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Förord 

Vi vill tacka alla som gjort denna uppsats möjlig att utföra. Först och främst vill vi tacka vår 

handledare, Ulla Pettersson, för all hjälp och allt stöd hon gett oss under hela utförandet av 

uppsatsen. Vi vill även tacka våra opponenter som under seminarierna kommit med mycket bra och 

intressant input för hur vi kunde utveckla vår uppsats så att den skulle bli bättre.  

Sist men inte minst vill vi tillägna ett stort tack till alla våra respondenter, utan er skulle detta arbetet 

inte varit möjligt att utföra, tack så hemskt mycket.  
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1. Inledning 
I detta kapitel handlar om företaget Prosolvia och hur de gick i konkurs. Kapitlet innehåller även en 

problemformulering, en frågeställning samt syftet till att denna uppsats skrivs.  

1.1 Bakgrund och problemformulering  
Prosolvia grundades av två studenter från Chalmers, Dan Lejerskär och Morgan Herou. Det var ett IT-

företag som arbetade med bland annat produktutveckling och konsultation av numeriska 

simuleringar, vilket är avancerade matematiska uträkningar. Företaget skaffade sig en stor kundkrets 

inom numerisk simulering i Skandinavien och 1992 påbörjades utvecklandet av företagets första 

programvara för visuell simulering. 1994 släppte de sin första egenutvecklade programvara för visuell 

simulering. Företaget fortsatte att utvecklas och öppnade senare kontor i både Linköping och 

Jönköping, men även internationellt i bland annat Oslo, Detroit och München. I mars 1997 

introducerade sig Prosolvia AB på Stockholmsbörsen. Introduktionskursen låg på 115 kronor per 

aktie. Ett år senare hade kursen stigit till 388 kronor. Detta ledde 1998 till ett börsvärde på 4,7 

miljarder kronor. (Prosolvia) 

På hösten 1998 uppdagades det att Prosolvia hade blåst upp sin omsättning med 105 miljoner. Detta 

för att Prosolvias aktie skulle öka ännu mer i värde. När detta uppdagades gick Prosolvias aktie ner till 

20 öre. Statliga industrifonden tog då över företaget, men när de inte längre ville ta hand om 

företaget begärdes Prosolvia i konkurs. Detta hände i december 1998. Konkursen ledde till att 8000 

aktieägare förlorade tillsammans hundratals miljoner kronor. De två grundarna, företagets 

ekonomidirektör, en 62-årig anställd och företagets revisor Nils Brehmer, som jobbade för Öhrlings 

PwC, blev alla ställda inför rätta, bland annat för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott. (Söderlind, 

2013) 

Alla fem blev frikända i tingsrätten, men i revisorns fall överklagades domen till hovrätten. I 

hovrätten blev domen mot revisorn och PwC ändrad och de blev dömda att betala ungefär 2 

miljarder kronor. (Persson, 2013) PwC överklagade domen till Högsta Domstolen, men innan fallet 

hann tas upp i domstolen nådde parterna en förlikning. Förlikningslikviden uppgick till 742,5 miljoner 

kronor. Detta var det största skadestånd som någonsin utbetalats i Sverige. (Haddäng, 2013) 

I ABL 29 kap 1-2 §§ finns ingen konkret bestämmelse om hur skadeståndsskyldigheten för en revisor 

skall bedömas, det framkommer endast att revisorn blir ersättningsskyldig för de skador som han 

eller hon av oaktsamhet eller uppsåtligen orsakar, eller som han eller hennes medhjälpare orsakar, 

skall ersättas (ABL). Därav visar Prosolviadomen hur illa det kan gå ifall en revisor missköter sitt jobb. 

Carl-Johan Kjellgren, VD för BDO Sverige, säger i en intervju till tidningen Balans att han tror att det i 

dagens samhälle är en allmän utveckling mot att acceptansen för tänkbara oriktigheter minskat. Han 

säger även att fokus har flyttats från styrelse och VD till revisorn på grund av Prosolviadomen. Enligt 

Kjellgren är detta fel, eftersom det är styrelse och VD som har det primära ansvaret för 

verksamheten i bolaget, ansvaret som revisorn har är att lämna uttalande om styrelse och ledning 

tillsammans med räkenskaperna. (Marténg, 2013) 

Marianne Ljungberg Sandén, VD för Mazars, säger i samma artikel att skadeståndskrav kommer 

kunna riktas mot revisorer på ett annat sätt än tidigare på grund av hovrättsdomen. Det före detta 

justitierådet Bo Svensson lade 2008 fram ett förslag som bland annat innefattade en begränsnings av 
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revisorns skadeståndsansvar (Svensson), detta har dock inte ännu realiserats. Ljungberg anser att 

frågan om skadeståndsansvaret för revisorer borde ha aktualiserats i och med Prosolviadomen. 

(Marténg, 2013) 

BDO-domen var den dom som Högsta domstolen fastslog den 7 april 2014 gällande revisorns 

skadeståndsansvar. BDO-domen handlade om ett uppköp av ett företag där revisorn, som hade till 

uppgift att granska det uppköpta företagets räkenskapsuppgifter från det föregående året, slarvat i 

revisionen. Det visade sig att resultat- och balansräkningarna inte var korrekta. Vilket senare 

medförde att företagets förutsägelser gällande verksamheten inte skulle kunna uppfyllas och en kort 

tid efter det avvecklades företaget. (Svernlöv, Carl (b), 2014) 

Domen gick ända upp till Högsta domstolen där BDO och revisorn senare friades. Högsta domstolen 

ansåg att affärsbeslutet skulle ha tagits även om årsredovisningen hade varit annorlunda. Därav 

ansåg de att orsakssambandet mellan revisorns dåligt utförda arbete och skadan som företaget lidit 

inte var tillräckligt stark för att revisorn skulle dömas att betala skadestånd. (Svernlöv, Carl (b), 2014) 

Prosolviadomens utfall har blivit mycket omskriven i svenska tidsskrifter, där det bland annat 

beskrivs som det största skadeståndet i svensk historia. Eftersom skadeståndsansvaret för revisorer 

inte har prövats i Sverige i den omfattning som i tidigare nämnd dom, anser vi att det är av intresse 

för revisorsbranschen att utreda i vilken utsträckning arbetet påverkades. Denna studie kommer 

handla om hur Prosolviadomen har påverkat revisorns arbete. I studien kommer det finnas 

beskrivningar av vad en revisor arbetar med och vad revision är. Olika lagar och regler kommer 

beskrivas i korthet och ifall dessa har ändrats efter att Prosolviadomen fastställdes. Studien försöker 

även utreda vilka delar i revisorns arbete som påverkats, till exempel ifall deras byrås policy har 

påverkats eller ifall rekryteringsprocessen på deras byrå har modifierats.   

1.2 Frågeställning  
Frågeställningen som skall besvaras är följande: 

 Hur har Prosolviadomen påverkat svenska revisorers arbete? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats är att utreda hur Prosolviadomen har påverkat svenska revisorers 

arbete, allt från hur de själva märkt av effekterna till hur lagstiftningen som de måste följa har 

påverkats. Detta eftersom vi anser att det är av stort intresse för revisorsbranschen, då fallet är 

relativt nytt och skadeståndsplikten för revisorer har inte testats i Sverige i denna vidd förut.  

1.4 Målgruppsanalys 
Målgruppen denna kandidatuppsats riktar in sig mot är mest revisorer, samt andra som intresserade 

av ämnet. Anledningen till en större inriktning på revisorer är att uppsatsen handlar om hur deras 

arbete har påverkats av Prosolviadomen.  
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1.5 Disposition 
Kap 1.   - Inledning 

I Inledningen finns det en kort beskrivning av Prosolviamålet och den 

problemformulering som finns angående detta. Här finns även uppsatsens syfte. 

Kap 2.  - Metod 

I Metodavsnittet finns det en beskrivning av de metoder vi använt oss av för att 

genomföra denna uppsats. Det presenteras vilka metoder vi använt oss av för att få in 

primär- och sekundärdata. Här finns även en beskrivning av vilka företag vi kontaktat 

och varför, vilka avgränsningar vi gjort samt hur vi bedömt vilka källor som är av värde. 

Kap 3.  - Referensram 

I Referensramen finns en längre beskrivning av Prosolvia som företag, mer detaljer om 

målet och den avgörande domen. Det finns även information om vad en revisor gör 

och hur en revision utförs. Här finns också flera exempel på vilka lagar och regler som 

en revisor måste följa. Avslutningsvis finns en kort beskrivning om skadestånd samt 

om ett liknande fall, Enronskandalen.  

Kap 4. - Empiri 

I Empirin finns sammanfattningar från de intervjuer vi genomfört med de olika 

respondenterna. 

Kap 5. - Analys 

 I analysen kopplas referensramen samt empirin samman och egna resonemang görs. 

Kap 6.  - Slutsats 

I slutsatsen sammanfattas resultatet av studien med återkoppling till referensramen 

och empirin.  
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2. Metod  
Denna uppsats huvudsakliga syfte är att utreda huruvida Prosolviadomen har påverkat svenska 

revisorers arbete. Då inget liknade fall tidigare förekommit i Sverige anser vi att det är av stort 

intresse att reda ut detta. För att kunna utreda detta har olika revisionsföretag och advokatbyråer 

kontaktats. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod eftersom vi ansåg att detta skulle 

ge oss mycket användbar information utifrån intervjuerna. För att sedan få svar på frågeställningen 

har vi använt oss av en deduktiv ansats, vilket betyder att vi använt oss av existerande fakta för att 

utföra analysen i slutet av uppsatsen. Vi har i empirin sammanfattat intervjuer som vi genomförde 

för att få input från hur verkligheten för att inte enbart analysera hur Prosolviadomen påverkat i 

teorin. Eftersom fallet nyligen har avslutats har det inte behandlats så noga tidigare, därför anser vi 

att detta är ett bra ämne att skriva om. (Bryman & Bell, 2011) 

2.1 Operationalisering 
För att komma igång med vår uppsats försökte vi hitta olika aktuella ämnen för att utföra en 

intressant studie med mervärde för allmänheten. När vi hade valt vårt ämne utformade vi utifrån 

detta en problemformulering och ett syfte. Det är utifrån problemformuleringen och syftet som vi 

sedan valt hur vår insamling av information skulle  gå till.  

Vi valde att utföra intervjuer för att få en så bra bild av verkligheten som möjligt.  Våra intervjuer har 

utförts med respondenter från olika företag runt om i Sverige. Respondenterna har valts ut eftersom 

vi anser att de hade rätt kunskap för att kunna besvara våra frågor på ett bra sätt. Respondenterna 

tillförde genom sina svar mycket till studien. De intervjufrågor som respondenterna svarade på var 

utformade utifrån vår referensram för att vi skulle få väsentlig information från våra intervjuer. En 

fråga vi ställde till respondenterna var hur de ansåg att Prosolviadomen påverkat revisorernas 

arbete, detta för att få deras syn på vår frågeställning och därigenom ha mer kött på benen när vi 

skulle börja analysera den information vi samlat in och sedan besvara vår frågeställning utifrån detta.  

De svar vi fick från respondenterna sammanfattades sedan i empirin. Dessa analyserades sedan och 

jämfördes då med referensramen för att på det sättet kunna besvara studiens frågeställning. Detta 

ledde fram till slutsatserna där vi bland annat beskrev vad vi kommit fram till och vårt svar på 

frågeställningen.    

2.2 Datainsamling 
Vi har i vår studie använt oss av både primära och sekundära data. Primärdata som samlats in har 

lagt grunden för empirin i arbetet medan den sekundärdata som används mestadels lagt  grunden för 

vår referensram.  

För att samla in primärdata kontaktade vi de olika företagen via e-post. Dock var det endast ett fåtal 

som svarade på våra mail och av dessa svarade alla att de inte ville vara med i vår studie. Därmed var 

vi tvungna att ringa till våra respondenter istället och på detta sätt fick vi tillslut svar på de frågor vi 

hade, som hade utformats utifrån referensramen som tidigare samlats in. Vi har valt att inte använda 

oss utav en enkät, då vi ansåg att vi skulle få mer korrekta svar ifall de själva fick svara som de ville 

och inte blev styrda av svarsalternativ. Istället för en enkät har vi använt oss utav intervjufrågor. 

Utifrån svaren på de frågor vi hade har vi utformat en empiridel som beskriver respondenternas syn 

på hur arbetet har förändrats.  
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Sekundärdata som samlats in har mestadels använts för att utforma referensramen. Den består 

huvudsakligen av diverse lagar och regler, men den beskriver även Prosolviadomen i detalj samt tar 

upp en annan stor skandal, Enronskandalen, för att möjligtvis kunna dra paralleller mellan de två 

fallen. För att samla in denna information har vi använt oss av olika databaser och tidskrifter.   

Endast ett fåtal vetenskapliga artiklar har använts i arbetet. Detta på grund av att vi har haft 

svårigheter med att hitta relevanta artiklar som berör ämnet. De artiklar som vi hittat har vi hittat 

genom databasen ABI inform. Dessa har till största del berört Enronskandalen, detta på grund av att 

den är äldre och därför blivit mer omskriven.  

2.3 Val av respondenter 
När vi skulle kontakta respondenter valde vi att inrikta oss på stora revisionsbyråer i Sverige, detta 

eftersom det är högst troligt att de har de största kunderna och därav berörs mest av fallet vi 

behandlar. Eftersom vi inte fick så många svar som vi hoppades på tvingades vi att även inrikta oss på 

byråer i andra storlekar. Vi har även valt att kontakta olika sorters advokatbyråer för att få en annan 

synvinkel på efterskalven av fallet.  

De revisionsbyråer som vi kontaktat och fått svar ifrån är följande, Hanneryd & Colling Revision AB, 

KPMG, PwC, Revisionsbyrån i Östergötland och Ernst & Young, även kända som EY. Utöver dessa 

kontaktade vi närmare 30 olika byråer som inte ville medverka i studien. Vi hade för avsikt när vi 

kontaktade företagen att de skulle jobba med stora företag,  eftersom vi antog att det var dessa som 

påverkats mest. Men eftersom det var så många som inte ville medverka i vår studie var vi senare 

tvungna att även använda oss av mindre revisionsbyråer. När vi kontaktat revisionsbyråerna har vi 

försökt komma i kontakt både med revisorer på byråer över hela Sverige, samt högre uppsatta 

personer på huvudkontoren, till exempel VD. Anledningen till att vi kontaktat flera olika 

revisionsföretag är att detta utökar vår möjlighet för att utföra en korrekt analys.  

Den advokatbyrå vi fått kontakt med och varit villig att svara på frågor är Baker & McKenzie. Vi 

kontaktade även 25 andra advokatbyråer som inte ville medverka i studien. Anledningen till att vi 

även kontaktat advokatbyråer är att de möjligtvis har en annan syn på hur revisorernas arbete har 

påverkats efter Prosolviadomen. De kanske har bättre insyn i hur skadeståndsrisken ökat och hur 

Prosolviadomen inverkat på lagstiftningen.  

2.4 Analysmetod 
I analysdelen har vi skrivit om den uppfattning vi fått om vår frågeställning utifrån den information vi 

samlat in. Vi har jämfört de olika respondenternas svar för att se ifall de anser att yrket påverkats på 

något vis av den fällande domen i Prosolviamålet. Svaren vi fått in från respondenterna har vi sedan 

jämfört med vår referensram för att se vilka delar av revisorns arbete som påverkats och vi har även 

försökt analysera anledningen till detta.  

Den kvalitativa undersökning som gjorts, utgjorde grunden för den empiri som vi analyserat. Vi skulle 

även kunnat använda oss av till exempel en kvantitativ undersökningsmetod för att utföra 

intervjuerna och på det sättet samla in data till empirin, men vi ansåg att det skulle ha ett större 

värde för uppsatsen ifall kvalitativa undersökningar gjordes.  
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2.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet betyder att undersökningen som utförts har mätt det den skulle mäta. Detta var en 

anledning till att vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod, då det anses lättare 

att få information med hög validitet genom denna typen av undersökningar. De frågor vi har ställt till 

respondenterna har, vad vi anser, hög validitet för uppsatsens ämne, då de är utformade efter den 

referensram som utformats specifikt för att kunna analysera ämnet uppsatsen handlar om. (Bryman 

& Bell, 2011) 

Reliabilitet betyder att undersökningens resultat skulle kunna upprepas vid en annan undersökning 

som handlar om samma ämne. Detta är dock svårt att påvisa, eftersom uppfattningen om hur 

revisorns arbete påverkats av Prosolviadomen kan ändra med tiden. Dock anser vi att uppsatsen 

genom de intervjuer som utförts har en hög reliabilitet, tack vare att respondenterna har bra insyn i 

ämnet. Respondenterna har heller inte haft någon anledning att i intervjuerna svara oärligt, eftersom 

frågorna vi ställde var generella och därför inte riktade sig enskilt till dem. Respondenterna har även 

haft möjlighet att vara anonyma ifall de har velat detta. En sak som kan ha påverkat studiens 

reliabilitet är att två av respondenterna är familjemedlemmar till en av författarna, detta på grund av 

brist på respondenter, vi tror dock inte att detta har påverkat deras svar. För säkerhets skull har vi 

ändå valt att genomföra analysen och slutsatsen med kritiskt syn på svaren vi fått av respondenterna 

för att studien skulle få så hög reliabilitet som möjligt. (Bryman & Bell, 2011) 

2.6 Källkritik 
I denna uppsats har det mestadels använts artiklar från olika tidskrifter, men även vissa vetenskapliga 

artiklar. Att säkerställa informationen i artiklar från tidskrifter är inte lätt, men vi har genom att 

jämföra olika artiklar med samma information kommit fram till vilka artiklar som med störst 

sannolikhet har korrekt information. Vissa tidskrifter kan vara vinklade, men detta är något vi tar upp 

i kapitlet slutsatser.  

2.7 BDO-domen 
BDO-domen hade en stor påverkan på denna kandidatuppsats, vilket gav den en del komplikationer. 

Eftersom uppsatsämnet redan hade valts innan Högsta domstolen hade fastslagit BDO-domen, var 

det svårt att bedöma hur stor påverkan BDO-domen skulle ha på denna uppsats. Innan BDO-domen 

hade fastslagits trodde vi att Prosolviadomen skulle ha haft stor påverkan på revisorns arbete, men 

efter BDO-domen blev dess påverkan betydligt mindre vilket ändrade vår förväntade slutsats. Om 

inte BDO-domen skulle ha fastslagits tror vi att slutsatsen av vårt arbete skulle förändrats och att 

Prosolviadomen skulle ha haft större påverkan. 
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3. Referensram 
I detta kapitel finns en längre beskrivning av Prosolvia som företag och mer detaljer om målet och 

den avgörande domen. Det finns även information om vad en revisor gör och hur en revision utförs. 

Här finns också flera exempel på vilka lagar och regler som en revisor måste följa. Avslutningsvis finns 

en kort beskrivning om skadestånd samt om ett liknande fall, Enronskandalen. 

3.1 Prosolvia - en beskrivning av företaget och rättsmålet  
I detta kapitel kommer först en företagsbeskrivning av företaget Prosolvia, efter det kommer en 

beskrivning av rättsmålet och domen.  

3.1.1 Företaget 

Prosolvia grundades 1988 i Göteborg av de två Chalmersstudenterna Morgan Herou och Dan 

Lejerskär. Det var ett IT-företag som främst ägnade sig åt numeriska simuleringar, vilket är en sorts 

avancerade matematiska uträkningar, men även åt till exempel produktutveckling. Det var ett snabbt 

växande företag som etablerade sig i bland annat Salt Lake City, Detroit och flera stora städer i 

Europa. (Prosolvia) 

1995 startades ett dotterföretag, Prosolvia systems, som bland annat inriktade sig på 

produktionssimuleringar. Det gick så pass bra att de 1997 startade ytterligare ett dotterbolag, 

Prosolvia Interactive, som ägnade sig åt multimedia och internet. Samma år som detta hände 

etablerade sig Prosolvia på Stockholmsbörsen. Aktiens ingångsvärde var 115 kr per aktie, men steg 

snabbt till 388 kr per aktie, vilket betydde att det totala börsvärdet på Prosolvias aktier var 4,7 

miljarder kronor. (Prosolvia) 

Men detta varade inte länge. Året efter börsintroduktionen började deras bokslut för 1997 att 

ifrågasättas. De anklagades för att ha blåst upp sin vinst genom att de hade tagit upp orealiserade 

intäkter på 128 miljoner kronor, som egentligen skulle tas upp först i bokslutet 1998 ifall de under 

året realiserats. Detta hade de gjort för att få aktiens värde att öka ännu mer, men när bokslutsfifflet 

uppdagades gick istället aktien i botten. På mindre än ett år gick aktiens värde ner från 388 kr per 

aktie till 20 öre per aktie. I slutet av 1998 tog statliga industrifonden över Prosolvias verksamhet i ett 

sista försök att få det på fötter igen, men när de insåg att detta inte skulle fungera begärdes Prosolvia 

i konkurs. (Söderlind, 2013) 

3.1.2  Rättsmålet 

Efter att konkursen hade blivit ett faktum blev flera högt uppsatta personer i företaget, bland annat 

de två grundarna, företagets ekonomidirektör och en 62-årig anställd ställda inför rätta. De blev 

bland annat stämda för svindleri samt grovt bokföringsbrott. Alla blev dock frikända i tingsrätten och 

ingen överklagelse gjordes. (Söderlind, 2013) 

Företagets revisor, Nils Brehmer, samt företaget som han arbetade för, Öhrlings PwC, blev 

tillsammans ställda inför rätta. Detta på grund av att det ansågs att revisorn hade varit oaktsam i sin 

revision av företaget genom att inte anmärka på de tidigare nämnda felen i bokföringen och att detta 

hade lett till konkursen. Tingsrätten ansåg att revisorn inte hade följt god redovisningssed samt att 

revisionen inte hade uppfyllt de krav på noggrannhet som finns. I Tingsrätten friades dock revisorn 

och PwC, eftersom de ansåg att den bristande revisionen inte hade haft någon inverkan på Prosolvias 

konkurs, detta på grund av att tingsrätten ansåg att konkursboet måste bevisa att ett presumtivt 
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händelseförlopp skulle ha varit fallet ifall revisionen hade varit korrekt utförd och att detta var 

mycket mer sannolikt än den nuvarande utgången, alltså att Prosolvia inte hade gått i konkurrs ifall 

revisionen hade varit korrekt utförd. (Andersson & Knutson, 2013) 

Den friande domen överklagades och togs upp i hovrätten. Även i hovrätten ansågs det att revisorn 

inte hade handlat enligt god redovisningssed och att revisionen var illa utförd. Däremot sänkte 

hovrätten bevisbördan för konkursboet, det presumtiva händelseförloppet skulle bara behöva vara 

övervägande sannolikt i jämförelse med det nuvarande. Hovrätten dömde att revisorn är skyldig, 

eftersom de ansåg att det dåliga rykte som Prosolvia fick inte skulle ha uppstått ifall revisorn hade 

utfört revisionen på ett korrekt sätt. (Andersson & Knutson, 2013) 

Hovrätten hänvisade till ett fall tidigare samma år, Landskronamålet, där en 13-årig flicka var under 

vårdnad, men temporärt placerad hos sin mor. Under tiden hon var hos sin mor anlade hon en stor 

brand. Fallet kom upp i Högsta domstolen och där slogs det fast att socialnämndens försummelse av 

deras plikt att ta hand om flickan hade medfört att skulden för branden låg på dem. Därmed blev de 

skadeståndsskyldiga mot dem som utsattes för branden. I och med det fallet menade Hovrätten att 

det räckte med att de ansåg att det skulle varit osannolikt att Prosolvia skulle haft problem med sin 

solvens och därmed skulle de ha fortsatt att växa istället för att gå i konkurs. De ansåg att kunder och 

andra intressenter skulle ha handlat på ett annat sätt och detta skulle lett till att Prosolvia hade 

kunnat utföra en nyemission. I och med detta ansåg hovrätten att sambandet mellan revisorns 

oaktsamhet och Prosolvias konkurs var tillräckligt stark för en fällande dom. De dömde PwC och 

revisorn att betala 890 miljoner i skadestånd, 112 miljoner för de rättegångskostnader som uppstått 

samt ränta på ungefär 1,1 miljard, sammanlagt ungefär 2 miljarder kronor (Persson, 2013).  

(Andersson & Knutson, 2013) (Danielsson, 2013) 

PwC ansåg efter den fällande domen att de inte var skyldiga, därav ville de att fallet skulle tas upp till 

Högsta domstolen. Detta beviljades, men innan rättsmålet han påbörjats i Högsta domstolen kom 

PwC och Prosolvias konkursbo till en förlikning. Förlikningsvillkoret var att PwC skulle betala 742,5 

miljoner kronor till Prosolvias konkursbo. Detta ansågs som en rimlig summa eftersom Prosolvias 

konkursbo genom detta kunde betala de skulder som uppstått till deras intressenter. (Haddäng, 

2013) 

3.2 Revisorn och revision 
I detta kapitel beskrivs vad en revisor är, vad revisorns arbetsuppgifter går ut på och vad revision är.  

3.2.1 En revisor - vad är det?  

En revisor är en person som utför revisionsarbete samt hjälper till med redovisningsfrågor och därtill 

hörande uppgifter i ett företag. Det finns huvudsakligen två olika typer av kvalificerade revisorer, 

auktoriserade revisorer och godkända revisorer. Efter en bestämmelse som trädde i kraft den 1 juni 

2013 kan det dock inte längre utexamineras godkända revisorer. De som hade titeln godkänd revisor 

före bestämmelsen trädde i kraft har dock kvar sin titel (FAR Auktorisation). Det finns även andra 

typer, till exempel internrevisorer och miljörevisorer. Eftersom i princip alla får kalla sig revisor, då 

namnet revisor inte är skyddat, finns det även lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer är främst 

verksamma i kommunala företag, men även i kooperativa företag och ideella föreningar. 

(Wernerman, 2006) 



9 

Det ställs olika krav på hur redovisningen av företags resultat skall genomföras. Dessa krav ställs för 

att intressenter, såsom ägare, kunder, leverantörer och banker skall kunna lita på den information 

som finns om bolaget, gällande den finansiella situationen och dess förvaltning. Utan dessa krav 

skulle intressenterna vara tvungna att utföra interna kontroller för att se till att de inte tar beslut 

baserat på felaktig information från företaget. Det är revisorns ansvar att säkra kvaliteten på denna 

information, men det är däremot den verkställande direktören och styrelsen som innehar ansvaret 

för den tidigare nämnda informationen. Det kan alltså sägas att revisorns åligganden är att öka den 

ekonomiska informationens tillförlitlighet och att se till att styrelsen och VD:n utför sina uppdrag på 

ett korrekt sätt. Detta framkommer i ABL 9 kap 3-6b §§. (Wernerman, 2006) 

3.2.2 Rekryteringsprocessen 

Revisionsbyråernas rekryteringsprocess påbörjas ofta redan ett år i förväg, för att få så bra 

kandidater som möjligt. Detta betyder till exempel att de rekryteringar som påbörjas efter sommaren 

avslutas i augusti året därpå. När revisionsbyråer rekryterar är det, precis som inom de flesta 

yrkesområden, olika från byrå till byrå. Att gå på arbetsintervju är något som är vanligt i alla 

branscher och det är ett återkommande moment även inom rekryteringen till revisionsbolag, men nu 

för tiden finns det även en hel del test som byråerna kan göra för att mäta hur bra de som ansöker 

om tjänsten passar för det arbetet och utifrån dessa få ut toppkandidaterna. Exempel på den här 

typen av tester är screeningtest, som man kan göra hemifrån över nätet, och kvalificeringsfrågor, där 

de ansökande svarar på frågor om sig själv. Det förstnämna är ett exempel på intelligenstest och det 

andra är ett så kallat personlighetstest. Det finns även så kallade "assessment centers", där de 

ansökande utsätts för olika arbetsliknande scenarion där det händer oberäkneliga saker, för att på 

det sättet få reda på hur bra personerna passar för arbetet. Alla dessa tester har utformats för att 

företagen nu för tiden har större krav på kompetenta medarbetare och genom testerna lär de känna 

kandidaterna mer grundligt innan de gör sina val angående anställningar. (FAR(a)) (FAR(b)) 

3.2.3 Vad är revision och varför utförs den? 

Det finns flera olika former av revision, till exempel intern, extern och miljörevision. En revision 

utförs av en revisor och är en process där ett företags årsredovisning och ledning undersöks och 

bedöms. Det finns lagar och regler om hur revisionen av olika företagsformer och deras ledning samt 

redovisning skall utföras och hurdan information som får och skall lämnas angående företagets 

ekonomi. (Wernerman, 2006) 

Revisionens uppgift är att säkerställa att informationen som företaget utger om sin ekonomi faktiskt 

stämmer. En annan viktig orsak till att revisionen utförs är för att garantera att ledningen utför sitt 

arbete på ett korrekt sätt och att dem inte tar beslut som är direkt skadliga för företaget. Revisionen 

är väldigt viktigt för ett väl fungerande näringsliv, eftersom den ger ökad tillförlitlighet åt företagens 

ekonomiska information. (Wernerman, 2006) 

Revisionen består i princip av tre delar:  

- Planering 

- Granskning 

- Rapportering 

Nedan följer en beskrivning av de olika delarna.  
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3.2.3.1 Planering 

I denna del av revisionen samlas information om företaget in av revisorn. Revisorn får ur denna 

information reda på hur företaget förhåller sig till omvärlden och de interna omständigheterna. 

Denna information behövs för att sedan kunna bestämma vilka delar av verksamheten som skall 

granskas och hur denna granskning skall utföras. Revisorn lär sig genom informationssökningen om 

företagets verksamhet och de risker som kan leda till betydelsefulla fel i årsredovisningen. Revisorn 

lär sig dessutom om företagets interna kontroll. (Wernerman, 2006) 

Risken att revisorn skall göra en felaktig bedömning av ett företag kallas revisionsrisk. Revisionsrisken 

påverkas av tre sorters risker. Dessa är inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Om revisorn 

bedömer att en risk är större än en annan kan revisorn rikta sitt arbete på den risk som är störst. 

Detta leder till att revisorn kan rikta sina granskningsinsatser mot de områden där sannolikheten för 

fel är störst och minimerar risken att fokusera på fel saker i granskningen.  Denna plan på vilka delar 

revisorn skall koncentrera sitt arbete på kallas revisionsplan. Ur denna revisionsplan bildas sedan en 

granskningsplan som är en detaljerad arbetsinstruktion för hur granskningen skall genomföras. 

(Wernerman, 2006) 

3.2.3.2 Granskning 

I denna del av revisionen granskas bokföringen, årsredovisningen och förvaltningen av företaget. 

Revisorn tar här reda på bland annat ifall resultaträkning och noter ger en ärlig bild av företaget, ifall 

balansräkningens tillgångar och skulder är riktiga och ifall förvaltningsberättelsen omfattar det den 

enligt lag skall göra. Revisorn skall i granskningen få fram tillräckliga bevis för att bedöma huruvida 

styrelseledamot samt verkställande direktör skött sina uppgifter på ett sätt som inte kan leda till 

ersättningsskyldighet till bolaget, ifall bokföringsskyldigheten är fullbordad och ifall det har uppstått 

andra överträdelser av ABL eller av andra lagar. (Wernerman, 2006) 

När granskningen utförs kan revisorn använda sig av två olika former, granskning av kontroller eller 

substansgranskning. Vid granskning av kontroller granskar revisorn att företagets interna kontroller 

har den funktion som de skall ha, till exempel genom intervjuer och genom granskning av ifall 

redovisningsrutinerna utformats på ett bra sätt och ifall de följs. Vid substansgranskning kontrollerar 

revisorn bland annat olika resultaträkningsposter i bokslutet, exempelvis genom lagerinventering. 

Substansgranskning kan även innehålla en analytisk granskning och denna omfattar bland annat 

nyckeltal och budgetsiffror. Oftast använder sig revisorn av en blandning av de två 

granskningsmetoderna. (Wernerman, 2006) 

3.2.3.3 Rapportering  

Det är i denna del av revisionen som slutprodukten kommer fram, revisionsberättelsen. 

Revisionsberättelsen är en slags rapport som upprättas årligen. I den kommer det bland annat fram 

huruvida årsredovisningen följer ÅRL, ifall resultaträkningen och balansräkningen är korrekt 

uppställda samt ifall styrelseledamöterna och verkställande direktör tilldelas ansvarsfrihet. Ifall inga 

anmärkningar görs i revisionsberättelsen skall den ställas upp enligt standardutformningen RS 709, 

men ifall det har upptäckts väsentliga fel i revisionen skall dessa framställas som anmärkningar i 

revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen skall det även framgå huruvida revisorn anser att styrelse 

och verkställande direktör skall beviljas ansvarsfrihet eller inte. En revisionsberättelse som ställs upp 

enligt RS 709 garanterar inte att det inte finns fel i bolaget, men revisorn uttalar sig genom en sådan 

utformad revisionsberättelse att det med "hög men inte absolut säkerhet" inte finns essentiella fel. 

(Wernerman, 2006) 
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Ifall revisorn anser att något fel är väsentligt, men att det kan skada bolaget ifall informationen når 

allmänheten, kan revisorn då meddela styrelse och verkställande direktör med en erinran. En erinran 

kan också lämnas ifall revisorn hittat något fel som den inte anser är tillräckligt stort för att skrivas 

med i revisionsberättelsen. En erinran är en skriftlig anmärkelse som skall behandlas av styrelsen 

inom fyra veckor efter att den kommit dem till känna. Det finns även andra rapporter som lämnas till 

styrelse och verkställande direktör. Dessa kan vara förslag till förbättringar och de gör att företaget 

snabbt kan rätta till de brister som finns. Det kan även finnas observationer av mer omfattande 

natur. (Wernerman, 2006) 

Revisionsarbetet slutförs ofta med en sammankomst mellan företagets ledning och revisorn, en 

såkallad slutrevision. På denna diskuteras kritik innan den lämnas ut till allmänheten så att 

potentiella feluppfattningar kan klargöras. En revisor som misstänker brott måste anmäla detta till 

åklagarmyndigheter. (Wernerman, 2006) 

3.3 Grunderna för ansvarsprövning 
Det finns åtta grunder utifrån vilka revisorn utför sin ansvarsbedömning i ett företag. De åtta 

grunderna är följande: 

 Bristfällig måluppfyllelse  

 Bristfällig styrning 

 Skadat anseende   

 Skadad ekonomi 

 Oberättigat fattande av beslut 

 Olaglig verksamhet 

 Bristfälligt förberedande av uppdrag 

 Missvisande redovisning (Englund, Nyman, & Tengdelius, 2010) 

3.3.1 Bristfällig måluppfyllelse 

Bristfällig måluppfyllelse betyder att betydelsefulla avsteg från de upprättade målsättningarna 

uppstår. Företagets ledning är likgiltig till företagets principer och normer och oföretagsamhet visas 

genom att inte utföra sakenliga och verkningsfulla insatser för att fullfölja de stadgade målsättningar 

företaget har. Detta leder till att ekonomin blir illa behandlad och de uppgifter ledningen har blir illa 

utförda. (Englund, Nyman, & Tengdelius, 2010) 

3.3.2 Bristfällig styrning  

Det finns två olika sorters bristfällig styrning, extern och intern. Extern bristfällig styrning är när 

företagets ledning har misslyckats med att styra verksamheten, till exempel genom att den inte drivs 

på ett lämpligt sätt. För sena eller allt för dåliga åtgärder av ledningen resulterar i att brister uppstår i 

verksamheten. En annan sorts bristfällig extern styrning är att en eller flera styrelsemedlemmar inte 

närvarat när beslut fattats. Exempel på när den interna styrningen har brister är när ledningen inte 

fullbordat sin plikt att hålla koll på det interna styrsystemet. De saknar helt enkelt ett tillräckligt bra 

system för den interna styrningen eller har använt systemet på felaktigt sätt. (Englund, Nyman, & 

Tengdelius, 2010) 

3.3.3 Skadat anseende 

Med skadat anseende menas att ledningen missköter sig på ett sådant vis att företagets anseende 

rubbas. Skador av denna sort är av immateriell karaktär. Det är till exempel fråga om att ledningen 
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behandlar anställda illa eller att de inte bryr sig om situationer som de medvetet har ställt till med. 

Dessa skador resulterar i ekonomiska skador om inte någon drastisk förändring sker. Detta på grund 

av att företagets skadade anseende resulterar i förlorade intäkter, både på kort och lång sikt. 

(Englund, Nyman, & Tengdelius, 2010) 

3.3.4 Skadad ekonomi  

Skadad ekonomi kan uppstå genom att ledningens agerande resulterar i att en ekonomisk skada 

uppstår. Detta kan hända till exempel genom att det slarvas med ekonomin eller att ledningen skriver 

på ogynnsamma avtal. Den faktor som är störst i värderingen är omfattningen av skadan, men också 

utsträckningen av avsiktligt förfarande jämfört med nivån av vårdslöshet är väsentligt i revisorns 

bedömning. (Englund, Nyman, & Tengdelius, 2010) 

3.3.5 Oberättigat fattande av beslut 

Med oberättigat fattande av beslut menas att ledningen tar beslut om objekt som är utom deras 

behörighet. Dessa beslut måste vara av stor karaktär, eller grundläggande för företaget, för att 

revisorn skall lägga någon större vikt bakom detta. (Englund, Nyman, & Tengdelius, 2010) 

3.3.6 Olaglig verksamhet 

Ledningen sysslar med olaglig verksamhet när de med vilja eller ovetande har brutit mot lagen. En 

medveten handling som begåtts är exempelvis mutor och förskingring. Vid misstanke om denna sort 

av brott måste revisorn omedelbart anmäla detta till åklagare ifall det inte görs något för att åtgärda 

felet utan någon vidare tidspillan. En olaglig handling som kan vara utom vetskapen för den agerande 

kan vara en handling som utförts i god tro, till exempel om avtal har ingåtts utan att noggrannare 

tillsyn har gjorts. (Englund, Nyman, & Tengdelius, 2010) 

3.3.7 Bristfälligt förberedande av uppdrag  

Med bristfälligt förberedande av uppdrag betyder att ledningen förbereder ärendet bristfälligt och 

detta kan leda till att till exempel missförstånd uppstår, som i sin tur leder till felaktiga beslut. En illa 

utförd budget är ett exempel på detta. (Englund, Nyman, & Tengdelius, 2010) 

3.3.8 Missvisande redovisning 

Med missvisande redovisning menas att redovisningen är missvisande eller rentutav oavslutad. Detta 

gör det svårare att styra företaget. Om den inte rättas till leder det även till en felaktig 

årsredovisning, vilket bryter mot lagen. En felaktig årsredovisning leder till en missvisande bild av 

verksamhetens ställning. Att inte ta upp utgifter i redovisningen är ett exempel på detta. (Englund, 

Nyman, & Tengdelius, 2010) 

3.4 Lagar och regler  
I detta avsnitt kommer olika lagar och regler att beskrivas, till exempel bokföringslagen och 

revisionslagen. 

3.4.1 God Redovisningssed 

Årsredovisningslagen nämner tre huvudprinciper för årsredovisningen. En av de tre huvudprinciperna 

är god redovisningssed, de andra två är rättvisande bild och överskådlighet. Med god 

redovisningssed innebär det att redovisning ska utföras i enlighet med god praxis. Bokföringslagen 

definierar god redovisningssed som en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativ representativ 

krets bokföringsskyldiga. Då det handlar om normer och praxis för bokföring samt bokslut. Enligt BFL 
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är det BFN som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. (2 kap. 2 § ÅRL 1995:1554) (4 kap. 

2 § BFL) (8 kap. 1 § BFL)  

3.4.2 God Revisionssed 

Enligt ABL ska revision utföras enligt god revisionssed, medan lagstiftaren låter 

revisorsorganisationerna definiera vad god revisionsessed innebär. Då handlar det om sätt på vilket 

en revision skall utföras. God Revisionssed handlar om erfarenhet, kunskap och professionellt 

omdöme. God revisionssed utvecklas både internationellt, inom FAR och av Revisorsnämnden samt 

genom domstolarnas praxis. (9 kap. 3 § ABL) (Wernerman, 2006) 

FAR nämner att revision bygger i grunden på förtroende. Då kompetens, oberoende och tystnadsplikt 

är de grundkraven som påverkar förtroendet för revisorn. FAR förklarar att god revisionssed är 

detsamma som god sed bland erfarna revisorer med stor integritet och professionellt omdöme. (FAR) 

3.4.3 God Revisorssed 

Enligt Revl ska en revisor iaktta god revisorssed. God revisorssed handlar mer om yrkesetiska regler 

för revisorer, då en viktig etisk regel är att följa god revisionssed. (Wernerman, 2006) 

En annan viktig del för en revisor är att de ska utföra sina uppgifter självständigt och opartiskt. Med 

hjälp av en analysmodell kan en revisors opartiskhet och självständigthet sättas på prov. Om revisorn 

inte är opartisk eller självständig enligt analysen skall revisorn avböja eller avsäga sig från uppdraget. 

RN är de som utvecklar normerna för god revisorssed enligt revisorslagen. (21 § RevL) (3 § RevL)  

3.4.4 Bokföringslag 

BFL (1976:125) är den lag som reglerar hur de bokföringsskyldiga ska sköta sin bokföring. Lagen 

reglerar vilka som är bokföringsskyldiga, hur den ska presenteras, hur bokföringen ska genomföras, 

hur bokföringen ska avslutas och hur arkivering ska ske. (1 kap. 1 § BFL) 

De bokföringsskyldiga kan delas upp i fysiska och juridiska personer. En fysisk person är då en person 

eller individ, medan en juridisk person kan utgöras av ett företag, en förening eller en fysisk persons 

dödsbo. De bokföringsskyldiga har som skyldighet att löpande bokföra de uppkomna 

affärshändelserna i överrenstämmelse med en god redovisningssed. (4 kap 2 § BFL) (2 kap 2 § BFL, 2 

kap 6 § BFL) 

3.4.5 Årsredovisningslag 

ÅRL (1995:1554) är den lag som omfattar bestämmelser om upprättande och offentliggörare av 

delårsrapporter, koncernredovisning och årsredovisning. Lagen har bland annat till syfte att få 

företagsrapportering att bli så enkel och jämförbar som möjligt. Årsredovisningen omfattar de 

företag som är aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag med minst en juridisk person som 

ägare och stiftelser som är bokföringsskyldiga. ÅRL tar även upp de allmänna bestämmelserna om 

årsredovisningen och de delar den skall bestå av. Den skall då bestå av balansräkning, 

resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. För de större företagen skall det även ingå en 

finansieringsanalys. (2 kap 1 § ÅRL) (1 kap 3 § ÅRL) (1 kap. 1 § ÅRL) 

3.4.6 Revisorslag 

Revl (2001:883) är den lag som omfattar allmänna bestämmelser om revisorer. Den innehåller bland 

annat bestämmelser om RN, krav för auktorisation av revisorer, godkända revisorer, revisionsföretag, 

registrering av revisionsbolag och revisorns skyldigheter. (1 § RevL) 
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För att bli auktoriserad revisor krävs det att vissa krav uppfylls, till exempel att yrkesmässigt utöva 

revisionsverksamhet, vara bosatt i Sverige, Schweiz eller i en annan stat i Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet, ha en utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamheten, ha 

avlagt examen hos RN, varken vara i konkurs eller näringsförbud samt vara redbar och i övrigt lämplig 

att utöva revisionsverksamheten. Finns det särskilda skäl, får RN i ett enskilt fall bevilja undantag från 

kraven.(4 § RevL) 

3.4.7 Revisionslag 

Revisionslag (1999:1079)beskriver de olika delarna av revisionen, det står här om de regleringar som 

finns gällande hur en revision skall utföras. Det framgår bland annat att företagets årsredovisning och 

bokföring skall granskas av en revisor och att granskningen skall vara så omfångsrik som krävs enligt 

god revisionssed. Det finns liknande bestämmelser i bland annat ABL (2005:551), som beskriver hur 

revisionsberättelsen skall utformas och hur annan sorts rapportering från revisorn skall framföras.  

Revisionslagen gäller endast på de företag som är förpliktade att utföra en årsredovisning enligt 6 

kap. 1§ BFL (1999:1078). Den gäller inte heller för företag vars revisionsplikt beskrivs i till exempel 

ABL eller EFL.  

3.5 Skadestånd  
Det finns många lagar och regler som beskriver en revisors skadeståndsansvar. De allmänna 

bestämmelserna gällande skadestånd finns i skadeståndslagen (1972:207), men det finns även andra 

lagtexter som beskriver skadestånd, till exempel i 18 kap. handelsbalken. Andra lagtexter som 

behandlar skadeståndsansvaret för en revisor är ABL (2005:551) och revisionslagen (1999:1079). 

(Svensson) 

Huruvida ett skadestånd skall betalas ut beror på ifall skadan endast är monetär eller om det faktiskt 

uppstått till exempel personskada. Ifall en skada är av rent monetärt slag skall fullt belopp ersättas 

ifall det finns ett avtal mellan parterna, ett så kallat inomobligatoriskt fall. Om det däremot inte finns 

något avtal mellan de parter mellan vilka skadeståndet har uppstått, ett så kallat utomobligatoriskt 

fall, skall skadestånd endast betalas ut ifall ett lagbrott har begåtts eller ifall det finns en lag som 

utfärdar skadeståndsskyldighet. För revisorer finns det i 18 kap. handelsbalken bestämmelser av 

detta slag. Det finns även bestämmelser av samma slag i 29 kap. ABL. Syftet med dessa är att värna 

om intressenter i företaget och att allmänheten skall kunna lita på det som framställs av bolaget. 

(Svensson)  

Samma ersättningsskyldighet gentemot företaget gäller för en revisor som för till exempel en 

styrelseledamot. Om en revisor skadar bolaget med flit eller av misstag skall revisorn ersätta den 

skadan som då uppstår. Revisorn är därmed tvungen att granska företagets räkenskaper och ledning 

med den omsorg som krävs för att inte skada företaget. Huruvida en revisor har varit tillräckligt 

omsorgsfull i sitt arbete bestäms utifrån ABL och de bestämmelser som bolagsordningen fastställt 

gällande revisorns skyldigheter och kompetenser. Det framkommer i 9 kap. 3-4§§ i ABL att "Revisorn 

skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande 

direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 

kräver... Revisorn skall följa bolagsstämmans anvisningar, om de inte strider mot lag, 

bolagsordningen eller god revisionssed." (ABL) (Svensson) 
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I 27§ Revl (2001:883) framkommer det att en revisor måste ha en försäkring som täcker den 

ersättningsskyldighet som denne kan dra på sig genom skadestånd. En revisor kan även ställa 

säkerhet hos RN, men detta har aldrig förekommit. I FAR finns en gruppförsäkring för medlemmarna. 

Denna uppfyller kraven på ansvarsförsäkring. Dock får de fyra stora, PwC, KPMG, Ernst & Young och 

Deloitte, inte teckna den försäkringen, då ett mer omfattande skydd behövs för dessa företag. Efter 

Enronskandalen 2001 har det blivit så gott som omöjligt för de fyra stora revisionsbolagen att teckna 

försäkringar av detta slag. (Svensson) 

Ett annat sätt att skydda revisorerna är att använda sig av takbelopp, vilket är den största summan 

som ersätts. FAR har sammanställt standardvillkor, som används av de flesta byråerna, även de stora. 

Dessa standardvillkor måste avtalas om mellan revisionsbyrån och klienten. Takbeloppet ligger runt 1 

miljon dollar, vilket är en rätt hög gräns om man jämför med de skadestånd som utdelas. 

Takbeloppet måste även det avtalas om. (Svensson) 

Begränsningen av revisorers skadeståndsansvar har tagits upp många gånger på sistone, bland annat 

när Enronskandalen uppdagades. (Svensson) 

3.5.1 Adekvat kausalitet 

Med adekvat kausalitet menas att orsakssambandet mellan den utförda handlingen och skadan är 

tillräckligt starkt för att skadestånd skall uppstå. Till exempel om en person sparkar en annan person 

på benet så att det bryts är det adekvat kausalitet och därmed blir personen som sparkade 

skadeståndsskyldig, men om en förbipasserande som ser händelsen blir rädd och springer in i en 

lyktstolpe och i och med detta får en hjärnskakning, är detta inte skadeståndsgrundande.  (Lagen.nu) 

Adekvat kausalitet används alltså för att avlägsna händelser inte skall påverka ansvarsgrundandet. 

Detta resulterar i att skador som är tillfälligheter till en handling inte påverkar åliggandet  för den 

som orsakat skadan att ersätta denne. (Svernlöv, Carl (a), 2014) 

3.6 Enronskandalen 
Enron bildades i mitten av 80-talet och var en fusion av två företag, Houston Natural Gas och 

InterNorth. Enron var ett energibolag, stationerat i Houston, Texas, som bland annat arbetade med 

naturgas och elektricitet. Företaget växte snabbt och var snart ett av världens största företag med 

hundratals miljarder kronor i omsättning. (JenkinsJr, 2001) 

Enron belastade dolda dotterbolag i koncernen med kostnader och tillgångar och redovisade inte 

dessa i balansräkningen. De fortsatte att bilda nya dotterbolag som ingen visste om och belastade 

dem med stora tillgångar och kostnader. De uppskattade även sina vinster med hjälp av prognoser på 

hur marknadsvärdena skulle se ut i framtiden. Detta ledde till att de den 16 oktober 2001 var 

tvungna att göra en nedskrivning på över 1 miljard dollar (över 6 miljarder kronor). När detta 

uppdagades sjönk deras aktie från över 90 dollar per aktie till under en dollar per aktie.  Detta ledde 

till att Enrons ekonomi gick i botten och den 2 december 2001 ansökte de om konkurs. (Anonymous, 

2002) (Degerfeldt, 2011) 

Flera högt uppsatta personer blev ställda inför rätta, inklusive revisionsbolaget Arthur Andersen 

(Anonymous, 2002). Arthur Andersen hade både konsulterat och utfört bolagets revision, vilket 

väckte misstankar. Det ansågs att de hade förbisett kostnader som inte tagits upp och även på andra 

saker som ledde till felaktiga bokslut. Anledningen till detta var den höga ersättningen på hela 25 
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miljoner dollar om året som Arthur Andersen fick in genom deras arbeten med Enron. (Tragger, 

2002) 

Fallet slutade i en förlikning mellan revisionsföretaget Arthur Andersen och intressenterna i Enron. 

73 miljoner dollar var summan Arthur Andersen skulle betala (Wire, 2007), vilket inte var stora 

pengar i jämförelse med deras omsättning på hela 9 miljarder dollar. Dock resulterade Arthur 

Andersens medverkan i Enronskandalen att de fick dåligt rykte och detta ledde till att de gick i 

konkurs och de 100 000 personer som jobbade på Arthur Andersen runt om i världen förlorade sina 

jobb. (Linthicum, Reitenga, & Sanchez, 2010) 

Enronskandalen hade stora effekter på finansvärlden i USA. Kontrollen av finansiell manipulation 

ökades samtidigt som straffen för brott av detta slag blev strängare. Financial Accounting Standards 

Board i USA skärpte reglerna för de etiska standarderna gällande revisorer. Det ledde även till att 

övervakningen av revisionsbolagen blev strängare och att styrelserna i stora börsbolag blev mera 

självständiga. Alla dessa åtgärder togs i en och samma riktning, att göra det svårare för bolag att fiffla 

med redovisningen och täppa igen kryphålen. (Seabury, 2011) 
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4. Empiri 
I detta kapitel finns det korta företagsbeskrivningar om de företag från vilka det finns respondenter 

till detta arbete. Kapitlet innehåller även beskrivningar av resultaten från de intervjuer som 

genomförts.   

4.1 PwC 
PwC bildades 1999 tack vare en fusion mellan Öhrlings Coopers & Lybrand och Price Waterhouse. De 

blev snabbt ledande i Sverige inom sitt verksamhetsområde och idag har PwC 3700 anställda i 

Sverige utspridda på 130 kontor över hela landet. Globalt finns PwC i 157 länder och har 184 000 

anställda. De jobbar med företag av alla storlekar. (PwC) 

Klas Björnsson är auktoriserad revisor och arbetar på PwC, det är han som har varit respondent från 

PwC:s sida.  

På frågan om hur han anser att revisorns roll har ändrats svarade han att det har blivit ett annat 

fokus på revisorns arbete än det tidigare varit och detta har lett till en ökad synlighet för revisorns 

arbete. Indirekt har det även lett till ett ökat ansvar från revisorns sida, det är mycket viktigt att inte 

slarva och att genomföra all granskning noga så att det inte blir några fel, för de kommer uppdagas. 

(Björnsson, 2014) 

Björnsson anser inte att byråns policy har ändrats genom ett direkt utfall av Prosolviadomen, men 

man tittar på möjligheter till att ändra på policyn och i vilka riktningar det skulle vara möjligt att 

ändra. Dock vet han ingenting om hur det ligger till med detta, eftersom han inte ingår i den gruppen 

som har ansvar över byråns policy. (Björnsson, 2014) 

PwC har inga takbelopp, eftersom det är enligt lag förbjudet med begränsningar av detta slag. Dock 

pågår det ett arbete, där lagstiftare är insatta, om hur dessa lagar skulle kunna ändras för att minska 

skadeståndsrisken för revisionsbyråer. (Björnsson, 2014) 

Möjligheten att teckna försäkringar vet Björnsson inte om har påverkats, eftersom PwC är ett stort 

företag och han inte arbetar med denna sortens frågor. (Björnsson, 2014) 

Björnsson svarar på frågan om det finns någon annan utomstående faktor som skulle kunnat 

påverkat deras arbete att det finns en hel del andra liknande fall, men av mindre vidd, som såklart 

påverkar på ett liknande sätt. Ett exempel på fall som påverkar i liknande riktning som Prosolviafallet 

är ett fall där en revisor på Grant Thornton är inblandad. Revisorn i fråga har till och med blivit 

varnad i RN tidigare, men utgången av det fallet är ännu inte klart, då det inte är avslutat. (Björnsson, 

2014) 

Byråns rekryteringsprocess vet Björnsson inget om, eftersom han inte arbetar med den, men han 

misstänker att den inte påverkats i någon större utsträckning i varje fall. (Björnsson, 2014) 

4.2 Ernst & Young 
Ernst & Young bildades 1989 genom en fusion av de två företagen Arthur Young & Company och 

Ernst & Ernst. De två företagen har en lång historia inom revision som sträcker sig ända bak till 1800-

talet. Internationellt har Ernst & Young 175 000 anställda över hela världen och arbetar med alla 

sorters företag. (Ernst & Young) 



18 

Kristina Hägg är auktoriserad revisor och kontorschef på Ernst & Youngs kontor i Västerås och är den 

person som besvarat våra frågor på Ernst & Young. Hon ansåg inte att revisorns arbete har påverkats 

som en direkt effekt av Prosolviadomen. (Hägg, 2014) 

De har på byrån alltid haft väldigt strikt policy med mycket interna kvalitetsgranskningssystem. Även 

den externa granskningen har varit väldigt gedigen enligt Hägg och Ernst & Young försöker ständigt 

arbeta för att kunna erbjuda en så säker och genomarbetat produkt som möjligt. De har alltid haft 

oberoende revisorer som granskar deras arbete för att risken för fel skall vara så liten som det bara 

är möjligt. (Hägg, 2014) 

När det gäller takbelopp har Hägg inget bra svar på hur de har påverkats, eftersom takbeloppen 

justeras centralt på deras huvudkontor. Hägg tror dock inte att det har skett någon förändring, 

eftersom de alltid har haft strikta avtal med deras klienter. (Hägg, 2014) 

Hägg har inte märkt av någon skillnad när det kommer till deras möjlighet att teckna försäkringar. 

Hon har inte fått någon information om att något har ändrats och därmed tror hon inte heller att det  

har gjort det, eftersom hon brukar bli informerad om förändringar av detta slag. (Hägg, 2014) 

På frågan gällande ifall det finns någon annan utomstående faktor som påverkat i samma riktning 

som Prosolviadomen svarar Hägg att det är en utveckling som har pågått inom den finansiella världen 

i 10-15 år som har lett till där de ligger idag. Alla faktorer påverkas av allt möjligt hela tiden. De ser på 

Ernst & Young ständigt över kontrollrutiner för att försäkra sig om att de gör ett bra jobb. Dock kan 

de på byrån inte påverka hur lagstiftarna påverkar arbetet. Detta sker ständigt genom 

lagförändringar och liknande. Det är helt enkelt EU:s lagstiftare som ändrar på lagarna och därmed 

har ett väldigt stort inflytande på hur revisorn skall utföra sitt arbete och vad som är rätt och fel.  

(Hägg, 2014) 

Hägg anser inte att deras rekryteringsprocess har påverkats av Prosolviadomens utfall. De har alltid 

varit mycket noggranna med vilka de anställer för att alltid ha hög kompetens och kunna erbjuda 

deras klienter en säker och bra revision. Dock har Hägg på sista tiden märkt av att det har blivit 

svårare att locka nya unga personer till branschen. Detta tror hon beror på att de blir skrämda av det 

ständiga mediedrevet som skriver om allt som händer i revisionsbranschen. Det är en väldigt hård 

atmosfär i yrket och varje år blir det hårdare och hårdare och därmed svårare att locka nya personer 

till branschen. En annan orsak till att det blivit svårare att locka kompetent personal är att de skräms 

bort av att revisionsyrket är svårt. Det är ett hantverksyrke som man måste jobba länge med för att 

bli riktigt duktig. Det är många interna kontroller och ett ständigt vakande öga och många personer 

klarar inte av att leva under den pressen som revisorsyrket utsätter dem för. Hägg hoppas på att den 

nedåtgående trenden skall vända och att fler unga personer skall våga sig på revisorsyrket, för det 

behövs. (Hägg, 2014) 

4.3 KPMG 
Det som är KPMGs svenska del idag har sitt ursprung från revisionsbyrån Bohlins, som år 1923 

bildades av Lars-Ture Bohlin. År 1989 inledde Bohlins revisionsbyrå ett samarbete med KPMG. KPMG 

finns idag i över 155 länder med 1600 medarbetare i Sverige med en utspridning på 60 orter. (KPMG, 

2014) 
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Fredrik Hellmark stod för intervjun och är revisorassistent på KPMGs huvudkontor i Stockholm. 

Fredrik har arbetat där sedan början av 2012. (Hellmark F, 2014) 

Vid frågan om revisorns arbete har påverkats av Prosolviadomen, svarar han att det har haft en 

påverkan då ansvaret i och med detta har skjutits över mer på revisorn och att detta har märkts 

genom hårdare regler. Eftersom domen blev fastställd relativt nyligen behöver det inte ha påverkat 

så mycket, men det har märkts av genom ett ökat krav på överstämmelse och noggrannhet. Det 

behöver dock inte bara bero på Prosolvia, utan flertalet liknande fall kan ha bidragit till utökad 

revision och efterlevnad av lagar och regler. (Hellmark F, 2014) 

KPMGs policy har även påverkats då kravet på efterlevnad av ISA (International Standards on 

Auditing) ökat och mer vikt har lagts på överstämmelse och noggrannhet. (Hellmark F, 2014) 

När det gäller avtal har KPMG haft en påverkan genom att det har blivit noggrannare att ha avtal på 

plats och andra dokument som reglerar revisionen och företagets ansvar gentemot revisorns avtal. 

(Hellmark F, 2014) 

På frågan om det finns någon annan utomstående faktor än Prosolviadomen som har påverkat svarar 

Hellmark att finansinspektionen och RN har ökat tillsynen och ställer hårdare krav rent allmänt. Detta 

då det varit flertalet domar, inte bara Prosolvia, som legat till grund för detta och har gjort att 

revisionsbranschen fått ökade krav. Sedan har de interna kontrollerna ökat, på grund av högre krav 

på korrekt utfört arbete på grund av att revisionsbranschen varit ”mycket på tapeten” på sistone, 

samt att KPMG varit inblandat i en del anmälningar, dock inga riktiga domar. Därför har de börjat 

ökat kraven på att arbetet skall utföras korrekt och ställer hårdare krav på revisionen. (Hellmark F, 

2014) 

Enligt KPMG har deras rekryteringsprocess inte påverkats i det stora hela utav Prosolviadomen.  De 

anställde dock färre personer förra året, men det hade nog snarare att göra med ett ekonomiskt 

dåligt år. KPMG försöker anställa fler med erfarenhet och personer som arbetat med revision ett par 

år istället för helt nyanställda. Detta är för att få in mer kompetens och öka kvaliteten i deras arbete. 

Dock är detta svårt då det snarare är folk som slutar efter 3-4 år och då tappar de mycket kunskap 

och kvalitet. Just nu fokuserar KPMG mer på att anställa och behålla folk med erfarenhet. (Hellmark 

F, 2014) 

4.4 Hanneryd & Colling Revision AB 
1993 började Hanneryd & Colling Revision AB sin verksamhet i Västerås. De blev år 2000 medlemmar 

i det som då hette Horwath International, nuvarande Crowe Horwath.  På byrån jobbar 8 personer, 3 

kvalificerade revisorer och 4 redovisningskonsulter. De arbetar mestadels med små och medelstora 

företag. (Crowe & Horwath) 

Respondenten på Hanneryd & Colling Revision AB heter Ove Hanneryd och är godkänd revisor. Han 

anser att fallet inte påverkat deras byrå över huvud taget, eftersom de är en så pass liten byrå och 

arbetar endast med små till medelstora företag. Företaget har varken takbelopp för skadeståndets 

storlek eller försäkringar som täcker en eventuell fällande dom. Även detta kan vara en anledning till 

att företagets verksamhet inte påverkats, säger Hanneryd. (Hanneryd, 2014) 

Det enda som möjligtvis har haft en liten påverkan av Prosolviadomen är byråns policy. Den försöker 

de ständigt anpassa så att den är aktuell och matchar de frågor som är mycket omtalade och 
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eftersom Prosolviadomen har haft ett stort omnämnande i hela Sverige har det varit så gott som 

omöjlig att inte påverkas en aning av utfallet. (Hanneryd, 2014) 

4.5 Revisionsbolaget 
Revisionsbolaget i Östergötland KB grundades år 2001 i Norrköping av Thomas Colmodin, Bo Nilsson 

och Mats Hellmark. Revisionsbolaget är en liten revisionsbyrå som idag har totalt 5 anställda på 

företaget, där alla som startade företaget fortfarande jobbar kvar. (Hellmark M, 2014) 

Mats Hellmark är en auktoriserad revisor som arbetar på Revisionsbolaget i Östergötland KB som 

ligger i Norrköping. Han var med och startade företaget år 2001 och har sedan dess fortsatt jobba 

där. (Hellmark M, 2014) 

För Revisionsbolaget har inte prosolviafallet påverkat deras arbete mycket. Hellmark tror att det kan 

bero på att Revisionsbolaget är en liten revisionsbyrå och på så sätt påverkas i mindre delar från 

utomstående händelser. En påverkan som de dock har märkt av har framförallt varit en ökad 

fokusering på intäktsredovisning i revisionen, vilket har lett till att deras policy på företaget nästan 

bara har förändrats till en större fokusering på intäktsredovisningen och att denna kontrolleras på ett 

bra och korrekt sätt. (Hellmark M, 2014) 

Revisionsbolaget har inte haft någon förändring när det gäller nogrannhet av avtal gällande 

takbelopp på skadestånd då deras avtal med försäkringsbolaget inte har ändrats. (Hellmark M, 2014) 

Revisionsbolaget är ett  litet företag med endast 5 anställda och därför har deras rekryteringsprocess 

inte påverkats. Detta eftersom de inte behöver anställa någon ny, de har helt enkelt inte något behov 

av det. Ett bevis på detta är att deras senaste anställda arbetare blev anställd för 4 år sedan. 

(Hellmark M, 2014) 

När det gäller frågan om någon annan utomstående faktor än Prosolviafallet som har påverkat deras 

arbete nämner Hellmark bara att det har varit en allmänt större fokusering på intäktsredovisningen 

samt bedrägerifrågor. (Hellmark M, 2014) 

5.6 Baker & McKenzie Advokatbyrå KB 

Baker & McKenzie är en världsledande juridisk firma som grundades 1949. De har 75 kontor i 39 olika 

länder inklusive Sverige. (McKenzie) 

Carl M. Svernlöv är jurist på Baker & McKenzie där han jobbat sedan 1995. Han är även Adjungerad 

professor på Uppsala universitet. Svernlöv har skrivit flera artiklar angående Prosolviadomen och 

dess utfall. (Svernlöv) 

Svernlöv säger att Prosolviadomen påverkade skadeståndsrisken för revisorer under en kortare tid 

direkt efter att domen hade fastslagits. Anledningen till att den ökade skadeståndsrisken inte blev 

långvarig är att Högsta domstolen den 7 april 2014 fastslog en dom gällande revisorns 

skadeståndsansvar, BDO-domen. (Svernlöv) 

I BDO-domen utfördes ett uppköp av ett företag. Efter uppköpet märktes att företagets förutsägelser 

gällande verksamheten inte skulle kunna uppfyllas och en kort tid efter detta avvecklades företaget.   

Det visade sig att resultat- och balansräkningarna inte stämde. Revisorn som hade i uppgift att 

granska det uppköpta företagets räkenskaper året före uppköpet hade slarvat i sin revision. BDO och 
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revisorn ställdes inför rätta och rättegången gick ända upp i Högsta domstolen. Där friades de 

eftersom Högsta domstolen ansåg att affärsbeslutet skulle ha tagits även om årsredovisningen hade 

varit annorlunda. Därav ansåg de att orsakssambandet mellan revisorns dåligt utförda arbete och 

skadan som företaget lidit inte var tillräckligt stark för att revisorn skulle dömas att betala 

skadestånd. Högsta domstolen har i och med BDO-domen visat att Landskronadomen inte skall ha 

något att göra med dåligt utförd revision. (Svernlöv, Carl (b), 2014) 

Lagstiftningen kommer inte ändras som ett utfall av Prosolviadomen. Inte heller 

skadeståndsbeloppet för revisorer kommer att begränsas. Eventuella önskemål kommer att lugnas 

ner angående begränsning av skadeståndsbeloppen, eftersom skadeståndsrisken inte är lika 

överhängande längre tack vare utgången av BDO-domen. Svernlöv anser i övrigt att Prosolviadomen 

var grovt felbedömd. (Svernlöv) 
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5. Analys 

Analysen grundas på en kombination av studiens referensram och empiriska data. Det är med 

utgångspunkt i dessa en utredande diskussion förs i detta kapitel.   

5.1 Företagens syn på hur Prosolviadomen påverkat dem och deras arbete 
I studien ingår revisionsbolag av olika storlekar. De olika revisionsbolagen har även klienter av olika 

storlekar och detta verkar ha stor inverkan på hur de har påverkats av Prosolviadomen. Därav 

analyserar vi de olika företagen i grupper om de som har stora klienter och de som endast har 

medelstora och små klienter.  

5.1.1 Företag med små och medelstora klienter 

De företag som vi delar in i denna grupp är Revisionsbolaget i Östergötland KB och Hanneryd & 

Colling Revision AB. Båda två svarar att deras arbete inte har påverkats i någon större utsträckning av 

Prosolviadomens utfall.  En ökad fokusering på revisionen har dock påträffats. Det har även blivit 

viktigare att utföra en korrekt bedömning av intäktsredovisningen, eftersom det har blivit mer fokus 

på detta. I allmänhet verkar inte heller de små företagens policys ha påverkats i någon större 

utbredning av Prosolviadomen, de hänger med i utvecklingen av yrket och anpassar deras policy 

därefter.  

5.1.2 Företag med allt från små till stora klienter 

De företag som vi delar in i denna grupp är KPMG, PwC och Ernst & Young. De verkar vara överens 

om att revisorns arbete har satts mer i rampljuset efter Prosolviadomen. Detta har resulterat i ett 

högre ansvar och mera kontroller på revisorns arbete båda internt och externt. Det är bara på en av 

de stora byråerna som policyn har ändrats och den har inte påverkats mycket, de har bara blivit mer 

noggranna med att följa ISA.   

När det gäller takbelopp för skadestånd hade de olika byråerna totalt olika uppfattningar, en byrå 

hade inte ändrat något, eftersom de redan var noggranna med att ha ordentliga takbelopp och så vitt 

Hägg vet hade inte takbeloppet justerats. De har alltid varit noggranna med avtal av detta slag och 

det kommer de fortsätta att vara för att inte riskera något. En annan byrå svarade att de hade blivit 

noggrannare med avtal som reglerar revisionen och företagets ansvar gentemot felaktigheter i 

revisionen. Den som svarade detta var revisorsassisten och därav kanske han inte hade full koll på 

hur det var före fallet. Respondenten för den tredje byrån svarade att det var olagligt med takbelopp 

av detta slaget, var han fått det ifrån vet vi inte, då det enligt vår uppfattning är helt lagligt. Ingen av 

respondenterna har däremot märkt någon skillnad när det kommer till deras möjlighet att teckna 

försäkringar gällande skadestånd. Försäkringsbolagen verkar helt enkelt inte ha ändrat möjligheten  

att skaffa försäkringar, varken för stora eller små företag.   

Det finns många utomstående faktorer som påverkar revisorns arbete hela tiden. Nu och då kommer 

det upp nya fall där revisorer blivit stämda, bland annat pågår ett fall just nu där en revisor på 

revisionsbolaget Grant Thornton blivit stämd, dock ville inte Grant Thornton svara på frågorna. De 

pågående fallen påverkar såklart revisionsbyråerna i samma riktning som Prosolviadomen gjort ifall 

det blir en fällande dom. Även lagstiftarna påverkar revisorernas arbete genom att reglera vad de är 

tvungna att göra och vad de inte får göra. Lagändringarna har mycket stort inflytande över hur 

revisorerna skall utföra sitt arbete.  Även det faktum att finansinspektionen och RN har ökat tillsynen 
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på revisionsbolagen och att de ställer hårdare krav på hur revisionen skall utföras påverkar revisorns 

vardag.  

Rekryteringsprocessen verkar inte ha påverkats i någon större utsträckning i något av de företag som 

har deltagit i studien. Det enda som har ändrats är att de anställer fler personer med högre 

kompetens än vad de tidigare har gjort. Däremot har det blivit svårare att locka nya personer till 

branschen efter allt som händer i den. I media beskrivs allt som händer i revisorsbranschen och detta 

tror en av våra respondenter att bidrar till att ungdomar inte söker sig till revisorsbranschen. Det är 

ett yrke med väldigt hård atmosfär och i och med att det på sistone blivit allt vanligare att revisorer 

blir skadeståndsskyldiga på grund av felaktigheter i deras arbete blir det bara hårdare och hårdare att 

vara i branschen. En annan viktig orsak till att det blir svårare att locka personer till yrket är att det 

kan anses vara svårt till en början, det är ett hantverksyrke där man lär sig med tiden och därav 

måste jobba länge för att bli bra på det. Det är även många som avslutar sina karriärer tidigt och 

detta kan bidra till en sämre kompetens, enligt en av respondenterna.  

5.2 Prosolviadomens påverkan på lagstiftningen och skadeståndsrisken för 

revisorer 
Prosolviadomen var ett hårt slag mot revisionsbranschen och många trodde att skadeståndsrisken 

skulle öka. Det har länge varit tal om en begränsning av skadeståndsrisken för revisorer och speciellt 

efter Prosolviadomen har det varit mer på hetluften än tidigare. Dock har den så kallade BDO-domen 

tystat ner detta. Ingen begränsning kommer längre behövas eftersom Högsta domstolen i och med 

sitt beslut lade en ny standard för hur adekvansen i ett orsakssamband skall bedömas. Detta 

resulterade i en minskad risk för revisorer att dömas till skadestånd. Prosolviadomen har heller inte 

påverkat lagstiftningen på något annat sätt.  

5.3 En jämförelse mellan Prosolviadomen och Enronskandalen 
Likheterna mellan Prosolvia och Enron är slående även om de var verksamma i olika branscher. Båda 

var företag som på kort tid tog en ledande ställning inom deras område och inom deras region. De 

två företagen blev mycket stora och efter deras börsintroduktioner steg deras aktier mångfalt. Även 

om de fifflade med bokföringen på olika sätt, var det ändå enorma summor de hade lyckats dölja. En 

grundläggande skillnad mellan de två fallen är att i Enron fanns det en självgranskningsrisk, då 

revisionsbyrån Arthur Andersen både var konsult åt företaget och utförde bolagets revision, vilket 

leder till att revisorn inte är opartisk. Detta var inte fallet för Prosolvia. 

En sista likhet mellan de två fallen är att båda slutade med att revisionsbolaget blev dömt till höga 

skadeståndsbelopp men båda två slutade med en förlikning. Förlikningsbeloppen uppgår till ungefär 

samma belopp, 73 miljoner dollar respektive 742,5 miljoner kronor. Beloppet i sig var ingenting som 

borde varit ett problem för Arthur Andersen, eftersom deras omsättning uppgick till hela 9 miljarder 

dollar, men domen resulterade i att Arthur Andersen fick dåligt rykte, vilket ledde till att de tillslut 

gick i konkurs. Detta hände inte för PwC, de har fortfarande sitt goda anseende kvar.  

Effekter i USA efter Enronskandalen var att kontrollerna skärptes så att den finansiella 

manipulationen skulle bli lättare upptäckt. FASB skärpte reglerna för hur revisorer skulle arbeta och 

sist men inte minst ledde skandalen till att övervakningen av revisionsbolagen blev strängare. Dessa 

är alla likheter med hur Prosolviadomen än så länge har påverkat de svenska revisorernas arbete 

utifrån de svar som samlats in i studien.  
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6. Slutsats 
I denna del av uppsatsen utförs en sammankoppling av alla de tidigare delar som förevisats i arbetet. 

Det är i detta kapitel som frågeställningen besvaras och syftet med uppsatsen blir åstadkommet. 

Syftet med denna studie har varit att utreda hur svenska revisorers arbete påverkades av utfallet av 

Prosolviadomen, allt ifrån hur revisorerna själva anser att de har påverkats till hur de lagar och regler 

som de måste följa har påverkats.   

Som vi från början misstänkte har revisionsbyråer som jobbar med mindre företag inte påverkats i 

samma utsträckning som de som jobbar med stora företag.  Detta beror troligtvis på att företagen 

som de granskar inte kan kräva skadeståndsbelopp i den storlek som Prosolvias konkursbo gjorde.  

De flesta revisionsbyråer som har stora kunder har däremot märkt av en liten förändring på grund av 

Prosolviadomen. De upplever att det har blivit viktigare med interna kontroller och att de har högre 

krav på att utföra revisionen rätt. På de flesta byråerna hade inte policyn ändrats alls och på de som 

policyn hade ändrats kunde inte detta uteslutas enbart som en effekt av Prosolviadomen, utan det 

var flera komponenter som påverkade. Gällande noggrannheten på avtal gällande takbelopp hade 

inte heller detta påverkats i någon större utsträckning av Prosolviadomen. Byråernas möjlighet att 

teckna försäkringar gällande skadestånd hade inte påverkats över huvudtaget, vilket vi anser är lite 

förvånande eftersom försäkringsbolagen borde ha blivit rädda och därmed försiktigare. Inte heller 

byråernas rekryteringsprocesser har påverkats av domen, vissa har blivit noggrannare och söker mer 

kompetenta medarbetare, men detta är inte ett resultat av Prosolviadomen, utan ett resultat av det 

allt tuffare företagsklimat och konkurrens som råder på marknaden i dagens läge.  

För att konkret besvara uppsatsens frågeställning "Hur har Prosolviadomen påverkat svenska 

revisorers arbete?" kan sägas att Prosolviadomen inte påverkade arbetet i någon vidare utsträckning 

för revisorer. Det enda som förändrats efter domen är att de har blivit noggrannare med sitt arbete 

och att de interna och externa kontrollerna blivit hårdare, men detta är snarare en effekt av yrkets 

utveckling än en ren effekt av Prosolviadomen.  

En viktig orsak till att arbetet inte påverkats mer än vad det gjort är utfallet av BDO-domen, som kom 

i april 2014, där skadeståndsrisken för revisorer minskade drastiskt i jämförelse med Prosolviadomen. 

BDO-domen hade inte fastslagits ännu när denna uppsats började skrivas, därmed hade vi inte tagit 

den i beaktande när vi påbörjade vårt arbete. Skulle inte BDO-domen ha kommit kanske utfallet av 

denna studie hade blivit annorlunda. 

6.1 Förslag till vidare studier 
Det skulle vara intressant ifall en liknande studie genomfördes om några år och då se ifall 

Prosolviadomen fick effekter på arbete som inte kunnat härledas i denna studie. Det är då kanske 

möjligt att se fler och större effekter än vad som framkommit i denna studie. Eftersom att 

revisorsbranschen är en mycket rörlig bransch kan det dock vara svårt att härleda vad som beror på 

Prosolviadomen. 
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BILAGA 1 
 

Utskick av frågor till Revisionsbyråerna 

 Namn:  

 Titel:  

 Byrå:  

 Anser du att revisorns arbete påverkats av utfallet av Prosolviadomen? 

 - Om JA, hur anser du att det påverkats? 

 - Om NEJ, varför tror du att det inte påverkats?    

 Har Policyn på er byrå ändrats på grund av arbetet?  

 - Om JA, hur har den ändrats?  

 - Om NEJ, varför har ni inte ändrat på den?  

 Har ni blivit noggrannare med avtal gällande takbelopp på skadestånd? 

 - Om JA, vad gör ni annorlunda? 

 - Om NEJ, varför har ni inte blivit noggrannare? 

 Har er möjlighet att teckna försäkring gällande skadestånd påverkats?  

 - Om JA, hur har den påverkats?  

 Finns det någon annan utomstående faktor än Prosolviadomen som påverkat ert arbete? 

 - Om JA, varför har just detta påverkat?  

 Har er rekryteringsprocess påverkats på grund av Prosolviadomen? 

 - Om JA, hur har den påverkats? 

  



 

BILAGA 2 
 

Utskick till advokatbyråerna 

Namn: 

Byrå: 

 Har skadeståndsrisken påverkats för revisorer som en följd av Prosolviadomen? 

 Har lagstiftningen ändrats på grund av Prosolviadomen?  

 Hur går arbetet gällande begränsning av skadeståndsbelopp? 

 Anser du att Prosolviadomen var rätt bedömd?  

 


