns uppgift återfinns i ABL, 9 kap 3 §: 

”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelse och VD:s 

förvaltning. Granskningen ska vara så ingående som god revisionssed kräver.”. Syftet med 

revisorns granskning är att skydda ägare och övriga intressenter från ekonomisk förlust på 

grund av felaktigheter i aktiebolagets redovisning och verksamhet (Prop. 2004/05:85 s 

319).  Eftersom revisorn utses av bolagsstämman, ABL 9 kap 8 §, får bolagsstämman en 

möjlighet att påverka kontrollen av hur verksamheten sköts. 

 

Det har i tidigare studier och litteratur konstaterats att ABL ställer upp en relativt tydlig 

ansvarsfördelning mellan bolagsorganen (Johansson, 2014; Bergström & Samuelsson, 

2012). Styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och förvaltning (ABL 8 kap 4 §) 

medan revisorn ska utgöra ett kontrollerande organ som ska granska styrelsens arbete. Trots 

lagens tydlighet har det visat sig att det kan uppstå problem att fastställa vem som bär 

ansvaret när det förekommit felaktigheter i bokföringen och varken företagets interna 

kontrollsystem eller revisorn upptäcker felaktigheterna. Johansson menar i sin studie att 

utvecklingen visar att domstolarna har lagt mer ansvar på revisorn och att revisorn i vissa 

fall i praktiken ensam har fått svara för skadan i mål där även styrelsen och VD:n har varit 

ansvariga. Detta antyder således att det föreligger en skillnad mellan ansvarsfördelningen i 

lagen och ansvarsfördelningen som döms ut av domstolarna.  Även Bergström & 

Samuelsson (2012) skriver att trots den relativt klara ansvarsfördelningen kan det inte 

uteslutas att bolagsledningen medvetet använder revisorn som ett verktyg för att flytta 

ansvar från sin egen legala sfär till revisorns. De menar dessutom att bolagsledningar, 

placerare och statsmakten ställer allt högre krav på att revisorerna ska upptäcka oönskat 

beteende i verksamheten.   

  

                                                        
1 Ett aktiebolag anses som större om medelantalet anställda under de senaste två räkenskapsåren varit 

fler än tre, bolagets balansomslutning har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått 

till mer än 1,5 miljoner kronor eller bolagets nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än tre miljoner kronor. 
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Ett aktiebolags revisor kan, genom uppsåtligt eller oaktsamt handlande som skadat bolaget, 

bli ersättningsskyldig gentemot bolaget, ABL 29 kap 1 och 2 §§. Skadan ska ha uppkommit 

vid fullgörandet av uppdraget och ersättningsskyldigheten omfattar även skada som 

orsakats av revisorns medhjälpare. Ersättningsskyldighet föreligger även mot aktieägare 

eller annan som tillfogats skada genom revisorns handlande. 

2.2.1  Anmälningsplikten 

Anmälningsplikten för revisorer infördes den 1 januari 1999 (Larsson, 2005).  Anledningen 

till införandet var att upptäcka och förebygga ekonomisk brottslighet som, med syfte att 

öka intäkterna eller minska kostnaderna, begås i företag (Larsson, 2004; SOU 1995:44). 

Tidigare upptäcktes ekonomiska brott främst av konkursförvaltaren (i de fall företaget 

tvingades till konkurs) eller, för den begränsade andel företag som blev föremål för 

skatterevision, av skatterevisorn (Korsell 2003). För att utvidga möjligheten att upptäcka 

ekonomisk brottslighet samt att kunna göra det i ett tidigare skede ålades revisorn 

lagstadgad anmälningsskyldighet och fick således en roll som samhällets nya 

kontrollfunktion (Larsson, 2004). Larsson (2005)  menar att införandet av 

anmälningsplikten inte har gjort att förtroende för revisorerna har sjunkit vilket kritiker till 

lagen befarade att de skulle göra. Enligt Larsson beror detta delvis på att omgivningen i 

stort sett redan förväntade sig att revisorn skulle agera som om han eller hon hade en form 

av anmälningsplikt. Det tyder på att det innan införandet av anmälningplikten således 

förelåg ett förväntningsgap (se vidare avsnitt 3.5) som sedan införandet av 

anmälningsplikten delvis bör ha rådigt bot på.  

 

Om revisorn finner att det kan misstänkas att en styrelseledamot eller den verkställande 

direktören inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till något av de brott 

som presenteras i tabell 1.1 (se bilaga) ska denne vidta åtgärder, enligt ABL 9 kap 42 §. 

Den första åtgärden revisorn ska företa är att utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen, 

enligt ABL 9 kap 43 §. Detta ska, enligt samma paragraf, inte ske om det kan antas att 

styrelsen skulle vidta några skadeförebyggande åtgärder med anledning av underrättelsen 

eller om en underrättelse av annat skäl skulle vara meningslös eller strida mot sitt eget syfte. 

Därefter ska revisorn i en särskild handling redogöra för misstanken samt ange 

omständigheterna för denna till åklagare, ABL 9 kap 44 §. Detta ska ske senast fyra veckor 

efter att styrelsen har underrättats. Efter anmälan ska revisorn pröva om denna bör avgå 

från sitt uppdrag, ABL 9 kap 44 § sista stycket. 
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Som framgått ska revisorn anmäla när det kan misstänkas att något av brotten i tabell 1.1 

har begåtts. Vad detta mer konkret innebär har inte preciserats i lagen. Av 

Ekobrottsmyndighetens (2007) rapport Revisorers åtgärder vid misstanke om brott framgår 

att kan misstänkas innebär en tämligen låg grad av misstanke, men att det är svårt att ställa 

upp generella riktlinjer eftersom omständigheterna varierar från fall till fall. 

2.2.2 Tystnadsplikten 

Att revisorn har tystnadsplikt framgår både av ABL 9 kap 41 §, och av RL 26 §. 

Tystnadsplikten innebär att revisorn inte får lämna uppgifter angående bolagets 

angelägenheter, om vilka revisorn fått kännedom om genom uppdraget, till någon 

utomstående om detta kan skada bolaget. Bestämmelser om tystnadsplikt återfinns även i 

FAR: s etiska regler, regel nr 5. 

 

Anmälningsplikten anses stå över tystnadsplikten men tidigare forskning har dock visat att 

de båda plikterna ofta hamnar i strid med varandra (Öhman et al., 2006; Larsson, 2005). 

Larsson (2005) menar att det finns indikationer på att tystnadsplikten i sådana situationer 

väljs framför anmälningsplikten, vilket även Öhman et al. (2006) håller med om. Larsson 

& Wirén (2004) menar att tystnadsplikten har funnits längre än anmälningsplikten och där 

av sedan länge är inlärd hos revisorerna. Warming-Rasmussen & Jensen (1998) konstaterar 

i sin studie om hur olika intressegrupper uppfattar revisionskvalitén och revisorns roll i 

Danmark, att tystnadsplikten är djupt rotad hos revisorerna och hos styrelsen. Detta kan 

vara en av anledningarna till att revisorerna inte väljer att anmäla; det medför att 

tystnadsplikten bryts. Däremot är tystnadsplikten inte lika självklar för övriga intressenter 

och det kan således antas att det förekommer ett förväntningsgap (se avsnitt 3.5) avseende 

revisorns roll. 

 

Enligt anmälningsplikten måste revisorn anmäla om han eller hon misstänker något brott i 

verksamheten (se 2.2.1). I praktiken innebär det att revisorn bryter mot tystnadsplikten om 

denne anmäler enligt anmälningsplikten. Enligt Håkansson & Isaksson (2008) menar vissa 

revisorer att de kan stämmas för brott mot tystnadsplikten om anmälan inte leder till åtal. 

Eftersom det finns skadeståndsregler kopplade till anmälningsplikten kan revisorn 

dessutom bli skadeståndsskyldig om anmälan visar sig vara utan grund. 
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2.3 Straffrättslig reglering 

Brottsbalken 

Enligt BrB 15 kap 11 § kan den som i intyg eller annan urkund lämnar osann uppgift om 

annat än egna angelägenheter eller för skens skull upprättar en urkund rörande rättshandling 

dömas för osant intygande. Åtgärden ska innebära fara i bevishänseende. Om en revisor 

medvetet lämnar osanna uppgifter i revisionsberättelsen, så kallad oren revisionsberättelse, 

är det exempel på en handling som strider mot BrB 15 kap 11§. 

 

Revisorn kan dock komma att ansvara straffrättsligt även om denne lämnat en korrekt 

revisionsberättelse, det vill säga en ren revisionsberättelse. Det innebär att revisorn har 

intygat att årsredovisningen är korrekt och inga brister har upptäckts i bokföringen. Om det 

sedan visar sig att granskningen av bokföringen och årsredovisningen var bristfällig och 

revisorn har missat att anmärka på felaktigheter som denne enligt god revisionssed borde 

ha upptäckt, kan revisorn hållas ansvarig enligt BrB 15 kap 11 § (EKB, 2009). 

 

Den som gör sig skyldig till brott enligt BrB 15 kap 11 § döms för osant intygande till böter 

eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är att anse som grovt döms till fängelse i 

högst två år, BrB 15 kap 11 § 2 st. 

 

Förutom brotten ovan kan revisorn dömas för medhjälp när något av brotten i tabell 1.1 

begås inom företaget, BrB 23 kap 4 §. 

2.4 Yrkesetisk reglering 

Revisorslagen 

I RL finns regler för hur revisorns arbete ska utföras. Enligt RL 19 § ska en revisor iaktta 

god revisorssed. Av RL 20 § framgår även att revisorn i revisionsverksamheten ska utföra 

sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina 

ställningstaganden. Revisorn måste för varje uppdrag pröva om det föreligger 

omständigheter som kan rubba revisorns opartiskhet eller självständighet och om det gör 

det måste revisorn avböja uppdraget, RL 21 §. Varje uppdrag som en revisor har inom 

revisionsverksamhet måste dokumenteras, RL 22 §. Dokumentationen ska innehålla sådan 

information som är väsentlig för att revisorns arbete samt opartiskhet och självständighet 
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ska kunna bedömas i efterhand. Dokumentationen ska ha färdigställts när 

revisionsberättelsen eller annat utlåtande avges. 

2.4.1 God revisionssed 

God revisionssed återfinns i flertalet lagar men lagen har avstått från att ge detaljerade 

föreskrifter om granskningens inriktning och omfattning och har istället lämnat över 

ansvaret för detaljerna till revisorsorganisationerna genom god redovisning- och 

revisionssed. Revisorsorganisationerna utvecklar den goda seden genom 

rekommendationer, uttalanden och praxis och Revisorsnämnden har tillsammans med 

domstolarna ett tolkningsföreträde vad gäller god revisionssed. Primärt är det International 

Federation of Accountants, IFAC, och FAR som fastställer den goda revisionsseden genom 

standarder, rekommendationer och uttalanden men ytterst är det domstolarna som avgör 

god revisionssed. ( Moberg et al., 2014) 

2.4.2 Revisorsnämnden 

Revisorsnämnden fyller en viktig funktion som speglar de samhällsintresse som finns för 

att revisorerna utför sitt arbete på bästa sätt. I RL framgår Revisorsnämndens huvudsakliga 

uppgifter som bland annat är att utöva tillsyn över revisorer och revisionsbolag samt att 

pröva frågor av disciplinär karaktär. Syftet med Revisorsnämndens verksamhet är framför 

allt att säkerställa kvalitén och tilltron till den lagstadgade revisionen. Revisorsnämnden 

ansvarar för att god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. En revisor som 

åsidosätter sina skyldigheter kan meddelas erinran, varning eller få sin auktorisering eller 

godkännandet upphävt av Revisorsnämnden. 

 

2.5 Förväntningsgapet 

Sedan 1970-talet har omgivningens förväntningar på en revisor och dennes arbete 

diskuterats. Liggio (1974) definierade ett nytt begrepp; förväntningsgapet, med vilket han 

menade att det fanns en skillnad mellan revisorns uppfattning och uppfattningen hos den 

som tog del av den finansiella informationen gällande revisorns prestation. Under åren har 

det kommit flera olika definitioner av förväntningsgapet.   

 

Porter (1993) ansåg dock att dessa definitioner var för snäva och att det var mer korrekt att 

tala om ett förväntnings-prestationsgap som tar hänsyn till skillnaden mellan allmänhetens 

förväntningar på revisorn och revisorernas prestationer, som de uppfattas av 
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allmänheten.[2] Vidare delar Porter in förväntnings-prestationsgapet i två delar; 

rimlighetsgapet och prestationsgapet. Rimlighetsgapet beskriver skillnaden mellan vad 

allmänheten förväntar sig att revisorn ska prestera och vad revisorn rimligen kan förväntas 

prestera. Skillnaden mellan vad allmänheten rimligen kan förvänta sig att revisorn ska 

prestera och vad revisorernas uppfattning om vad de ska prestera kallar Porter 

prestationsgapet. 

 

Hassink et al. (2009) diskuterar hur förväntningsgapet påverkar revisorns roll när det 

kommer till att upptäcka bedrägerier inom företaget. Författarna hävdar att revisorns roll i 

större utsträckning ifrågasätts när det kommer till företagsbedrägerier än i andra situationer. 

Tre anledningar till detta presenteras. För det första presterar inte alltid revisorerna som 

förväntat. Detta betecknas Hassink et al. som prestationsgapet. Ett företags misslyckanden 

beror ofta på en dominant företagsledning eller dominanta aktieägare som leder företaget 

felaktigt. Dessa parter pressar även revisorerna till att inte anmärka på felaktigheterna. 

Revisorernas situation kan även förvärras av att relationen mellan företaget och revisorn är 

långvarig och omfattande. Detta kan jämföras med Arruñadas (2000) analys om att 

revisionsbyråer erbjuder andra tjänster till företaget utöver revisionen, exempelvis 

redovisning och rådgivning. Enligt Arruñada finns det många ekonomiska fördelar med 

detta samt att kvaliteten på arbetet som helhet ökar. Det bidrar också till en ökad konkurrens 

mellan revisionsbyråerna. Arruñada har dock inte funnit att det skulle påverka revisorns 

oberoende negativt. 

 

Den andra anledningen Hassink et al. (2009) presenterar till varför revisorer ifrågasätts är 

att det finns ett rimlighetsgap avseende revisorns roll vid bedrägerier. Författarna menar att 

bedrägerier ofta är hänförliga till en specifik händelse. Reglerna för revision är dock inte 

utformade på ett sådant sätt att revisorn kan förväntas att upptäcka alla potentiella 

bedrägerier. Till sist presenterar Hassink et al. (2009) ett alternativ som innebär att 

förväntningsgapet beror på undermåliga standarder för revision. Det innebär att 

allmänheten kan ha förväntningar som inte motsvaras av regler och standarder som revisor 

är skyldig att följa. Redan 2000 genomförde Burrows & Persson (2000) en studie, i Sverige, 

som visade på ett möjligt standardsgap. De tillfrågade revisorerna i studien ansåg att att det 

fanns brister i de regler och rekommendationer som reglerar hur revisorer ska granska 

bolagets organisation och förvaltning. Revisorerna ansåg vidare att utformningen av 

revisonsrapporterna begränsade trovärdigheten och ökade förväntningsgapet och uttryckte 
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dessutom en önskan om att minska förväntningsgapet genom att vara lyhörda för 

intressenternas krav.  

 

Halling (2008) har i en intervju med Peter Strömberg, dåvarande myndighetschef på 

Revisorsnämnden, sökt svar på frågor om förväntningsgapet. Av intervjun framkommer att 

runt 60 procent av alla disciplinärenden hos Revisorsnämnden avskrivs på grund av att det 

inte finns några brister i den granskande revisorns verksamhet. Detta ger uttryck för att det 

föreligger ett förväntningsgap. Strömberg anför att det finns en felaktig uppfattning om att 

det är revisorn som ska styra bolaget och vid granskningen gå in i alla detaljer. Revisorns 

roll tenderar att blandas ihop med redovisningskonsultens. Strömberg tror att 

förväntningsgapet tenderar att öka och att detta beror på en ökad komplex regelmassa i 

kombination med fler intressenter. Det ökade förväntningsgapet utgör inget större problem 

för Revisorsnämnden, men enligt Strömberg kan det vara ett problem för enskilda revisorer 

som i allt högre grad riskerar att hängas ut utan att ha begått något fel. 

 

Många studier om förväntningsgapet har fokuserat på förhållandet mellan revisorn och 

företaget och dess intressenter. Frank et al (2001) ansåg dock att förväntningsgapet även 

varit tydligt vid rättsliga processer men att studierna om detta varit undermåliga. Frank et 

al (2001) genomförde därför en studie som bland annat syftade till att jämföra revisorers 

och domstols attityd mot revisorsyrket för att fastställa huruvida ett förväntningsgap fanns 

däremellan och hur detta påverkade revisorsyrket. Författarna ställde upp ett antal 

påståenden som delades in i grupperna revisorns kunskap, revisorns roll och generella 

attityder till revisorsyrket och som fick besvaras av respondenterna. Resultatet blev att 

revisorerna ansåg att ansvaret för bokslutet vilar på företagsledningen och revisorerna är 

inte skyldiga att granska varje enskild transaktion. Respondenterna på domstolssidan ålade 

dock revisorerna en högre grad av ansvar. Avseende revisorns roll ställde sig revisorerna 

starkt kritiska till påståendet om att inneha rollen av en slags “offentlig vakthund” med 

syfte att skydda intressenterna mot exempelvis företagsbedrägerier medan den andra sidan 

visade visst medhåll till påståendet. Slutligen ansåg revisorena att regler och standarder på 

området var höga medan respondenterna på domstolssidan ansåg att dessa möjligtvis var 

tillräckliga. Ett förväntningsgap mellan revisorer och domstolar kunde alltså identifieras ur 

flera perspektiv.  
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2.6 Analysmodell   

Som framgått ovan finns ett flertal tidigare studier som behandlar revisorns roll och ansvar. 

Ett antal av dessa har visat att reglerna är otydliga och ur denna otydlighet har teorier och 

diskussioner om förväntningsgapet vuxit fram. 

Med litteraturgenomgången som bakgrund kommer denna studie analyseras med hjälp av 

den uppdelning Frank et al. (2001) använder i sin studie och utifrån denna uppdelning har 

ett antal frågor konstruerats.  

 

 

Vem är ansvarig för 
bokslutet? 

Ska revisorn vara en 
”vakthund”? 

Är rådande 
revisionsstandarder 

tillräckliga eller för höga? 
 

Bör revisorn granska 
varje transaktion? 

Vem ska skyddas? Är revisorn oberoende från 
företaget? 

 
Har revisorn den kunskap 

som krävs? 
Ska revisorn aktivt söka 

efter bedrägerier? 
Uppfyller revisorn kraven 
enligt anmälningsplikten? 

 
 
 

Genom att söka svar på dessa frågor i analysen avser vi att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställning och även få en förståelse för varför ett eventuellt förväntningsgap uppstår. 

 

  

Revisorns kunskap Generell inställning till 
professionen 

Revisorns roll 
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3 Metod 

Metodkapitlet inleds med en kort sammanfattning av hur studien har genomförts. Därefter 

beskrivs vilken typ av sekundärdata som använts och hur denna har samlats in. Kapitlet 

fortsätter med en redogörelse för hur det empiriska materialet har analyserats och avslutas 

med en kritisk genomgång av de källor som använts samt en diskussion om 

generaliserbarhet.  

 

3.1 Val av metod 

Uppsatsens syfte är att besvara frågan om hur revisorns ansvar tolkas i praxis och därmed 

fastställa om det föreligger ett förväntningsgap mellan revisorerna och domstolen. För att 

besvara frågan på bästa sätt har en kvalitativ metod valts där ett fåtal rättsfall studeras 

ingående (Sauners et al, 2009). Den kvalitativa metoden är baserad på tolkningar och 

individens uppfattningar (Bryman & Bell, 2011). Denna metod lämpar sig väl vid analys 

av rättsfall eftersom dessa består av en sammanhängande text som läses och tolkas. Det ger 

även utrymme för att belysa vilka omständigheter som föreligger i rättsfallen och hur 

domstolen resonerat.  Att använda en kvantitativ metod ansågs aldrig aktuellt eftersom 

syftet med uppsatsen var att göra mer ingående tolkningar än vad det finns utrymme för 

inom kvantitativ metod (Saunders, 2009).  

 

3.2 Val och insamling av empiriskt material 

Riktlinjer för revisorers arbete återfinns i stor utsträckning i lagstiftning och seder inom 

yrket till vilka det hänvisas i lagstiftningen. Lagstiftningen ger dock inte alltid tydliga svar 

utan lämnar utrymme för tolkningar. Uppsatsens syfte är att utröna hur lagstiftningen 

tillämpas i praktiken. Eftersom det utifrån litteraturöversikten har konstaterats att 

Revisorsnämnden och domstolarna har tolkningsföreträde är det både intressant och 

relevanta att undersöka hur de har tolkat och dömt i situationer där revisorns handlande har 

ifrågasatts.  

 

Rättskälleläran består av lagtext, förarbeten, rättspraxis samt doktrin. Även om lagtext 

betraktas som den viktigaste rättskällan fungerar rättspraxis ofta som ett viktigt 

komplement till lagtexten och inom civilrätten fungerar det ofta, i avsaknad av lagstiftning, 
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som den primära rättskällan. Rättspraxis utgörs av vägledande avgöranden, så kallade 

prejudikat. Det finns inga formella kriterier för att ett avgörande ska betraktas som 

prejudikat, men största vikt läggs vid avgöranden från de högsta instanserna, till exempel 

Högsta Domstolen. De högre instanserna avgör ofta i mål som berör en svår juridisk fråga 

som övriga rättskällor inte ger något tydligt svar på. Prejudikat är inte bindande i strikt 

mening, men efterföljs ofta av jurister som om de vore det. (Samuelsson & Melander, 2003) 

 

Straffrättsliga och civilrättsliga processer avgörs huvudsakligen i allmän domstol med HD 

som högsta instans (Samuelsson & Melander, 2003). Yrkesetiska processer avgörs i 

Revisorsnämnden som första instans, men kan därefter överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol (länsrätt, kammarrätt eller Högsta Förvaltningsdomstolen) RL 36 §. 

Inom doktrin refereras i stor utsträckning till Revisorsnämndens disciplinärenden och de 

disciplinärenden som har anknytning till de för studien utvalda rättsfallen har inte 

överklagats. Därför kommer endast yrkesetiska processer som tagits upp i första instans 

ingå i studien.  

 

3.2.1 Sekundärdata 

Sekundärdata kännetecknas bland annat av att data har insamlats för ett annat ändamål än 

det som är för handen (Saunders et al., 2009). Flera av de tidigare studier som gjorts inom 

området har baserat det empiriska materialet på primärdata (Sikka, 2009; Hassink et al., 

2009), bestående av intervjuer med revisorer. En sådan metod skulle dock inte vara aktuell 

för denna studie eftersom syftet med denna är att undersöka förväntningsgapet inom 

rättspraxis, vilket ur vårt perspektiv otvetydigt är sekundärdata.  

 

3.2.2 Urval av rättsfall 

Föregående avsnitt förklarar rättspraxis betydelse och motiverar ett urval av rättsfall som 

avgjorts i HD. Den litteratur som presenterats ovan baseras till stor del på Aktiebolagslagen 

varför det är lämpligt att avgränsa till rättsfall där revisorn har haft uppdrag i aktiebolag. 

Dessutom ökar jämförbarheten när bolagsformen och då även exempelvis 

företagsledningens ansvar är densamma i samtliga studerade rättsfall och disciplinärenden.  

 

För att söka fram rättsfall användes databaserna Karnov Juridik och Zeteo. I dessa databaser 

publiceras i regel alla rättsfall från senare år. Kombinationerna ”revisor + 
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skadeståndsansvar”, ”revisor + brott” och ”revisor + brottsbalken” användes vid sökningen. 

Av de rättsfall som hittades vid sökningen gjordes en sortering av vilka lagrum rättsfallen 

byggde på så att endast rättsfall som har anknytning till litteraturgenomgången och således 

ramen för uppsatsen blev aktuella. Via Revisorsnämnden har därefter disciplinärenden 

avseende revisorerna i rättsfallen hämtats. Genom att koppla ihop rättsfall med 

disciplinärenden kan en bra jämförelse mellan HDs och Revisorsnämndens tolkningar 

göras.   

 

Utsökningen resulterade i fyra rättsfall samt tre disciplinärenden. Diskussioner fördes om 

huruvida fyra rättsfall med tillhörande disciplinärenden vara ett lämpligt antal. För att 

kunna återge fallen så korrekt som möjligt behöver respektive fall en del utrymme. På grund 

av uppsatsens omfattning var utrymmet för den empiriska delen begränsat. I en uppsats 

som utförts med kvantitativ metod hade ett kortare refererat av en större mängd fall varit 

mer passande. I denna uppsats med kvalitativ metod har författarna istället begränsat sig 

till ett litet urval rättsfall och ett mer detaljerat referat av respektive fall.   

 

3.3 Redogörelse och analys av det empiriska 

materialet 

Det empiriska materialet låg till grund för analysen. Redogörelsen för respektive rättsfall 

inleddes med en sammanfattning av bakgrunden samt de omständigheter som föranledde 

problemet. Därefter fokuserades på HDs domskäl, vilket är det som ligger till grund för 

domslutet, respektive Revisorsnämndens bedömning. I domskälen presenteras vilka 

argument domstolen har lagt vikt vid. I analysen har därefter jämförelser kunnat göras både 

avseende omständigheterna och domskälen i respektive fall.  

 

För att besvara uppsatsens frågeställning om hur revisorns ansvar tolkas i praxis har ett 

antal frågor uppställts. Dessa frågor har utformats efter de tre kategorier som presenterats 

under analysmodellen och flera av frågorna skapats efter inspiration av Frank et als., (2001) 

studie.  

 

Revisorns kunskap  

Vem är ansvarig för bokslutet (Revisor eller företagsledning)? 

Bör revisorn granska varje enskild transaktion? 

Har revisorn den kompetens som krävs? 
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Revisorns roll 

Ska revisorn vara en ”vakthund”? 

Vem ska skyddas? 

Ska revisorn aktivt söka efter bedrägerier? 

 

Generell inställning mot professionen? 

Är rådande revisionsstandarder tillräckliga eller för höga? 

Är revisorn oberoende från företaget? 

Uppfyller revisorn kraven enligt anmälningsplikten? 

 

3.4 Val av teori samt källkritik 

Litteraturöversikten innehåller källor av olika karaktär; lagstiftning, vetenskapliga artiklar 

samt rapporter från myndigheter. Detta medför att litteraturöversikten präglas av god 

objektivitet. (Saunders et al., 2009) Lagstiftning är, bortsett från där utrymme för tolkningar 

finns, fri från individuella åsikter och talar om vad som faktiskt gäller. Vetenskapliga 

artiklar adderar åsikter och synpunkter och visar att lagstiftningen inte alltid är tillräcklig. 

Rapporter från myndigheter bygger på studier och mätningar från verkligheten, vilket kan 

förklara hur utfallet av lagstiftning blivit.  

 

För att hitta relevanta källor har främst databaser som Business Source Premier, Karnov 

Juridik och FAR Komplett använts. Tidigare arbeten, som främst funnits via Diva, har lästs 

och bidragit med källor. Även vanliga sökningar på sökmotorer, exempelvis Google, har 

gjorts för att få en översiktlig bild av vad som författats inom området.  

 

Ett flertal vetenskapliga artiklar har använts och dessa är författade av forskare inom 

aktuellt område samt har refererats till i andra vetenskapliga artiklar. Artiklarna är även 

skrivna av olika författare samt under ett större tidsperspektiv vilket har möjliggjort en 

objektivitet bland åsikterna. Utrymmet är dock något begränsat, både med hänsyn till 

uppsatsens storlek samt att flera olika kapitel ska rymmas under litteraturöversikten. Därför 

har det inte funnits möjlighet att ta med så många olika vetenskapliga artiklar per avsnitt, 

vilket kan ha påverkat den totala objektiviteten.  
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Domstolar och förvaltningsmyndigheter samt andra som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter måste ta hänsyn till objektivitetsprincipen. Det innebär att de i sin 

verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet, 

Regeringsformen 1 kap 9 §. Rapporterna från myndigheter bygger på arbetet med 

myndigheternas förvaltningsuppgifter och antas därför ha hög grad av objektivitet. Detta 

antas även gälla för lagstiftningen. Vidare måste regeringens och andra myndigheters 

verksamhet vara öppen enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt 

att ta del av allmänna handlingar, domstolsförhandlingar med mera, 

Tryckfrihetsförordningen 2 kap. Rapporternas underlag kan därför kontrolleras. Eftersom 

empirin består av rättsfall och disciplinärenden, vilka båda faller in under begreppet 

förvaltningsuppgifter, har lagstiftningen och rapporter från myndigheter hög relevans för 

undersökningen.  

 

3.5 Diskussion kring validitet, reliabilitet och 

generalisering 

Denna studie har utförts med kvalitativ metod och präglas därmed av författarnas egna 

tolkningar och uppfattningar av det material som behandlats (Bryman & Bell, 2011). Att 

undersökningen kan upprepas vid ett senare tillfälle och visa på samma resultat är därför 

inte självklart. Det material som har använts, rättsfall och disciplinärenden, får dock anses 

vara det mest relevanta för uppsatsens frågeställning (Saunders, 2009). Givetvis hade 

uppsatsen kunna fokusera på den individuella uppfattningen hos revisorer och exempelvis 

domare, men författarna har inte ansett att detta skulle bidra med en högre grad av 

tillförlitlighet eftersom både respondenternas egna uppfattningar och författarnas 

tolkningar skulle kunna påverka resultatet.  Ett specifikt rättsfall är bestående och kommer 

inte att ändras.  Vid en ny rättsfallssökning med samma kriterier finns dock risken att finna 

nya rättsfall som inte fanns vid tidpunkten för denna studie. För att i den grad det är möjligt 

eliminera detta problem har endast rättsfall från HD varit aktuella, eftersom det är tämligen 

svårt att få en fråga prövad av HD.  

 

  



 23 

3.6 Problem och begränsningar 

Som framgått i stycket ovan är uppsatsens metod utformad på ett sådant sätt att slutsatserna 

inte givetvis kan generaliseras. Denna studie bör därför ses som ett komplement till andra 

liknande studier.  

 

Vid urvalet av rättsfall och disciplinärenden fann författarna att det fanns förvånansvärt få 

rättsfall i HD som föll inom ramen för denna uppsats. Författarna gjorde då ett test genom 

att söka fram alla rättsfall från HD som berörde revisorer. Fortfarande var urvalet så litet 

att en manuell genomgång kunde göras för att sortera fram rättsfall som var relevanta för 

uppsatsens syfte. Den knappa mängden kan dels bero på att endast ett fåtal fall prövas av 

HD och dels på att det kan vara känsligt för företag att få tvister prövade i domstol och att 

dem istället använder skiljedomstol. Att detta är anledningen är endast författarnas egna 

spekulationer. Eftersom endast ett fåtal rättsfall hade tänkt användas har detta inte ansetts 

påverka uppsatsens helhet.   
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. Respektive process presenteras var för 

sig och i de fall där både en domstolsprocess och ett disciplinärende har förts följer dessa 

två referat efter varandra.  

4.1 Årstadal Metallhandel AB 

NJA 1998 s 734 är en civilrättslig process mot revisorn i Årstadal Metallhandel AB. En 

anmälan till Revisorsnämnden gjordes men något disciplinärende öppnades aldrig.  

NJA 1998 s 734 

Årstadal Metallhandel AB (vidare Årstadal) bedrev handel med metaller. Mot säkerhet i 

form av företagsinteckningar i bolaget hade Gotabanken (senare Gota Bank) lämnat 

krediter upp till 20 miljoner kronor. När bolaget gick i konkurs i december 1985 visade 

konkursbouppteckningen en brist på drygt 20 miljoner kronor. Banken, som inte kunde få 

betalt för sin fordran, ansåg att det var revisorn som hade tillfogat banken ekonomisk skada 

genom att ha förfarit vårdslöst och därmed brustit i sitt uppdrag som revisor. Krediterna 

som banken hade beviljat baserades främst på uppgifter ur årsredovisningen avseende 

Årstadals varulager. HD hade tidigare fastställt att banken hade tillfogats ekonomisk skada 

genom att inte få betalning för sin fordran (NJA 1992 s 227) och frågan huruvida revisorn 

hade vållat skadan återförvisades därefter av HD till hovrätten och överklagades därefter 

återigen till HD. 

Banken yrkade att revisorn skulle åläggas att betala skadestånd på 600 000 kronor till 

banken. Beloppet motsvarade vad som täcktes av revisorns ansvarsförsäkring. Revisorn 

framhöll att denne hade granskat årsredovisning samt räkenskaper i enlighet med god 

revisionssed och påstod vidare att det hade funnits specifikationer och intyg avseende 

lagervärden i räkenskaperna vid tidpunkten för granskningen.   

HD ansåg att revisorn hade förfarit oaktsamt vid värderingen av varulagret. De 

specifikationer och intyg avseende lagervärdering som revisorn hänvisade till ansågs inte 

ha utgjort tillräckligt underlag för ett fastställande av varulagrets höga värdering. Hovrätten 

ansåg dock inte att revisorn skulle åläggas skadeståndsskyldighet eftersom banken hade 

brustit i noggrannhet vid sin kreditprövning. Detta instämde inte HD i, utan menade att det 

generellt bör antas att uppgifter i en årsredovisning som blivit granskad av en revisor är 
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riktiga. Även om banken förfarit oaktsamt i sin kreditprövning ansåg HD att denna 

oaktsamhet bör vara av väsentligen lägre grad än revisorns oaktsamhet. HD biföll alltså 

bankens talan och fann revisorn skyldig att ersätta banken med 600 000 kronor.§  

Sammanfattning: Frågan i målet var om revisorn kunde hållas skadeståndsskyldig för att 

inte ha iakttagit god revisionssed, enligt ABL 9 kap 3 § och 29 kap 1 och 2 §§ (i domskälen 

hänvisas till äldre lagrum). HD fann revisorn skyldig att betala skadestånd. 

4.2 Daydream Software AB 

 

Nedan presenteras en genomgång av ett disciplinärende samt en civilrättslig process som 

avgjorts i HD avseende revisorn i Daydream. Först har Revisorsnämnden öppnat ett 

disciplinärende mot revisorn och därefter har en av Daydreams intressenter yrkat 

skadeståndsansvar mot revisorn i allmän domstol. 

 

Revisorsnämndens disciplinärende D23/08 

Revisorsnämnden öppnade disciplinärende mot revisorn i det börsnoterade bolaget 

Daydream AB samt dess dotterbolag avseende revisionerna för räkenskapsåret 2005. 

Omständigheterna var i huvudsak likartade för båda revisionerna. 

 

Först ifrågasattes värderingen av aktierna i dotterbolaget och en därtill sammanhängande 

goodwillpost. Dessa hade redovisats till väsentliga belopp i dotterbolaget respektive 

koncernen och beräkningarna av värdet var till stor del beroende av ett antal variabler, 

exempelvis omsättningsutvecklingen. Revisorn menade att utvecklingsbolag, vilket var 

vad koncernen bestod av, alltid var svårbedömda och ofta hade ett betydligt högre värde än 

den tydliga substansen. Revisorer måste ofta bedöma pågående projekt utifrån 

framtidsutsikterna och i detta fall fanns en stark tro på framtiden. Revisorn framhöll vidare 

att bolaget hade presenterat ett så kallat “impairment test” bestående av beräkningar 

avseende värdet på aktierna samt en framtidsprognos. Testet prövades av revisorn som 

också konsulterade en i ämnet insatt kollega och de båda bedömde att testet utförts korrekt. 

Revisorsnämnden invände dock mot att omsättningsutvecklingen beräknades över en 

period av elva år och en sådan bedömning krävde att revisorn tagit del av detaljerade 

affärsplaner, riskanalyser samt övriga underlag. I detta fall var även utvecklingen till hög 

grad beroende av framtida trender och teknikutveckling. Revisorsnämnden konstaterade att 

dokumentationen till beräkningarna var allmänt hållna och att det inte kunde utläsas att 
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revisorn haft tillräckligt underlag för att pröva rimligheten i bolagets antaganden om den 

framtida omsättningsutvecklingen. Gällande den frågan fann Revisorsnämnden att revisorn 

åsidosatt god revisionssed vid granskningen av bolagets värdering av aktierna i 

dotterbolaget och goodwillposten samt att revisorn inte i tillräcklig utsträckning försäkrat 

sig om rimligheten gällande den antagna omsättningsutvecklingen. 

 

Den andra frågan gällde ett EU-bidrag som betalats ut till dotterbolaget. Vid granskningen 

av räkenskapsåret 2005 framkom att projektet som finansierats med bidraget hade avslutats 

efter utgången av räkenskapsåret. Revisorn begärde därför bekräftelse från behörig person 

på dotterbolaget om att projektet kunde avslutas utan att det medförde 

återbetalningsskyldighet av EU-bidraget. Någon bekräftelse kom inte och revisorn avgav 

sina revisionsberättelser utan att veta om återbetalningsskyldighet skulle inträda. Senare 

framkom att återbetalningsskyldighet de facto hade inträtt vid tillfället. Revison anförde att 

denne hade fått ett ”representation letter” från företagsledningen, men detta ansåg 

Revisorsnämnden inte vara tillräcklig eftersom det inte behandlade frågan om 

återbetalningsskyldighet. Revisorsnämnden ansåg därför att revisorn åsidosatt god 

revisionssed genom att inte kräva en extern bekräftelse avseende 

återbetalningsskyldigheten innan revisionsberättelsen avgavs. 

 

Utöver detta trycktes årsredovisningen upp och gjordes tillgänglig för aktieägarna, förvisso 

inte undertecknad, innan revisionen var avslutad. Detta var på grund av den stundande 

årsstämman. Aktieägare som tog del av årsredovisningen fick därför intrycket av att 

revisionen var fullständig och avslutad. Detta ansågs vara särskilt allvarligt eftersom 

bolaget var börsnoterat. 

 

Sammantaget fann Revisorsnämnden att revisorn hade åsidosatt sina skyldigheter som 

revisor i flera avseenden skulle därför meddelas en disciplinär åtgärd. Att bolaget var 

börsnoterat utgjorde en allvarlig omständighet men eftersom revisorn inte hade någon 

tidigare anmärkning fann Revisorsnämnden att det räckte med den disciplinära åtgärden 

varning. 

 

Revisorn överklagade beslutet men detta avslogs av Länsrätten i Stockholm.  
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NJA 2014 s 272 

Antilu Services OU (vidare Antilu) ägde under 2005 aktier i 24hPoker genom en 

kapitalförsäkring. Under våren 2006 erbjöd sig Daydream att förvärva samtliga aktier i 

24hPoker. Ett prospekt om erbjudandet publicerades och kort därefter genomfördes 

förvärvet genom en apportemission av aktier i Daydream till aktieägarna i 24hPoker. 

Revisorn utförde revisionen för räkenskapsåret 2005 samt granskade delar av det prospekt 

som låg till grund för uppköpserbjudandet till aktieägarna i 24hPoker. Revisorn lämnade 

inga anmärkningar eller reservationer i samband med detta. 

 

Efter sammanslagningen kunde Daydreams nya styrelse konstatera att bolagets prognos för 

omsättning och resultat inte skulle hålla och under sommaren beslutades att verksamheten 

skulle avvecklas. När hösten kom uppdagades att redovisningen hade varit bristfällig. Till 

följd av detta såldes Antilus aktier med förlust varpå företagets ägare yrkade att Daydreams 

revisor skulle hållas skadeståndsskyldig på grund av oaktsamt förfarande vid utförandet av 

revisionen såväl som vid upprättandet av prospektet.  

 

HD instämde i HovR bedömning gällande oaktsamhetsfrågan. HovR ansåg att de 

avvikelser från god revisionssed som Revisorsnämnden varnat revisorn för utgjorde 

oaktsamt förfarande. HD gick vidare med att bedöma utifrån normskyddet, med vilket 

avses det ändamål som regeln i fråga syftar till att skydda. Regeln om att årsredovisningar 

ska granskas enligt god revisionssed innebär bland annat att den som lagt en årsredovisning 

som grund för ett affärsbeslut ska skyddas under förutsättning att tilliten till 

årsredovisningen var befogad. Allmänt gäller att befogad tillit föreligger om 

årsredovisningen utgjort en väsentlig del av det underlag som legat till grund för beslutet. 

HD skilde dock på affärsbeslut som avsåg köp utanför börsen av en del i ett börsnoterat 

bolag och affärsbeslut som avsåg investeringar i derivat grundat på bolagets börskurs. I den 

senare situationen ansågs köparen ha en mer distanserad relation till årsredovisningen 

varför inte befogad tillit ansågs föreligga. Till sist framförde HD att det måste finnas ett 

orsakssamband mellan revisorns oaktsamhet och den skada som anses ha uppstått när den 

oriktiga årsredovisningen lagts till grund för ett affärsbeslut. 

 

HD:s slutsats blev att även om revisorn brustit i sin granskning kan det inte antas att Antilus 

beslut skulle ha blivit ett annat om årsredovisningen hade varit riktig och därför är revisorn 

inte skadeståndsskyldig gentemot Antilu. 
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Sammanfattning: Revisorn har överträtt ABL 9 kap 3 § genom att inte granska bolagets 

årsredovisning och bokföring så ingående som god revisionssed kräver. Revisorn har 

ålagts en varning från Revisorsnämnden men har inte ansetts vara skadeståndsskyldig 

gentemot det reviderade bolagets intressenter. 

4.3 Fresta Entreprenad & Försäljnings AB 

Följande är ett straffrättsligt mål mot revisorn i bolaget Fresta Entreprenad & Försäljning 

AB. Ett disciplinärende öppnades hos Kommerskollegium, vilka hade hand om tillsynen 

mot revisorer innan Revisorsnämnden. Disciplinärendet berörde flera felaktigheter i 

revisorns arbete, men endast de som hade relevans för revisionen i Fresta presenteras.  

 

NJA 1988 s 393 

Fresta Entreprenad och Försäljnings AB (vidare Fresta) bedrev entreprenadverksamhet 

under tidigt 1980-tal. Bolaget, som drevs av två makar varav den ena var ensam ägare, gick 

i konkurs 1983. Då uppdagades att det fanns stora felaktigheter i den löpande bokföringen 

och åklagare väckte talan mot makarna avseende grovt skattebedrägeri, bokföringsbrott och 

grovt bokföringsbrott. Åtal för medhjälp till bokföringsbrott och grovt bokföringsbrott 

väcktes också mot bolagets revisor. 

 

I frågan om bokföringsbrott och grovt bokföringsbrott påstod åklagaren bland annat att 

makarna uppsåtligen hade underlåtit att bokföra affärshändelser, inte sett till att 

bokföringen skett löpande, bokfört betalningar på felaktigt sätt eller inte alls samt gjort 

felaktiga justeringar mellan skuldkonton och kassakonton. Kassakontot hade visat orimliga 

saldon och inte motsvarats av en verklig kassa. Sammantaget hade bokföringen haft så 

allvarliga brister att rörelseförlopp, ställning och ekonomiska resultat inte kunnat bedömas 

med hjälp av bokföringen. Revisorn undertecknade revisionsberättelsen utan anmärkning 

om att bokföringsskyldigheten har åsidosatts. Revisorn har till sitt försvar framhållit att 

denne inte kan hållas ansvarig för felaktigheter och ofullständigheter som beror på att 

bolaget inte har tillhandahållit allt material.  

 

Det framkom inga uppgifter som kunde styrka att revisorn visste om att felaktigheter i 

bokföringen berodde på att makarna uppsåtligen hade undanhållit vissa affärstransaktioner 

från bokföringen. Revisorn var däremot väl medveten om att både huvudbokföringen och 

bokslutet hade medfört svårigheter för dennes medarbetare vilka arbetat med detta samt att 

det krävt ovanligt omfattande arbetsinsatser. Trots detta hade revisorn inte vidtagit 
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ytterligare åtgärder eller på annat sätt försäkrat sig om att alla svårigheter med materialet 

hade rätts ut. Där av ansåg HD att revisorn åsidosatt sina skyldigheter som revisor. En mer 

noggrann kontroll hade visat att boksluten var felaktiga och genom att avge rena 

revisionsberättelser har revisorn genom oaktsamhet främjat bokföringsbrott. Med hänsyn 

till att makarnas handlingar var uppsåtliga ansåg HD att revisorn endast hade medverkat i 

mindre mån och dömde för medhjälp till bokföringsbrott med böter som påföljd. 

 

Kommerskollegiums disciplinärende Dnr 437/86 

 

Ett disciplinärende öppnades mot revisorn hos Kommerskollegium. Disciplinärendet 

innefattade även omständigheter som inte hade relevans för revisionen i Fresta. Gällande 

revisionen i Fresta tog Kommerskollegium fasta på det faktum att revisorns medarbetare 

hade haft betydande svårigheter med bokföringsunderlaget. Revisorn gjorde, trots 

vetskapen om detta, inte någon ingående granskning av bokföringsunderlaget utan förlitade 

sig på sina kollegor. Därför ansåg revisorn grovt ha åsidosatt sitt ansvar som revisor. Efter 

en sammanlagd bedömning beslutade Kommerskollegium att revisorn skulle meddelas en 

varning.  

 

Sammanfattning: Bakgrunden till målet är bokföringsbrott, BrB 11 kap 5 §, ett brott som 

revisorn enligt ABL 9 kap 43 § ska anmäla. HD har i målet dömt revisorn för medhjälp till 

bokföringsbrott, BrB 23 kap 4 § och 11 kap 5 §.  Kommerskollegium har därefter meddelat 

en varning till revisorn för grovt åsidosättande av ansvar. 

 

4.4 Midvinter AB 

Följande är ett straffrättsligt mål där revisorn i bolaget Midvinter AB står åtalad samt ett 

disciplinärende mot samma revisor avseende revisionen i bolaget. 

 

NJA 2009 s 3 

Allmän åklagare har väckt åtal mot fyra personer för ekonomiska brott begångna i 

Midvinter ABs (vidare Midvinter) verksamhet. Midvinters revisor avgav för den tid brotten 

begicks en ren revisionsberättelse och anmärkte således inte på att årsredovisningen 

lämnats in försent, att omsättningen angetts på ett vilseledande sätt, att löpande bokföring 

saknades för delar av räkenskapsåret, att verifikationer från räkenskapsåret inte hade 

bevarats och att underlag för att verifiera balansposter saknades.  Dessutom intygade 
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revisorn sanningslöst att denne i rimlig grad försäkrat sig om att årsredovisningen inte 

innehöll väsentliga fel och att den upprättats i enlighet med ÅRL och därmed gett en 

rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed.  

 

Revisorn ansågs ha åsidosatt god revisionssed genom att inte göra avstämning mot 

grundbok, huvudbok, balans- och resultatrapporter, årsbokslut, fakturor och kontoutdrag. 

Inte heller utredde eller dokumenterade revisorn frågan om huruvida bolaget befunnit sig i 

en ekonomisk risksituation, vilket denne borde ha gjort eftersom endast 52% av 

aktiekapitalet återstod. Genom bristfällig granskning medverkade revisorn till fara för 

skatteundandragande handling hos bolaget och revisorn åtalas således för främjande av 

bokföringsbrott. Revisorn nekade till anklagelserna och hävdade att han hade haft rätt att 

förlita sig på uppgifter som lämnades av den som ansvarade för bokföringen i bolaget.  

För att någon ska kunna dömas för medhjälp till brott krävs att medhjälpshandlingen utförs 

innan huvudbrottet fullbordas, men i vissa fall kan den även ske efter huvudbrottets 

fullbordande. I detta fall ansåg HD att huvudbrottet, det vill säga bokföringsbrottet, var 

fullbordat när företagsledningen avslutat bokföringen och tillsett att en årsredovisning 

upprättats. Huvudbrottet var alltså fullbordat när revisorn lämnade in sin revisionsberättelse 

varför HD inte ansåg att bristerna i revisionsberättelsen var att bedöma som medhjälp till 

bokföringsbrott. 

 

Revisorsnämndens disciplinärende Dnr 2005-322 

Revisorsnämnden öppnade efter anmälan från Ekobrottsmyndigheten ett disciplinärende 

mot revisorn i Midvinter AB. Omständigheterna som åberopades var i huvudsak desamma 

som i NJA 2009 s 3. Revisorn hade gjort bedömningen att risken för felaktigheter och 

oegentligheter var mycket liten och att denne hade hög uppfattning om 

redovisningskonsultens kompetens och att det därför inte fanns anledning att misstro 

uppgifter som redovisningskonsulten lämnade. Att bolagets aktiekapital endast uppgick till 

drygt 50 000 borde framgå för externa läsare av årsredovisningen och behövde, enligt 

revisorn, inte anmärkas ytterligare på.  

 

Revisorsnämnden ansåg att revisorn inte hade gjort en fullgod granskning av bolaget utan 

i allt för hög grad förlitat sig på de uppgifter som tillhandahölls av redovisningskonsulten. 

Vidare ansåg Revisorsnämnden att omständigheter såsom att bolaget var vilande men det 

ändå fanns indikationer på att verksamhet förekom, att stor del av aktiekapitalet var 

förbrukat samt att bolaget nyligen bytt ägare borde ha föranlett revisorn att utvidga sin 



 31 

granskning. Sammantaget fann Revisorsnämnden att granskningen inte utförts i enlighet 

med god revisionssed och att revisorn därmed hade åsidosatt sina skyldigheter. En 

disciplinär åtgärd beslutade att tilldelas, men omständigheterna ansågs inte allvarligare än 

att en erinran var tillräcklig. 

 

Sammanfattning: Bakgrunden till målet i allmän domstol är bokföringsbrott, Brb 11 kap 5 

§, ett brott som revisorn enligt ABL 9 kap 43 § ska anmäla. Frågan för domstolen att 

bedöma är dock om revisorn gjorts sig skyldig till medhjälp till bokföringsbrott enligt Brb 

23 kap 4 §. Domstolen har dock inte funnit grund för att döma revisorn. Därefter har ett 

disciplinärende hos Revisorsnämnden öppnats varefter revisorn fått en erinran för att inte 

ha följt god revisionssed. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet utifrån den teoretiska referensramen 

och analysmodellen.  

Revisorns kunskap 

Det empiriska resultatet visar att revisorns kunskap och kompetens är något som kan 

debatteras. I fallet mot revisorn i Årstadal hävdade revisorn att denne hade haft tillgång 

till specifikationer och intyg avseende lagervärdet, men HD ansåg att dessa inte hade 

utgjort tillräckligt underlag för en så hög värdering som det var fråga om. Här blir det 

tydligt att revisorn och domstolen inte har samma uppfattning om vilken kompetens 

revisorn bör besitta. I fallet Daydream blev utfallet liknande avseende värderingen av 

aktierna i dotterbolaget, eftersom granskningen av dessa inte ansågs tillräcklig. Hassink et 

als. (2009) teori om rimlighetsgapet skulle kunna appliceras på dessa fall eftersom det 

kan ifrågasättas hur höga krav på revisorns kompetens som är rimligt att ställa. 

 

I målet mot Fresta ansåg HD att den löpande bokföringen varit grovt undermålig men 

trots vetskap om det undertecknade revisorn revisionsberättelsen utan anmärkning. 

Revisorn ansåg sig inte ansvarig eftersom bolaget inte hade tillhandahållit allt material. 

Detta tyder på att revisorn inte ansåg sig ansvara för att bokslutet upprättas korrekt och 

inte heller att varje transaktion bör granskas. Det kan inte utläsas ur rättsfallet att HD på 

något sätt ansåg att revisorn var skyldig att granska samtliga transaktioner, dock bör 

revisorn i detta specifika fall ha försäkrat sig om att problemen med bokföringen hade 

klarats upp.  

 

Likt revisorn i Frestafallet hade revisorn i Midvinter AB undertecknat en ren 

revisionsberättelse utan att anmärka på att exempelvis löpande bokföring för delar av året 

saknades och att verifikationer inte hade sparats. I dessa två fall var det tydligt att både 

domstol och disciplinnämnd ansåg att revisorerna ansvarar för att se till att den löpande 

bokföringen och bokslutet är korrekt.  Detta bekräftar resultaten i Frank et als. (2001) 

studie som säger att revisorerna och representanter för rättsväsendet har olika uppfattning 

om i vilken utsträckning revisorerna ansvarar för detta.  
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Revisorns roll 

I fallet mot revisorn i Daydream lade HD stor vikt vid normskyddet. Den som lagt en 

årsredovisning som grund för ett affärsbeslut ska under normala omständigheter skyddas. 

Även i Årstadalfallet resonerade HD på liknande sätt. Detta bekräftar att revisorn ska ha 

rollen som ”vakthund” och därmed skydda intressenter från att lida skada på grund av 

brister inom företaget.  

 

I Frestafallet hade ägarna begått bokföringsbrott. Genom att revisorn inte hade gjort 

tillräckliga kontroller av bokslutet hade denne genom oaktsamhet främjat bokföringsbrott 

och dömdes till medhjälp. Att ägarnas handlingar var uppsåtliga utgjorde en förmildrande 

omständighet.  Utgången i fallet tyder på att revisorn förvisso ska förhindra att företaget 

kan begå bokföringsbrott, men det krävs inte att revisorn vidtar särskilda åtgärder för att 

upptäcka och förhindra det.  

 

I fallet mot revisorn i Midvinter AB ansågs revisorn visserligen ha åsidosatt sina 

skyldigheter enligt god revisionssed genom att inte ha gjort en fullgod granskning av 

bolaget, men revisorn dömdes inte för medhjälp till bokföringsbrott. I likhet med 

utgången i Frestafallet kan detta tyda på att revisorns skyldigheter att upptäcka 

bokföringsbrott är begränsade.  

 

Generell inställning till professionen 

Revisorns oberoende har inte diskuterats uttryckligen varken i rättsfallen eller 

disciplinärendena. Detta kan dock tänkas att ett rubbat oberoende har legat bakom 

bristerna i revisorns arbete. I Frestafallet var det revisorns kollegor som hade arbetat med 

huvudbokföringen och bokslutet. Enligt Arruñada (2009) påverkas inte oberoendet 

negativt om revisionsbyrån även tillhandahåller exempelvis redovisningstjänster, medan 

Sikka (2009) kommit fram till det motsatta. I detta fall kan det dock ifrågasättas om inte 

revisorns förlitande på kollegorna rubbade oberoendet och således även dennes 

skyldigheter som revisor. Även i Midvinterfallet ansåg revisorn att denne hade fog för att 

anta att de uppgifter som lämnats av den bokföringsansvarige var tillförlitliga. Detta kan 

antingen tolkas som att revisorns oberoende gentemot företaget och den 

bokföringsansvarige var rubbat eller som att revisorn inte förstod att syftet med 

revisionen bland annat var att granska redovisningen. Enligt Halling (2008) tenderar 

revisorns roll att blandas ihop med redovisningskonsultens och möjligtvis har revisorn 
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själv haft svårt att veta vilken relation redovisningskonsulten och revisorn har till 

varandra.  

 

I Frank et als. (2001) studie ansåg revisorerna att regler och standarder var högt ställda 

medan representanter för rättsväsendet ansåg att dessa endast var tillräckliga. I flera av 

dessa fall har revisorerna inte ansetts uppfyll sina skyldigheter enligt god revisionssed. I 

fallen mot revisorerna i Årstadal och Daydream har revisorerna visserligen gjort vad dem 

ska, men inte i tillräcklig utsträckning. Detta kan tyda på att reglerna förvisso inte är för 

högt ställda för att revisorerna ska kunna uppfylla dem, men att reglerna är otydliga och 

inte ger tillräcklig vägledning.  

 

Frågan om revisorns anmälningsplikt aktualiseras i de två fall som berör bokföringsbrott. 

Det som diskuteras i fallen är dock inte frågan om huruvida revisorn faktiskt har anmält, 

utan endast om revisorn har fullgjort sin granskning.  

 

Sammanfattning 

I samtliga fall har revisorn agerande ifrågasatts av domstolen och disciplinnämnd. I de tre 

fall där ett disciplinärende har initierats har revisorn fått meddelats en disciplinär åtgärd på 

grund av brister i god revisionssed i samtliga fall. Att Revisorsnämndens disciplinära 

åtgärder beaktas av domstol står klart i bland annat Daydreamfallet. Det är dock inte någon 

förutsättning för att revisorn ska dömas av domstol. I Årstadalfallet har revisorns agerande 

bedömts som oaktsamt av HD, men trots domen har inte något disciplinärende öppnats hos 

Revisorsnämnden. En revisor som har dömts i HD bör givetvis få sin lämplighet som 

revisor prövad även yrkesetiskt.  

 

Att det gick att identifiera problem inom samtliga tre kategorier i analysmodellen tyder på 

att oklarheterna kring revisorsprofessionen är oklar. Vissa av rättsfallen faller in under flera 

av kategorierna och problemen kan redovisas under flera kategorier. Det verkar exempelvis 

som att revisorns roll är otydlig och kan sammanblandas med revisorns kompetens. Det 

kan aktualisera frågan om rimlighet, är det rimligt att revisorn ska behöva följa en så stor 

mängd regler. Eller har problemet kanske uppstått från andra hållet, det vill säga att 

revisorsyrket är präglat av ett så stort regelverk att inte intressenterna förstår vad revisorns 

roll är och därför uppstår problem vilket leder till ett förväntningsgap avseende vad 

revisorerna ska prestera (Hassink et al., 2009).   
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6 Slutsats och reflektioner 

I slutsatsen presenteras studiens resultat. Detta besvarar studiens frågeställning och syfte 

om hur revisorns ansvar tolkas i praxis samt om det kan konstateras att det föreligger ett 

förväntningsgap. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om det föreligger ett förväntningsgap genom att 

studera skillnaderna i revisorns och domstolens tolkningar. Utifrån analysen kan slutsatsen 

dras att ett förväntningsgap föreligger mellan revisorer och praxis även om det i vissa av 

fallen var tydligare än i andra.  

 

Även om revisorerna inte hölls ansvarig i samtliga fall, ansåg praxis att revisor hade handlat 

felaktigt i samtliga situationer. Det visar på att praxis gör tämligen vida tolkningar av 

revisorns ansvar. Att det inte finns någon tydlig definition av vad god revisionssed innebär 

ställer till problem för revisorerna. God revisionssed har i varierande utsträckning 

diskuterats i samtliga fall. I en del av fallen användes god revisionssed i princip som ett 

slags ”slasktratt” för att fånga upp allt felaktigt eller oönskat beteende hos revisorn. För 

intressenterna kan detta utgöra en säkerhet eftersom revisorn alltid måste sträva efter att 

utföra sitt arbete på ett så korrekt sätt som möjligt utifrån tillgängliga regler. För revisorn 

kan detta dock vålla problem eftersom denne aldrig kan vara säker på att inte hålla ansvarig 

för felaktigheter som denne inte hade vetskap om eller kompetens att avgöra. Otydliga 

regler som dessa kan även komma att vidga förväntningsgapet, vilket Burrows & Perssons 

(2000) studie visar på.  

 

Att förväntningsgapet kunde identifieras inom alla tre kategorierna, revisorns kunskap, 

revisorns roll och generell inställning till professionen, visar på att förväntningsgapet är 

omfattande. Att revisonsyrket är präglat av en stor mängd regler och standarder har alltså 

inte eliminerat samtliga oklarheter.  Denna studies resultat går således i samma riktning 

som tidigare forskning som visat att regelverket kring revisorer är otydligt och att ett 

förväntningsgap föreligger. För diskussionens skull hade det varit intressant om domstolen 

i något av fallen inte hade resonerat kring revisorns brister utan kommit fram till att kraven 

på revisorn var för högt ställda.  
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Trots att slutsatsen om att ett förväntningsgap föreligger bekräftar vad som tidigare 

framkommit inom forskningen är det något knapphändigt att påstå att slutsatsen i denna 

studie gäller generellt för revisorsyrket i Sverige. Dels ger studien inget statistiskt 

säkerställt svar på hur utbrett förväntningsgapet är i praxis. Även om den ger en klar bild 

av hur HD har dömt, finns det många fall som inte har nått högsta instans men som ändå 

vore intresserade att studera i en framtida studie. Studien ger förvisso svar på hur 

uppfattningen i praxis respektive hos revisorerna ser ut, men den ger ingen bild av hur det 

föreligger i verkligheten. Att en revisor som står till svars inför domstol försvarar sig och 

ger den bästa tänkbara förklaringen till sitt handlande får anses självklart. Det går inte att 

säkerställa att det var av ren underlåtelse och inte exempelvis okunskap som revisorn 

handlade felaktigt. Vidare belyser detta bara förväntningsgapet mellan de revisorer som 

handlat felaktigt och praxis. Hur alla de revisorer som handlat korrekt uppfattar praxis 

tolkningar är utanför ramen för denna uppsats. Att studien bygger på sekundärdata som på 

grund av rättsfallens breda omfattning har fått tolkas och sammanfattas kan ha begränsat 

uppsatsen. Det kan ha medfört att data tolkats fel eller att validiteten har påverkats eftersom 

syftet med rättsfallens upprättande inte var denna studie.  

 

Denna studie har bidragit med en djupgående analys av ett fåtal rättsfall avseende hur 

revisorernas ansvar tolkas i praxis och huruvida det finns ett förväntningsgap. Att studien 

är tvärvetenskaplig och omfattar både den ekonomiska aspekten och den juridiska gör att 

den skiljer sig från många av de studier som genomförts tidigare. Den juridiska aspekten 

är inte alltid självklar för ekonomer och revisorer varför studien är ett viktigt bidrag. En 

intressant studie för framtiden vore att låta revisorer som har handlat korrekt läsa och tolka 

rättsfall för att se om förväntningsgapet går att utröna även hos dem. Uppsatsförfattarnas 

teori är att förväntningsgapet inte skulle vara lika enkelt att identifiera då eftersom det 

faktum att dessa revisorers handlande inte har varit föremål för domstolsprövning bör tyda 

på att revisorernas uppfattning stämmer överens med domstolens. Om teorin stämmer får 

framtida studier utvisa.  
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Bilaga 1 

 

Tabell 1, Brottskatalog 

Bedrägeri Brb 9 kap 1 § Kort förklaring om 

resp. brott kommer 

här 

Grovt bedrägeri Brb 9 kap 3 § 
 

Svindleri Brb 9 kap 9 § 
 

Förskingring Brb 10 kap 1 § 
 

Grov förskingring Brb 10 kap 3 § 
 

Olovligt förfogande Brb 10 kap 4 § 
 

Trolöshet mot huvudman Brb 10 kap 5 § 
 

Oredlighet mot borgenärer Brb 11 kap 1 § 
 

Försvårande av konkurs eller 

exekutiv förrättning 

Brb 11 kap 2 § 
 

Otillbörligt gynnande av borgenär Brb 11 kap 4 § 
 

Bokföringsbrott Brb 11 kap 5 § 
 

Skattebrott SkBrL 2 § 
 

Grovt skattebrott SkBrL 4 § 
 

Vårdslös skatteuppgift SkBrL 5 § 
 

Försvårande av skattekontroll SkBrL 10 § 
 

Penningtvätt Lag om 

penningtvättsbrott 3-5 

§§ 

 

Näringspenningtvätt Lag om 

penningtvättsbrott 7 § 

 

Mutbrott och bestickning 

(Om det skett av någon inom ramen 

för bolagets verksamhet) 

Brb 10 kap 5a-5e §§ 
 

Tabell 1.1 Brottskatalog 

 

 

 


