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Remissvar avseende betänkandet om revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)
Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) lämnar här sina synpunkter på betänkandet
Revisorns skadeståndsansvar, SOU 2016:34.
Sammanfattning
Kollegiet avstyrker förslaget och förordar att en ny utredning tillsätts med uppdrag att göra en
bredare och djupare analys av bolagsorganens ansvar samt att lämna förslag om på vilka
alternativa grunder som ansvar ska kunna utkrävas av dessa.
Övergripande synpunkter
Frågan om ansvarsfördelningen i aktiebolag har på senare tid aktualiserats genom ett antal
rättstvister där det varit fråga om stora skadeståndsanspråk riktade mot revisorer. Genom
dessa tvister kan det ifrågasättas om det inom skadeståndsrätten finns ett grundläggande
problem ifråga om ansvarsfördelningen mellan olika bolagsorgan. Det har till exempel skett
en tydlig ansvarsförskjutning från bolagsledningen till revisorn. En annan fråga är
ansvarssystemets utformning, t.ex. finns inget associationsrättsligt ansvar för ett bolags
CFO/ekonomichef, trots att denna person har djupast kunskap om bolagets årsredovisning.
De förslag som betänkandet innehåller får därför mer betraktas som en hantering av vissa
symptom än en noggrann analys av de grundläggande ansvarsfrågorna. Detta är mycket
förståeligt mot bakgrund av den tid som stått till utredningens förfogande, men det medför att
förslagen svårligen kan läggas till grund för lagstiftning. Det krävs en mer grundlig
genomlysning av vilket ansvar de olika bolagsorganen har och bör ha och på vilka alternativa
grunder som ansvar ska kunna utkrävas av dessa för att få till stånd en mer hållbar
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lagstiftning. Att en genomlysning av det associationsrättsliga ansvarssystemet görs är viktigt
ur ett samhälleligt perspektiv och för förtroendet för näringslivet.
Mot bakgrund av ovanstående avstyrker Kollegiet förslaget och förordar istället att en ny
utredning med ett bredare uppdrag tillsätts. Uppdraget bör omfatta en genomgång av det
associationsrättsliga ansvarssystemet och utredningen bör ges tillräcklig tid för att kunna
slutföra sitt uppdrag.
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