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Sammanfattning 
En revisor som vid fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar de 
bolag han reviderar är skadeståndsansvarig. Det ansvar som föreligger vid ett skadestånd 
kan delas upp mellan revisorsansvar och konsultansvar. För den verksamhet som faller 
under begreppet revisionsverksamhet måste revisorn teckna en ansvarsförsäkring. Denna 
försäkring kan även tecknas av revisionsbyrån och gäller för byråns verksamma revisorer. 
Utbudet på den obligatoriska ansvarsförsäkringen är begränsat, i synnerhet för de största 
revisionsbyråerna på marknaden. Utöver ansvarsförsäkringen kan en tilläggsförsäkring 
tecknas för att skydda det som faller utanför revisionsverksamheten. 
 
Syftet med uppsatsen är att ur ett revisorsperspektiv analysera ändamålsenligheten av den 
obligatoriska ansvarsförsäkringen med hänsyn tagen till revisionsbolagens behov och 
marknadens möjlighet att tillhandahålla lämpliga försäkringslösningar. Utifrån detta har 
vi för avsikt att analysera om tilläggsförsäkringen utgör ett nödvändigt komplement till 
den obligatoriska ansvarsförsäkringen. 
 
Vi har valt att, med ett kvalitativt angreppssätt, intervjua revisorer med kunskaper inom 
riskhantering och ansvarsförsäkringar på de större revisionsbyråerna. Vi har även 
intervjuat en jurist på en av de stora byråerna. För att få en större bredd på vår 
undersökning har vi dessutom varit i kontakt med mindre revisionsbyråer som har fått 
besvara en enkät. Resultatet från våra undersökningar har sedan analyserats med hjälp av 
teorier som bland annat adverse selection, moral hazard och deep pocket-teorin. 
 
Det har under arbetets gång framkommit både för- och nackdelar med den obligatoriska 
ansvarsförsäkringen. En av fördelarna med obligatoriet är att det utgör ett konsument-
skydd. Ett litet bolag som en revisor har reviderat fel skulle i värsta fall kunna sättas i 
konkurs om revisorn inte hade en ansvarsförsäkring. Den risken minimeras tack vare att 
alla revisorer måste ha den obligatoriska ansvarsförsäkringen. Nackdelar med 
ansvarsförsäkringen är att revisorer tenderar att slarva mer i sitt arbete då de är försäkrade 
och att klienter är mer benägna att stämma revisionsbyrån eftersom de känner till att 
byrån är försäkrad. 
 
Kostnaden för den obligatoriska ansvarsförsäkringen samt utbudet på denna är ett 
återkommande problem. Det är inte alltid som riskpremien och utbetald skadestånds-
ersättning är i jämvikt. Det begränsade utbudet berör främst de största revisionsbyråerna. 
Dessa byråer är även de som egentligen inte har något behov av den obligatoriska 
ansvarsförsäkringen eftersom de arbetar med andra försäkringslösningar som är på högre 
belopp. Vi har kommit fram till att det är bra att försäkringen är obligatorisk för små 
byråer eftersom dessa i högre grad skulle kunna ignorera en eventuell försäkring om 
byrån var i ekonomiskt trångmål. 
 
Även om revisionsbyrån har den obligatoriska ansvarsförsäkringen är det nödvändigt att 
utöver denna komplettera med andra alternativa riskhanteringsmetoder. Det ser dock bra 
ut för revisionsbyråbranschen som helhet att den är försäkrad. 
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1 Inledning 
I detta kapitel redogör vi för bakgrunden till det ämne vi har valt. Därefter följer 

problemdiskussion, problemformulering, syftet med uppsatsen samt en beskrivning av 

ämnesavgränsningarna. Vi avslutar kapitlet med att ta upp den disposition som 

uppsatsen kommer att följa. 

1.1 Bakgrund 
Begreppet revisionsverksamhet var en viktig del av flera centrala bestämmelser i den 
gamla revisorslagen från 1995. Bland annat kunde revisorsnämnden frånta en revisor dess 
auktorisation eller godkännande om dennes verksamhet inte ansågs utgöra revisions-
verksamhet. Begreppet revisionsverksamhet är en viktig del när det gäller revisorns 
skyldighet att ha en försäkring för sin verksamhet. Den försäkring som lagen syftar på 
omfattar den ersättning som en revisor kan göra sig skyldig till i utövandet av 
revisionsverksamhet. (proposition 2000/01:146) 
 
Begreppet revisionsverksamhet ändrades år 2002 och var en viktig omställning för den 
obligatoriska ansvarsförsäkringen som det åligger varje revisionsbolag att teckna som 
säkerhet för sina anställda. Den försäkring som fanns med i 1995 års revisionslag täckte 
in en stor del av den verksamhet som en revisor kan ägna sig åt. Detta kunde ske på 
grund av att revisisonsbegreppet tolkades så omfattande. I och med den nya definitionen 
begränsades försäkringens täckningsområde och den verksamhet som föll utanför 
revisionsbegreppet täcktes istället av en tilläggsförsäkring som inte var, och ej heller är, 
obligatorisk enligt den nya revisorslagen. (Engerstedt et al, 2005) 
 
Varken i den gamla lagen eller i förarbetena till denna fanns det någon klar definition om 
vad som anses utgöra revisionsverksamhet. Lagstiftaren, branschorganisationer och 
revisorskåren lutade sig alla mot en definition som auktorisationsutredningen utformade 
på 1970-talet och som medvetet skulle tolkas i en vid mening, dvs att väldigt mycket 
tolkades in i begreppet revisionsverksamhet. Regeringen ansåg att ett begrepp, som är så 
pass centralt, borde ha en klar definition. Detta gjorde att de tog initiativ till en ändring i 
revisorslagen där begreppet skulle avgränsas och definieras tydligt. Enligt regeringens 
uttalande i propositionen till den nya revisorslagen är det naturligt att utgå från det som 
anses vara revisorernas traditionella kärnverksamhet. Andra verksamheter som en revisor 
kan ägna sig åt men som faller utanför begreppet revisionsverksamhet bör däremot inte 
räknas in i begreppet. (proposition 2000/01:146) 
 
Revisorer är en av de yrkesgrupper som har krav på sig från lagstiftaren att teckna en 
obligatorisk ansvarsförsäkring för sin verksamhet. Huvudsyftet till varför just revisorer 
måste teckna en obligatorisk ansvarsförsäkring anses vara att den skall ha till uppgift att 
täcka förmögenhetsskada vid revision och därmed utgöra ett ekonomiskt skydd för 
småbolag.. (proposition 2000/01:146).  
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1.2 Problemdiskussion 
Det blir allt vanligare att revisionsbyråer i Sverige ställs till ansvar för ekonomiska 
skador som har orsakats vid fullgörande av uppdrag. Detta problem berör hela branschen 
och det är därför viktigt med en tillfredställande riskhantering från revisionsbolagens sida 
eftersom kraven på vad revisorer förväntas kunna utföra ständigt ökar (Näslund, 2002, s 
7). 
 
Riskhantering är en viktig del av den löpande verksamheten i alla företag och branscher. 
Vissa revisionsbolag är mer utsatta än andra när det gäller risken att råka ut för 
skadeståndskrav. Vid ekonomiska beslut är därför en lösning på riskproblemet att teckna 
en försäkring (Dufwenberg, 2000, s 179). I de flesta länder är det upp till revisionsbyrån 
att ta ställning till vilka försäkringar som ska tecknas. Så är dock inte fallet i Sverige, där 
vi har en obligatorisk ansvarsförsäkring. Den obligatoriska ansvarsförsäkringens 
huvudsyfte är att den ska skydda klienterna på så sätt att de ska vara garanterade en 
ekonomisk ersättning om revisorn begår ett fel under revisionen. Huruvida detta 
verkligen är ett konsumentskydd är osäkert. Klienten kan exempelvis inte vända sig 
direkt till revisorns försäkringsbolag med sitt skadeståndskrav, utan det är upp till 
revisionsbolaget att bestämma om försäkringen ska utnyttjas. Obligatoriet gör att det inte 
tas någon hänsyn till om revisionsbolaget själv har en så pass bra ekonomi att det finns en 
möjlighet att själv ersätta klienten dennes skada. (Engerstedt et al, 2005, s 16). 
 
Något som talar för en obligatorisk ansvarsförsäkring är om revisionsbolag skulle gå i 
konkurs på grund av att de inte har en ändamålsenlig riskhantering, vilket skulle kunna 
skada hela revisionsbyråbranschen (Engerstedt et al, 2005, s 15). Olika revisionsbyråer 
utsätts dock för olika risker beroende på byråns storlek och typ av klienter. Återigen tas 
ingen hänsyn till vilken sorts rikshantering som lämpar sig bäst för olika revisionsbyråer 
med hänsyn till de egna förutsättningarna. 
 
Den obligatoriska ansvarsförsäkringen kräver ett varierat utbud av försäkringar som 
lämpar sig för såväl små revisionsbolag som de bolag som ingår i ”Big Four”1. Problemet 
för försäkringsbolagen är ofta att de inte kan känna till ett enskilt företags specifika 
riskexponering. Revisionsbolagen uppger inte alltid alla risker som de utsätts för, vilket 
gör det svårare för försäkringsbolaget att uppskatta typen och omfattningen av tänkbara 
risker. Detta kan i sin tur leda till att försäkringsbolaget kompenserar den svåruppskattade 
risken med att sätta en högre riskpremie än nödvändigt för den bedömda risken eftersom 
det är för kostsamt att ta reda på riskerna för alla försäkringstagare. För både stora och 
små bolag är riskpremien en stor kostnadspost med varierande täckning av risk. Utbudet 
följer inte alltid efterfrågan vilket leder till att försäkringsmarknaden för ansvars-
försäkringar är begränsad. Något som bidrar till att utbudet är högst begränsat är 
svårigheten för försäkringsbolagen att beräkna den risk som revisionsbolagen utsätts för i 
sin vardagliga verksamhet. (Dufwenberg et al, s 189)  
 

                                                 
1 I ”Big Four” ingår de fyra största revisionsbyråerna: Deloitte, Ernst & Young, KPMG och Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. 
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I och med att begreppet revisionsverksamhet avgränsades i den nya revisorslagen till att 
enbart innefatta revision och revisionsrådgivning inskränktes därmed även det område 
som den obligatoriska ansvarsförsäkringen för revisorer ska täcka. Det är dock osäkert 
om klienter och även i viss mån revisorer är medvetna om vad som faktiskt täcks av den 
obligatoriska ansvarsförsäkringen så som den ser ut idag. (Engerstedt et al, 2005, s14) 
 
FAR och Revisorsamfundet SRS (SRS) har båda förhandlat fram varsin gruppförsäkring 
som revisionsbyråerna kan teckna. Båda dessa försäkringar innefattar, förutom den 
obligatoriska ansvarsförsäkringen, även en tilläggsförsäkring. Revisionsbolagen kan inte 
välja om de vill att tilläggsförsäkringen ska ingå eller ej om de vill teckna en av dessa 
gruppförsäkringar. (Engerstedt, 2005, s 48; SRS) Talar detta för en obligatorisk 
tilläggsförsäkring på sikt? 
 
Utbudet på ansvarsförsäkringar för revisorer är i dagsläget mycket begränsat och det är 
svårt för revisionsbolagen att få en försäkring till en rimlig premie. En orsak till detta 
sägs vara den så kallade deep pocket-theory som innebär att revisionsbolagen stäms i 
större utsträckning och på större belopp i och med att klienterna vet att det finns en 
lagstadgad ansvarsförsäkring (Engerstedt et al, 2005, s 16). En annan orsak som kan ligga 
till grund för att försäkringsbolagen tar ut högre premier, än vad som motsvarar skyddet 
försäkringen ger, har sin grund i moral hazard-teorin. Enligt denna teori påverkas den 
försäkrades beteende så att han blir mindre försiktig just för att han är försäkrad 
(Dufwenberg, 2000, s 195). Förutom deep pocket-theory och moral hazard finns ett 
flertal allmänna teorier kring beteende och utbud på marknaden. Stämmer dessa överens 
med hur marknaden för obligatoriska ansvarsförsäkringar ser ut? 

1.3 Problemformulering 

• Är den obligatoriska ansvarsförsäkringen tillräcklig för att uppfylla kraven på 
riskhantering försäkringsmässigt eller är tilläggsförsäkringen ett nödvändigt 
komplement? 

• Fyller det någon funktion att ansvarsförsäkringen är obligatorisk? 
• Motsvarar det skydd ansvarsförsäkringen ger den premie som erläggs? 
• Har riskpremien någon betydelse för beslut att teckna tilläggsförsäkring? 

1.4 Syfte 
Vårt syfte är att ur ett revisorsperspektiv analysera ändamålsenligheten av den 
obligatoriska ansvarsförsäkringen med hänsyn tagen till revisionsbolagens behov och 
marknadens möjlighet att tillhandahålla lämpliga försäkringslösningar. Utifrån detta har 
vi för avsikt att analysera om tilläggsförsäkringen utgör ett nödvändigt komplement till 
den obligatoriska ansvarsförsäkringen. 

1.5 Avgränsningar av ämnet 
Geografiskt sett har vi valt att belysa ämnet utifrån vad svenska revisorer och 
beslutsfattare har att säga och trots att det finns länder med liknade system som det vi har 
i Sverige. 
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Det finns en mängd olika sätt för ett revisionsbolag att hantera risker på. Ett av dessa sätt 
är att ha en ansvarsförsäkring och vi har valt att fokusera enbart på denna typ av 
riskhantering. 
 
Ansvarsförsäkring finns för många olika yrkesgrupper, bland annat har läkare och 
fastighetsmäklare en sådan. Uppsatsen begränsas till ansvarsförsäkring för revisorer och 
att inga jämförelser med andra yrkesgrupper kommer att göras.  

1.6 Disposition 
Vi har valt att disponera vårt arbete på följande sätt. I kapitel två presenteras 
metodavsnittet som förklarar hur forskningsprocessen har gått till. Kapitlet är uppdelat i 
tre delar där vi tar upp vetenskapssyn, val av metod samt kritisk granskning av metod . 
Kapitel tre som är teoriavsnittet börjar med att presentera hur försäkringsmarknaden ser 
ut, vilka lagar och förordningar som är tillämpliga samt hur ansvarsförsäkringen för 
revisorer i dagsläget fungerar. Detta kapitel avslutas med en presentation av de teorier 
som senare jämförs med empiriundersökningarna. I kapitel fyra presenteras empirin. Där 
redovisas resultatet av de intervjuer och den enkätundersökning som vi har genomfört. 
Undersökningarna bygger på de teorier som har tagits upp i kapitlet innan. I kapitel fem 
analyseras teori och empiri och samband söks mellan dessa delar. I kapitel sex redogör vi 
för de slutsatser som har framkommit och en diskussion förs kring vilka väsentliga drag 
vi tycker oss kunna utläsa ur analysen. Vidare förs en diskussion om hur vi ställer oss till 
uppsatt syfte. Avslutningsvis har vi i kapitel sju en avslutande diskussion kring de delar 
som vi tycker är intressanta men som inte ingår i denna uppsats syfte och därför 
utelämnats. I detta kapitel tas även de områden upp som vi tycker skulle vara intressanta 
för kompletterande forskning. 
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2 Metod 
I detta kapitel redogör vi för vår vetenskapssyn, vilken metod vi har valt samt varför vi 

har valt den. Vi gör även en kritisk granskning av våra källor samt av uppsatsens 

reliabilitet och validitet. 

2.1 Vetenskapssyn 
Vår förförståelse för det studerade området bygger på tidigare studier inom redovisning 
och då främst revision. Vi har även haft stor nytta av våra grundläggande juridiska 
kunskaper. Vår tidigare kunskap har varit viktig för oss och har hjälpt oss att på ett 
effektivt bearbeta den stora mängd data och information vi har studerat. Det har gjort att 
vi har haft kunskap om var vi ska leta efter den information vi vill ha samt att vi har känt 
till de begrepp som har använts. När vi sedan har tolkat våra källor har vår tidigare 
kunskap förhoppningsvis bidragit till att våra tolkningar har en högre tillförlitlighet än om 
vi hade saknat grundläggande kunskaper (Gustavsson, s 74). 
 
Förförståelse kan även få konsekvensen att vi har fördomar vi annars inte skulle ha. Vi 
har dock försökt att vara så öppna som möjligt för att inte låta eventuella fördomar leda 
till att vi tolkar en källa på ett sätt som gör att vi bekräftar vår egen hypotes. Vi anser att 
vi har lyckats med att vara mottagliga för nya synsätt eftersom vi har ändrat vår 
uppfattning om hur saker och ting förhåller sig ett flertal gånger under uppsatsarbetet. 
(Gustavsson, 2004, s 79).  

2.2 Val av metod 
Vi har valt en kvalitativ ansats för vår uppsats. Denna ansats innebär att det är viktigare 
med djupare tolkning av källorna än att ha ett stort representativt urval av respondenter. 
Det betyder att ett större utrymme skapas för oss att själv fylla i luckorna och att göra 
helhetsbedömningar. Den kvalitativa tolkningen är dock inte ett fritt tyckande eller egna 
påfund som läggs på empirin. (Holme, Idar Magne et al, s 14) 
 
Vi har följt ett deduktivt angreppssätt under uppsatsens framväxt. Detta innebär att vi ur 
den teori vi har insamlat i referensramen hittar stöd för de ansatser vi har valt för 
problemformulering och syfte. Därefter testar vi våra ansatser genom empiriska 
undersökningar för att se huruvida dessa stämmer överens med insamlad teori. Ur 
empirin kan vi sedan stärka eller försvaga befintliga teorier beroende på utfallet och detta 
kommer vi att göra i våra slutsatser (Holme, Idar Magne et al, s 51). Vi anser att en 
induktiv ansats inte är aktuell i vårt fall. Det finns redan ett antal teorier kring utbud och 
vi tycker därför att det är mer intressant att testa dessa teorier än att komma på nya utifrån 
vår empiriska undersökning (Gustavsson, 2004, s 123). Att utarbeta nya teorier med en 
tillräcklig vetenskaplig giltighet anser vi inte heller vara rimligt i en magisteruppsats. 

2.2.1 Motiv för val av metod 

Vi anser att den kvalitativa metoden passar bäst för vårt problemområde eftersom vår 
empiri främst bygger på intervjuer. Vi har dessutom skickat ut enkäter, vilka passar bäst 
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att tolkas kvalitativt eftersom vår avsikt med enkätsvaren är att ge större tillförlitlighet till 
vad vi har kommit fram till efter intervjuerna och inte att dra enskilda slutsatser.  
 
Enkätfrågorna är i det stora hela desamma som vi har ställt i intervjuerna, men i förenklad 
utformning. Vi anser inte att en kvantitativ ansats skulle vara lämplig för oss eftersom vi 
inte har tillräckligt många respondenter för att göra några allmängiltiga generaliseringar. 
Istället eftersträvar vi en djupare förståelse inom det berörda området. Den kvantitativa 
metoden anser vi heller inte vara tidsmässigt genomförbar på grund av det stora antal svar 
som skulle krävas för att få en tillfredsställande validitet.  

2.2.2 Avgränsning av metod 

Vi har avgränsat uppsatsen till att belysa ansvarsförsäkringen ur revisorns perspektiv och 
att inte ta med argument och vinklar från försäkringsbranschen. Vi har valt att göra våra 
intervjuer med representanter från de större revisionsbyråerna. Orsaken till att vi har 
koncentrerat oss på de större byråerna är att vi tror att de har en högre grad av sakkunniga 
som kan besvara våra frågor. I våra enkätutskick har vi istället vänt oss till små och 
medelstora revisionsbyråer för att bekräfta de mönster vi har sett i intervjuerna. 

2.2.3 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis har vi studerat den litteratur som berör ämnesområdet. Vi har läst böcker, 
artiklar samt lagstiftning och förarbeten kring företagsförsäkringar, riskhantering och 
därtill angränsande områden. Därefter har vi genomfört intervjuer utifrån den kunskap vi 
har fått från de skriftliga källorna. Efter att ha genomfört intervjuerna har vi även gjort en 
enkätundersökning för att i högre grad kunna bekräfta de slutsatser vi har dragit utifrån 
intervjuerna. Resultatet av våra empiriundersökningar har vi sedan jämfört med de teorier 
vi har valt ut, och som vi anser passar bäst in på vårt problemområde, samt andra 
resonemang som presenteras i referensramen.  

2.2.4 Datainsamling 

Det aktuella ämnet är relativt outforskat och det finns därför inte någon källa som 
återspeglar vår problemformulering. För att få en komplett bild av problemområdet har vi 
använt oss av många olika källor (Holme, Bernt, 2004, s 134). De skriftliga källorna 
belyser enbart en del av frågeställningen och för att få en så fullständig bild som möjligt 
har vi kompletterat med intervjuer och en enkätundersökning. 
 
Vi har i den teoretiska referensramen använt oss av både primär- och sekundärdata. 
Primärdata består av lagtext, förarbeten samt rekommendationer från bransch-
organisationer. Vi har även studerat olika försäkringsbolags villkor för 
ansvarsförsäkringar för revisorer. Sekundärdata är inhämtad från diverse facklitteratur 
och tidskrifter. Vi har även hämtat information från internetkällor. 
 
Empirin har vi valt att basera främst på intervjuer med personer som har insikt i vårt 
problemområde. När vi har kontaktat revisionsbyråerna har vi presenterat vårt ämne och 
därefter blivit hänvisade till vem vi lämpligast bör prata med. Vi har intervjuat 
representanter från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, Deloitte och Lindebergs Grant 
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Thornton. De två första ingår i ”Big Four”. Lindebergs Grant Thornton räknas som en av 
de större mellanstora revisionsbyråerna. 
 
Vad gäller enkäterna vi har skickat ut via e-mail har vi valt ett antal mindre samt 
medelstora revisionsbyråer runt om i landet med hjälp av FARs samt SRSs register av 
ledamöter. Vi har inte gjort ett slumpmässigt urval utan har försökt att få en så jämn 
geografisk spridning som möjligt. Majoriteten av de tillfrågade revisionsbyråerna ligger 
dock i Götaland och Svealand på grund av att det är där de största städerna är belägna. I 
de mindre städerna visade det sig att det oftast enbart finns någon av byråerna som ingår i 
”Big Four”. 
 
Den övervägande delen av de tillfrågade revisionsbyråerna består av små byråer med upp 
till fem verksamma revisorer. Vi har även gjort några utskick till byråer med mellan sex 
och femtio anställda. 
 
Storleksmässigt har vi delat upp bolagen i enkätutskicket efter vilken ersättning de kan få 
ut från försäkringsbolagen eftersom vi ville se om det fanns någon skillnad i åsikter 
mellan grupperna. Första gruppen utgörs av revisionsbolag med upp till fem verksamma 
revisorer. Den andra gruppen består av byråer med sex till femtio revisorer. (AON, 
2005a). 

2.3 Kritisk granskning av metoden 

2.3.1 Internet 

Internet är en föränderlig informationskälla och detta medför vissa risker för kvaliteten på 
informationen. Internetkällor är inte alltid tillförlitliga. Många källor är anonyma och 
informationen i dessa bör utsättas för en kritisk granskning. Vi har därför begränsat vår 
användning av Internetkällor i så stor utsträckning som möjligt. Den information som vi 
trots allt har hämtat från Internet kommer från institutionella aktörer såsom FAR och 
Revisorsnämnden. Vi har även skrivit ut papperskopior på all information från Internet 
som vi har använt oss av eftersom det är osäkert om denna finns kvar inom en 
överskådlig tid (Gustavsson, 2004, s 260f). 

2.3.2 Intervjuer 

Intervjuer är en bra metod för att få svar på mer komplexa frågor, som inte kan ställas i 
exempelvis enkäter. Det finns dock några aspekter som bör tas i beaktande när det gäller 
intervjuer. För det första kan det hända att respondenten varken kan eller vill ge riktiga 
svar, vilket i vårt fall rör sådant som klassas som affärshemligheter. Exempel på detta kan 
vara premiebelopp och riskhanteringsstrategier. Det kan även vara så att respondenten 
svarar på ett sätt som han tror är korrekt, istället för att verkligen säga vad han tycker. Vi 
har dock fått uppfattningen att vi har fått ärliga svar i samtliga våra intervjuer. Ett 
problem som kan uppstå är att intervjuaren formulerar frågorna fel så att respondenten 
missförstår och inte svarar på önskvärt sätt (Gustavsson, 2004, s 260f). För att minska 
risken för feltolkning har vi skickat våra frågor till respondenterna i förväg för att ge dem 
möjlighet att förbereda sig och be oss att förklara eventuella oklarheter. Det är även 
viktigt för resultatet att intervjuaren inte ställer ledande frågor, eller tolkar svaren på ett 
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visst sätt, för att bekräfta sin egen hypotes. Ett annat problem som kan uppstå är när vi 
tolkar den information som intervjuerna ger. En felaktig tolkning av intervjusvaren kan i 
sin tur leda till en felaktig analys. För att öka reliabiliteten har vi låtit våra respondenter ta 
del av den skriftliga framställningen av vad de har sagt. Detta gör att ett godkännande 
från deras sida ökar tillförlitligheten i vår tolkning. Ett sätt att minska risken för att tolka 
respondenterna fel är att spela in intervjuerna. Vi hade för avsikt att spela in den 
besöksintervju vi gjorde, men vår respondent avböjde att bli inspelad och valde istället att 
enbart korrekturläsa vår sammanställning av intervjun. 
 
Besöksintervjuer är bra eftersom en direkt kontakt med respondenten minskar risken för 
missförstånd. Vi har dock prioriterat att få intervjua de personer som är mest kunniga 
inom området och det har inte varit möjligt för oss att göra besöksintervjuer med alla. Vi 
har i stället gjort dessa per telefon samt via mailkorrespondens. I dagsläget finns det stora 
möjligheter att föra en bra dialog även genom e-mail. (Gustavsson, 2004, s 274) 

2.3.3 Enkäter 

En nackdel när det gäller enkäter är att dessa resulterar i ett visst bortfall. Orsaken till 
bortfallet måste därför analyseras. Av de 110 enkäter vi skickade ut fick vi svar på 47 
stycken, vilket ger en svarsfrekvens på 43% . För att minska bortfallet har vi undvikit 
massutskick och istället skickat individuella mail till de utvalda revisionsbyråerna. Vi tror 
att vårt bortfall bland annat kan bero på att det är en hektisk period för många 
revisionsbyråer i november. De som har angivit en orsak till att de inte kan svara har 
nämnt tidsaspekten. De flesta av våra svar har registrerats på våra mailkonton antingen 
tidigt på morgonen eller sent på kvällen, vilket tyder på att arbetsbördan under dagen är 
betydande. Anledningen till att vi inte skickade ut enkäterna tidigare under hösten är att 
vi ville göra våra intervjuer först för att säkerställa att våra enkätfrågor var relevanta. En 
annan orsak till bortfallet kan vara att det är lätt att ignorera e-mail. 
 
Ytterligare en nackdel med enkäter är att respondenten inte kan få en fråga omformulerad 
eller förtydligad om han inte förstår den. Vi har dock lämnat utrymme för egna 
kommentarer efter varje fråga i enkäten för att ge respondenten möjlighet att komma med 
egna synpunkter. Problemet för den som utför undersökningen är i sin tur att det inte 
finns någon möjlighet att ställa följdfrågor. Eftersom vi har använt vår enkätundersökning 
till att i första hand bekräfta de slutsatser vi har dragit utifrån intervjuerna anser vi att vi 
inte har haft något behov av att ställa följdfrågor. 
 
Vid utskick av enkäter via e-mail är det ännu viktigare än vid vanliga enkäter att 
ifrågasätta representativiteten och att ha en kritisk inställning till respondentens identitet. 
Förutom att göra vårt urval representativt genom att välja revisionsbyråer med en jämn 
geografisk spridning har vi även varit selektiva i valet av respondenter. Vi har skickat 
våra enkäter till revisorer som vi tror har större benägenhet att svara med hänsyn till ålder 
samt auktorisationsår. Urvalet av revisionsbolag har inte skett slumpmässigt utan vi har 
valt dem efter geografisk placering för att få en jämn spridning över landet. Med vår 
kvalitativa ansats där vi tolkar resultaten och eftersträvar en djupare förståelse tycker vi 
inte att det är nödvändigt med ett slumpmässigt urval. (Gustavsson, 2004, s 273f) 
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2.3.4 Reliabilitet 

Empiriska mått innehåller alltid mätfel i viss utsträckning. Reliabilitet är ett mått på 
tillförlitlighet och mäter i vilken grad måttet innehåller slumpmässiga fel. En god 
reliabilitet innebär att om någon annan gör samma studie kommer denne fram till samma 
resultat. Slumpmässiga fel vid intervjuer kan exempelvis bero på trötthet, sinnesstämning 
eller att en fråga förstås på fel sätt (Gustavsson, 2004, s 55). För att ytterligare öka 
reliabiliteten har vi låtit de respondenter som önskat få frågorna i förhand för att i lugn 
och ro kunna förbereda sig och tänka igenom sina svar. Efter sammanställningen av 
intervjuerna har samtliga respondenter fått möjlighet att läsa igenom framställningen av 
sin egen intervju samt komma med åsikter om hur vi har tolkat deras svar. För att öka 
reliabiliteten i enkätstudien har vi ställt frågor som påminner om varandra för att försäkra 
oss om att respondenterna har förstått frågan rätt. 

2.3.5 Validitet 

Validitet mäter förekomsten av systematiska fel och huruvida det empiriska måttet mäter 
det teoretiska begrepp det är avsett att mäta (Gustavsson, 2004, s 62). Vårt mål är att våra 
tolkningar ska vara av så hög rimlighetsgrad som möjligt. Vi anser att vi har ökat 
tillförlitligheten i våra tolkningar genom att läsa in oss ordentligt på området vi 
behandlar, dvs riskhantering och proffessionansvarsförsäkringar. (Gustavsson, 2004, s 
80).  
 
Syftet med vår enkätstudie var att validera våra intervjuer. Enkäterna hjälpte oss att se 
hur utbredda de åsikter som har framkommit i intervjuerna är och de gav oss ett bättre 
underlag för en mer tillförlitlig analys och slutsats. Vi vill dock påpeka att vi inte 
eftersträvar en generell giltighet då detta kräver ett mycket stort antal respondenter. 
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3 Referensram 
I referensramen tar vi upp centrala begrepp som rör vårt ämne, såsom riskhantering, 

begreppet revisionsverksamhet och ansvarsförsäkringar. De fakta vi redogör för anser vi 

är en väsentlig grund för att förstå analys och slutsats. Vi avslutar kapitlet med att 

redogöra för de teorier som vi avser att basera vår studie på.  

3.1 Riskhantering 
Ett företag utsätts för en mängd olika risker i den operativa verksamheten, och även för 
affärsrisker som är knutna till själva affärsidén. Detta kan vara skada som orsakats av 
någon annan eller skada som företaget själv orsakar. I vårt fall, när det gäller 
ansvarsförsäkringar, är det fråga om skada som företaget orsakat en annan part. 
(Dawidson et al, 1999, s 58).  
 
FAR har år 2005 gjort en komplettering i sina yrkesetiska regler med avseende på 
riskhantering. Denna riskhantering syftar inte bara på revisionsverksamhet och den 
obligatoriska ansvarsförsäkringen utan även annan försäkring samt andra former av 
riskhantering såsom tydliga uppdragsbrev. Nedan följer ett citat av ingressen till 
avdelning D i de yrkesetiska reglerna: 
 
”Den verksamhet som revisionsföretagen bedriver handlar i stor utsträckning om att 
identifiera, bedöma och hantera de risker som är förknippade med såväl klienternas 
verksamhet som den egna verksamheten. Riskerna kan avse både enskilda uppdrag och 
revisionsföretagets verksamhet i stort (- - -) För att säkerställa en kontinuerligt hög 
kvalitet på utfört arbete samt en långsiktig tilltro till såväl ledamotens integritet och 
objektivitet i allmänhet som ledamotens opartiskhet och självständighet i revisions-
verksamheten, krävs en genomtänkt riskhantering för alla de tjänster som ledamoten och 
revisionsföretaget tillhandahåller och för företagets verksamhet i stort.”(FAR,  2005, s 
125) 
 
Mer specifikt tar regel 7 i FARs yrkesetiska regler upp att en ledamot skall tillse att 
verksamheten bedrivs med tillfredsställande riskhantering ( FAR, 2005, s 126). 
 
Företag utsätts för ständig riskexponering och bör ha en effektiv riskhantering för att 
eliminera eller minimera riskerna som annars kan leda till stora förluster för företaget. En 
affärsverksamhet med långsiktig planering bör därför agera förebyggande och ha en 
effektiv riskhantering. Är företag medvetna om riskerna de utsätter sig för får ett större 
handlingsutrymme, som i sin tur leder till att verksamheten kan bedrivas med större 
framgång. Ett företag som är medvetet om sina risker kan agera snabbare utan att risken i 
sig ökar. Hur väl företagen kan hantera risken avgör hur framgångsrikt företaget kommer 
att bli. Riskhanteringen påverkar både marknadspositionen och förtroende från ägare och 
omvärld (AON, 2005). Riskhantering innebär att företaget gör en analys av såväl 
materiellt som mänskligt betingade risker som det utsätts för. Det går att spara pengar 
genom att förebygga skador samt att se över företagets försäkringsskydd (Dawidson et al, 
1999, s 61). 
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Fokus i riskhanteringen bör läggas på de risker som påverkar organisationen som helhet. 
Oberoende av hur ett företag väljer att sköta sin riskhantering måste ett beslut tas 
angående vilken risknivå som är acceptabel. En viss risk måste ofta accepteras för att 
överhuvudtaget kunna bedriva en verksamhet. (Morris, 2005, s 250f) Innan företaget kan 
bestämma hur olika risker ska hanteras måste dessa först identifieras för att sedan 
värderas och rangordnas efter vilken påverkan de kan ha på företaget samt hur stor risken 
är att de inträffar. (Morris, 2005, s 253) 
 
När riskerna har identifierats finns det fyra olika sätt för företaget att hantera dem på. Det 
första är att acceptera risken som den är och inte vidta någon vidare åtgärd. Detta är 
endast aktuellt om risken är att se som minimal, vilket sällan är fallet (Morris 2005, s 
253). Det andra sättet att åtgärda risken är att angripa risken direkt genom att i så stor 
utsträckning som möjligt eliminera den, vilket kan göras med hjälp av interna rutiner och 
policys. Elimineringsmetoden väljs då risken är av betydande storlek.  (Morris, 2005, s 
254). Det tredje sättet är om risken bedöms som svår att helt eliminera bort och skada 
trots allt sker, ändå ta den ekonomiska förlusten (Näslund, 2002, s 15). Väljer företaget 
att på detta sätt själv bära sådana risker som annars hade varit möjliga att försäkra sker 
det ofta genom så kallad självförsäkring. Företaget har då ett captivebolag, dvs ett eget 
försäkringsbolag, som premien avsätts till. Ett captivebolag skyddar mot skador och 
företaget slipper betala höga försäkringspremier. Detta upplägg är dock inget som ersätter 
försäkringsbranschens tjänster (Dawidson et al, 1999, s 61 ; Lagerström, Roos, 1991, s 
11f). 
 
Om de ovannämnda sätten inte passar in på företagets riskhantering finns det ett fjärde 
tillvägagångssätt att minska risknivån på. Detta innebär att risken överförs på någon 
annan. Enklast görs detta genom att teckna en försäkring hos ett försäkringsbolag 
(Näslund, 2002, s 15). När detta sker måste kostnaden för försäkringen vägas mot vilken 
skada den potentiella risken skulle kunna orsaka (Morris, 2005, s 254). Vill företaget 
försäkra sig mot något som med stor sannolikhet kommer att inträffa är risken inte 
lämplig att försäkra då försäkringspremien i detta fall skulle vara alltför hög (Lagerström, 
Roos, 1991, s 15). Det fjärde riskhanteringssättet kräver minst engagemang av företaget 
ifråga om tjänster, men kräver desto mera kapital. Det är även den enklaste lösningen på 
riskproblemet, eftersom det handlar om att köpa sig fri. (Näslund, 2002, s 15) 
 
Inget av sätten ovan är mer rätt eller fel än de andra, utan det beror helt på vilken strategi 
som det enskilda företaget tycker passar in på just dess verksamhet. Ofta förekommer en 
blandning av alla sätt, där företaget börjar med att i så stor grad som möjligt minska alla 
risker företaget kan utsättas för, vilket samtidigt ger en högre kvalitet på revisionsarbetet. 
Efter att riskpolicyn har formulerats tecknas ofta en ansvarsförsäkring. Om företaget har 
en låg risk i sin verksamhet är chansen att teckna fördelaktigare försäkringar större. 
(Näslund, 2002, s 15) 
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3.2 Skadeståndsansvar  
En revisor som vid fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar 
bolaget är skadeståndsansvarig. Revisorn är skadeståndsskyldig om skadan har vållats 
genom att han har överträtt aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller 
bolagsordningen. Revisorn ansvarar dessutom för skada som vållas av hans medhjälpare. 
Har revisorn en försäkring innebär detta att även hans medhjälpare omfattas av denna. 
Om det däremot skulle vara en revisionsbyrå som är huvudansvarig för revisionen är det 
byrån som helhet samt den ansvarige revisorn som solidariskt står för för eventuellt 
ersättningsansvar. (15 kap. 2 § aktiebolagslagen; proposition 1997/98:99, s 194; 37§ 
revisionslagen). 
 
Det ansvar som föreligger vid ett skadestånd kan delas upp mellan revisorsansvar och 
konsultansvar. Med revisorsansvar menas allt det skadeståndsansvar som en revisor kan 
ådra sig i författningsreglerade och författningssanktionerade texter. Konsultansvar är 
således allt som faller utanför dessa texter. Någon klar gräns mellan de olika ansvaren är 
svår att dra men har underlättats i och med den nya revisorslagen (Näslund, 2002, s 9). 
 
För att en revisor eller revisionsbolag skall bli ersättningsskyldigt krävs det att vissa delar 
går att bevisa. Dels måste man bevisa att revisorn eller revisionsbolaget har agerat 
försumligt, dels måste det ha uppkommit en ekonomisk skada av någon art. Viktigast är 
dock att bevisningen måste peka på att försumligheten och den ekonomiska skadan är 
beroende av varandra, dvs att det råder kausalitet. (Näslund, 2002, s 9f) 
 
Arbetsgivaren ansvarar för om arbetstagare i tjänsten vållar tredje man skada. Detta 
kallas för principalansvar. Tilläggsförsäkringen är direkt anpassad för principalansvaret. 
Den obligatoriska ansvarsförsäkringen täcker både principalansvaret samt också ansvaret 
för eventuell personligen vald revisor. Skadeståndskrav formuleras i regel mot både 
revisor och revisionsbolag. (Hellner, 2000, s 35; Marianne Ström) 

3.3 Lagstiftning och rekommendationer 
Det är sedan 2002 obligatoriskt för revisorer och revisionsbolag att teckna en speciell 
ansvarsförsäkring för sin verksamhet, vilket framgår av 27 § revisorslagen. De kan även 
om de så önskar ställa en säkerhet hos revisorsnämnden. Den ställda säkerheten eller 
försäkringen skall täcka den ersättningsskyldighet som kan uppkomma i och med 
utförandet av revisionsverksamheten. När den nya revisorslagen började gälla hade 
lagstiftarna omdefinierat vad revisionsverksamheten de facto skulle innebära. Den nya 
innebörden är mycket snävare i sina tolkningar än den gamla (Revisorsnämnden, 2005). 
 
Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) ger i 6-8 §§ en mer detaljerad information 
om vad som gäller för försäkringen i 27 § revisorslagen.  
 
Den 6 § tar upp vad som står i 27 § revisorslagen. Det finns även tillagt att 
ansvarsförsäkringen skall utgöra skydd mot förmögenhetsskada och förmögenhets-
brottsskada. Ren förmögenhetsskada är en sådan ekonomisk skada som uppkommer utan 
samband med att någon lider person- eller sakskada (1 kap 2§ skadeståndslagen). 
Förmögenhetsbrottsskada är skada som uppkommer genom förmögenhetsbrott. Exempel 
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på förmögenhetsbrott är stöld, bedrägeri och förskingring (8 kap 1 §, 9 kap 1 §, 10 kap 1 
§ Brottsbalken). 
 
I 7 § (RNFS 2001:2) står de villkor som ansvarsförsäkringen i stort skall omfatta (se 
bilaga 4).  
 
Slutligen gör 8 § klart att det är revisorn samt de enskilda revisionsbolagen själva som 
har till uppgift att se till att deras verksamhet täcks av en ansvarsförsäkring. Dessa två 
parter skall på begäran visa upp att adekvat ansvarsförsäkring är tecknad när 
revisorsnämnden begär det. 

3.4 Revisionsverksamhet 

3.4.1 Vad ingår 

En del inom revisionen kallas för redovisningsrevision och den undersöker om 
redovisningen överrensstämmer med lag och god redovisningssed. I revisionslagen finns 
det tre paragrafer som tar upp vad som utgör en revisors uppgift. Den första paragrafen av 
dessa är 5 §, där det står att ”revisorn skall granska företagets årsredovisning och 
bokföring samt företagsledningens förvaltning. ”Granskningen skall vara så ingående och 
omfattande som god redovisningssed kräver”. Den 6 § tar upp kravet på att det efter varje 
räkenskapsår skall lämnas in en revisionsberättelse till företaget. Slutligen följer 7 § som 
gör gällande att revisorn i samband med revisionen skall, om det behövs, inlämna de 
erinringar som denne tycker sig finna fog för, samt göra eventuella påpekanden som 
revisorn anser följer av god revisionssed.  
 
Revisorslagen har sedan 2002 en snävare definition av vad revisionsverksamhet faktiskt 
innebär. Den säger att revisionsverksamhet är ”…verksamhet som består i sådan 
granskning av förvaltning eller ekonomisk information som följer av författning, 
bolagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan 
handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än 
uppdragsgivaren, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 
granskning enligt ovan” (2 § p.7a-b revisorslagen). Till revisionsverksamhet hör därför 
enligt FAR lagstadgad och avtalad revision, lagstadgade tilläggsuppdrag och 
motsvarande tilläggsuppdrag vid avtalad revision, samt granskning för utfärdande av 
olika intyg (FAR, 2005, s 254). 

3.4.2 Vad ingår inte 

Den verksamhet som nämns ovan ingår i det som kallas för revisorns kärnverksamhet och 
det är sådan verksamhet som alla revisorer helt fritt får ägna sig åt (FAR, 2005, s 255). 
Den verksamhet som hamnar utanför kärnverksamheten kallas för sidoverksamhet och 
denna måste hållas tydligt avskild från det som kallas för revisionsverksamhet. I ett av 
förarbetena till revisorslagen nämns att rådgivning eller annat biträde till revisionsklient 
som inte föranleds av revisorns iakttagelser vid utförandet av ett revisionsuppdrag inte 
längre ska omfattas av begreppet revisionsverksamhet. Detsamma gäller rådgivning eller 
annat biträde till en ickerevisionsklient. Den problematik som oberoendekriteriet 
aktualiserar vid fristående rådgivning skiljer sig inte nämnvärt från den problematik som 
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blir aktuell vid revisionsrådgivning. Den fristående rådgivningen kan dock komma att 
utgöra ett onödigt hot mot revisorns oberoende (SOU 1999:43). 
 
Den försäkrade verksamhetens art är av stor betydelse för beräkningen av premien. 
Uppges inte denna på ett riktigt sätt vid tecknandet av försäkringen kan det bli fråga om 
en fareökning, vilket kan göra att ersättningsbeloppet som betalas ut av 
försäkringsbolaget reduceras (Lagerström, Roos, 1991, s 138). 

3.5 Ansvarsförsäkring 

3.5.1 Avtalsvillkor 

En ansvarsförsäkring är ett avtal som binder försäkringstagare och försäkringsgivare till 
vissa rättigheter och skyldigheter. Försäkringsgivaren ska ersätta de skador som 
försäkringen omfattar och försäkringstagaren är skyldig att betala en premie för 
försäkringsskyddet (Davidson et al, 1999, s 7). Försäkringsavtalet bygger på att ett stort 
antal personer hotas av likartade risker. Försäkringsgivaren besitter den kunskap som 
krävs för att med hjälp av statistiska metoder beräkna sannolikheten för att en skada ska 
inträffa och vilken premie som ska betalas för att risken för detta ska täckas (Bengtsson, 
2002, s 22f). 
 
En ansvarsförsäkring har både en direkt och en social funktion. Syftet med den direkta 
funktionen är att skydda den eller de som omfattas av försäkringen från att behöva betala 
ut stora skadeståndsersättningar. Den sociala funktionen innebär att trygga den 
skadelidandes rätt till ersättning. (Dennerståhl, Lindgren, 2000, s 8) 
 
Att inneha en ansvarsförsäkring hos ett försäkringsbolag innebär inte enbart att få hjälp 
med att betala ut skadestånd. Försäkringsbolaget ska även utreda om skadestånds-
skyldighet verkligen föreligger och förhandla med den som kräver skadestånd. Vid en 
rättegång, alternativt förfarande i skiljemannadomstol, för försäkringsbolaget den 
försäkrades talan och betalar även eventuella rättegångs- eller skiljemannakostnader. 
Även utdömd ränta täcks av ansvarsförsäkringen. Böter ersätts dock aldrig genom 
ansvarsförsäkring eftersom den ansvarige i så fall genom försäkring skulle kunna slippa 
undan att själv stå för ett straff denne har ådömts. Detta skulle strida mot syftet med 
kriminallagstiftningen. (Dennerståhl, Lindgren, 2000, s 9f) 
 
Försäkringsvillkor varierar mellan olika försäkringsbolag och vi drar därför enbart upp 
några allmänna riktlinjer i detta avsnitt. Försäkringen täcker endast den verksamhet som 
anges i försäkringsbrevet, vilket för den obligatoriska ansvarsförsäkringen är 
revisionsverksamheten. En tydlig redogörelse över vad som ingår i verksamheten är 
därför viktig. Skador som faller utanför verksamheten kommer således inte täckas av 
försäkringen. När det gäller arbetstagare som omfattas av försäkringen, i vårt fall 
revisorer på en revisionsbyrå, behöver inte den skadevållande handlingen nödvändigtvis 
ha utförts under arbetstid. Det måste dock finnas ett funktionellt samband mellan 
handling och tjänst. Ansvar som drabbar någon som privatperson omfattas inte av 
försäkringen (Dennerståhl, Lindgren, 2000, s 21f). Både den obligatoriska 
ansvarsförsäkringen och tilläggsförsäkringen gäller enligt claims-made-principen. Denna 



   19 

skadeersättningsprincip, eller trigger som det också kallas, är dominerande i 
professionsansvarsförsäkringar för olika typer av rådgivare och tjänsteföretag. Ett 
exempel på hur claims-made-principen fungerar är att själva skadan orsakas vid 
avgivande av ett felaktigt råd. Skulle detta exempelvis vara ett skatteråd realiseras 
skadan när skatten förfaller till betalning. Claims-made kallas tidpunkten då kravet på 
ersättning framställs till den som har givit det felaktiga rådet. Skadan måste dock i regel 
dessutom ha orsakats under försäkringsperioden, dvs det felaktiga rådet ska ha lämnats 
efter ett visst datum. Oftast sätts ett retroaktivt datum som en begränsning av hur långt 
tillbaka i tiden försäkringen ska gälla. Bestämmandet av detta datum är ett typiskt 
exempel på vad som blir föremål för förhandling med försäkringsbolagen i en 
upphandling. (Dennerståhl, Lindgren, 2000, s 22; Marianne Ström).  
 
Skada som uppkommer under sådana omständigheter att det har stått klart att den med 
stor sannolikhet skulle inträffa, och där åtgärdande handling för att förhindra skadan har 
underlåtits, omfattas vanligtvis inte av ansvarsförsäkringen. Detta har en viss 
förebyggande effekt i den mån normala försiktighetsåtgärder vidtas. Skador orsakade 
med uppsåt omfattas aldrig av försäkringen. Att försöka få ut ersättning från 
försäkringsbolag för skador vilka har orsakats av uppsåtliga handlingar kan klassas som 
försäkringsbedrägeri. Grov vårdslöshet kan vara en förhandlingsfråga. Försäkrings-
tagaren vill gärna att försäkringen ska täcka detta medan försäkringsgivaren i sin tur inte 
vill det. Till vems fördel det blir beror på konkurrensen på försäkringsmarkanden och 
utbudet av försäkringar. Det vanligaste är dock att även grov vårdslöshet är undantaget. 
Det ska dock till relativt mycket för att ett yrkesmässigt fel skall ses som uppkommet på 
grund av grov vårdslöshet. Syftet med denna bestämmelse kan därför sägas vara att 
undvika ett missbruk av försäkringen (18§ försäkringsavtalslagen; Lagerström, Roos, 
1991, s 216).  Även självrisken har en viss preventiv verkan. Försäkringstagaren torde bli 
försiktigare då bolaget själv står för skadorna upp till ett visst belopp (Bengtsson, 2002, s 
27). 
 
För den skadelidande finns det ingen möjlighet att vända sig direkt till den 
skadevållandes försäkringsbolag, utan denne måste vända sig till den som har 
försäkringen. Detta innebär att om försäkringstagaren ej vill utnyttja sin 
ansvarsförsäkring kan den skadelidande inte vända sig till den försäkrades 
försäkringsbolag. Ett undantag är om den försäkrade har gått i konkurs eller av någon 
annan anledning saknar betalningsmedel. Då kan den skadelidande vända sig till 
försäkringsbolaget som övertar den skadevållandes betalningsansvar. Dessa 
bestämmelser är dock inte tvingande i försäkringsavtalslagen och kan därför regleras bort 
av försäkringsavtalet (Dennerståhl, Lindgren, 2000, s 103f).  

3.5.1.1 Riskpremie 
En försäkring hindrar inte att en skada uppstår men minskar alternativt eliminerar 
följderna av en sådan. Försäkringen innebär att företaget accepterar en mindre och 
definitiv förlust, dvs riskpremien, samt undviker en större och okänd, men möjlig förlust. 
Viktigt för att en viss typ av försäkring ska kunna tecknas är att denna är så pass allmän 
att det finns tillräckligt många försäkringstagare som är utsatta för motsvarande risk och 
kan dela på den (Dawidson et al, 1999, s 9). Ju mindre risk, dvs låg sannolikhet att en 
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skada inträffar, och ju fler som delar risken, desto lägre blir priset på riskpremien 
(Dawidson et al, 1999, s 70). Riskpremien ska tillsammans med premien från andra 
försäkringstagare i samma kategori täcka de utbetalningar som försäkringsbolaget måste 
göra vid uppkommen skada. Premierna måste även täcka försäkringsbolagets kostnader 
för administration och skadereglering. Ofta bestäms premien utifrån storleken på den 
ersättning som ska betalas ut enligt avtalet (Bengtsson, 2002, s 23). Inom företags-
försäkring handlar det ofta mer om att skräddarsy en försäkring med kvalitet än om 
prissättningen (Dawidson et al, 1999, s 73). 

3.5.2 Obligatorisk ansvarsförsäkring 

En orsak till att göra en försäkring obligatorisk är att den som är skadevållande ska ha 
ekonomiska medel för att kunna ersätta den andra partens kostnader (Dufwenberg, 2000, 
s 194). Det finns som ovan nämnts numera ett krav på att alla revisorer som bedriver 
verksamhet inom revision skall ha en ansvarsförsäkring. Denna försäkring skall täcka den 
verksamhet som faller inom revisionsverksamhetsbegreppet. I dagsläget fungerar det så 
att det är ägaren till revisionsverksamheten som tecknar den obligatoriska ansvars-
försäkringen kollektivt för alla som denne har anställt inom sin verksamhet. Huvudsyftet 
med att ha en obligatorisk ansvarsförsäkring alternativt att det ställs en annan slags 
försäkring är att täcka en eventuell förmögenhetsskada som kan uppkomma när 
revisionsbolaget utför arbetsuppgifter inom lagens definition av revision (Proposition 
2000/01:146). 

3.5.3 Tilläggsförsäkring 

I och med att den nya revisorslagen togs i bruk med den snävare definitionen av revision, 
kom delar av det som tidigare ansågs ligga inom verksamhetsområdet att falla utanför. 
Till exempel anses inte konsultation inom beskattning, redovisning och IT längre höra till 
revisionsbegreppet. Det är inte obligatoriskt att teckna en tilläggsförsäkring för dessa 
verksamheter. FAR menar dock att det är angeläget för berörda parter att de har 
försäkringar som skyddar även dessa delar av affärsområdet (Engerstedt et al, 2002). 
 
Varken FAR eller lagstiftaren anser att det finns behov av en obligatorisk tilläggs-
försäkring bland konsumenterna (Proposition 2000/01:146). Ett skäl till att göra 
tilläggsförsäkringen obligatorisk är dock att skydda branschen. Revisionsbyråer som går i 
konkurs på grund av dålig riskhantering skadar branschen som helhet. Om tilläggs-
försäkringen skulle lagstadgas visar detta att revisorskåren tar riskhanteringshotet på fullt 
allvar (Engerstedt et al, 2005, s 15). Ett annat skäl är att det för såväl revisorerna som 
uppdragsgivarna kan vara värdefullt att ett ekonomiskt skydd finns även för den 
verksamheten som faller utanför revisionsdefinitionen (Proposition 2000/01:146). 
 
Ett undantag från när försäkringen gäller, utöver de som har nämnts ovan, är om 
försäkringshavaren har åtagit sig att ersätta en skada som ligger utanför gällande 
skadeståndrätt (If, 2005, s 2). Detta kan exempelvis hända då försäkringshavaren står i 
avtalsförhållande med den skadelidande och det är önskvärt att en god relation bevaras. 
Det är alltid lättare för försäkringshavaren att medge att han är vållande om han tror att 
hans försäkring täcker det inträffade (Lagerström, Roos, 1991, s 133). Skadeståndskrav 
kan inte heller enbart grunda sig på en garanti eller utfästelse, även om dessa har varit 
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uttryckliga. Även skada som har orsakats av att ett uppdrag inte har redovisats i tid eller 
att ett avtal mellan revisionsbyrå och klient har hävts faller utanför det område 
försäkringen täcker (If, 2005, s 2f). 

3.5.4 Gruppförsäkringar 

Branschorganisationerna FAR och SRS erbjuder gruppförsäkringar som de har förhandlat 
fram med försäkringsbolag. I SRSs gruppförsäkring ingår tilläggsförsäkringen, dvs den 
omfattar det som tidigare definierades ingå i revisionsverksamhet. I försäkringen finns en 
begränsning i vad som kan betalas ut till skador utanför den egentliga revisions-
verksamheten. Detta är för att säkerställa att det finns medel för att kunna betala en skada 
som faller under obligatoriet. “Big Four” får inte teckna denna gruppförsäkring (SRS, 
2005). FARs gruppförsäkring täckte fram till 1 november 2005 enbart revisions-
verksamheten, dvs varken mer eller mindre än vad lagen kräver. Numera ingår även en 
tilläggsförsäkring. Försäkringen omfattar däremot inte förmögenhetsbrottsskada som 
ådragits genom rådgivning utöver revisionsverksamheten. Om inte något annat har 
avtalats har revisionsbolagen som har tecknat FARs gruppförsäkring samma 
självriskbelopp oavsett bolagets storlek. Denna försäkring får tecknas av alla 
revisionsbyråer förutom ”Big Four”, medan den förut enbart erbjöds byråer med högst 30 
anställda (Engerstedt, 2005, s 14; AON, 2005).  

3.5.5 Förhandlingsmöjlighet 

Försäkringsgivaren är vanligtvis den överlägsna kontraktsparten. Det är denne som 
bestämmer vad han vill försäkra och hur mycket han vill ha betalt för detta. Med den 
erfarenhet och sakkunskap som försäkringsgivaren besitter har denne en mycket större 
förståelse än försäkringstagaren om vad bestämmelserna om den försäkrade risken samt 
undantag från skyddet egentligen innebär (Bengtsson, 2002, s 28). 
 
Generellt sett ligger små företag i underläge jämfört med de stora när det gäller att köpa 
en företagsförsäkring. Ett stort företag kan ha vissa möjligheter att förhandla om 
villkoren om de har expertis inom området som sköter riskhantering och försäkringar. 
Detta gör storföretagen till mer jämbördiga avtalsparter med försäkringsbolaget än 
småföretagarna. En småföretagare kan inte ha några förhoppningar om att få försäkringen 
anpassad efter sina önskemål utan erbjuds i standardiserade paket och sätts i samma 
underläge som vanliga konsumenter (Lagerström, Roos, 1991, s 14). Av ovan sagda kan 
konstateras att det är svårt för försäkringstagaren att avgöra om det skydd han får av sin 
ansvarsförsäkring är en rimlig motprestation till den betalda premien (Bengtsson, 2002, s 
29).  
 
FAL(försäkringsansvarslagen) uppställer ett antal regler till förmån för 
försäkringsgivaren. Vissa är tvingande och vissa är dispositiva, dvs de gäller ej om annat 
avtalats. Försäkringsbolagen kan exempelvis fritt bestämma omfattningen av 
försäkringen. Det innebär att de kan bestämma för vilka risker försäkringen inte gäller 
och även premiesättningen. Enligt FRL(förmånsrättslagen) kontrollerar dock 
Finansinspektionen försäkringsbolagen i viss mån i dessa avseenden. (Bengtsson, 2002, s 
29) 
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Uppstår tvist om försäkringsbolaget ska stå för ersättningen eller ej förekommer det dock 
att försäkringsgivaren visar kulans, vilket innebär att försäkringstagaren behandlas 
snällare än vad han skulle enligt en strikt juridisk bedömning. Företagen förhandlar sig 
ofta hellre fram till en kompromiss än går till rättegång. Mindre belopp betalar företagen 
ofta ut själva utan att de juridiskt sett hade varit bundna till det. Orsaken till detta är att 
företag vill undvika dålig publicitet i media som i sin tur kan skada företaget (Bengtsson, 
2002, s 29f). 

3.6 Teorier 
Det finns ett flertal teorier kring beteende och utbud på marknaden. De teorier som passar 
bäst in på vårt problemområde presenteras nedan för att sedan appliceras på vår empiridel 
i analys och slutsatser. 

3.6.1 Riskaversion och marginalnytta 

Riskaversion är ett begrepp som förekommer inom ekonomi och psykologi. De flesta 
företag föredrar att reducera eller undvika risk. Detta kallas riskaversion. Ett riskavert 
företag köper försäkringar trots att andra placeringar har högre förväntad avkastning. Ett 
sådant beteende innebär en överföring av risker på aktörer som är beredda att bära dem. 
Dufwenberg, 2000, s 182f; Dionne, 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (utan försäkring befinner sig revisionsbyrån i pkt A. Om revisisonsbyrån köper en försäkring 

hamnar den vid pkt B, som är den optimala punkten. i pkt B är sedan betalad försäkringspremie och utnyttjad 
försäkringspremie lika stora). Källa: Dufwenberg, s 184 

 
Ett riskavert företag värderar en marginell inkomst lägre ju högre inkomsten är. En krona 
extra värderas högre ju lägre inkomsten är. Marginalnyttan av inkomst avtar alltså när 
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inkomsten ökar. Detta är ett grundläggande motiv till att försäkring efterfrågas. Om 
marginell inkomst värderas högre när det går dåligt för bolaget än när det går bra borde 
bolaget vara villigt att betala för att omvandla inkomst från när det går bra till när det går 
dåligt. Ett riskavert bolag borde därför vilja betala en försäkringspremie som minskar 
skillnaden i inkomst mellan de olika utfallen. Detta gäller dock inte om kostnaden, dvs 
försäkringspremien, är för hög. I detta fall väljer förmodligen även riskaverta företag att 
inte försäkra sig (Dufwenberg, 2000, s 182f; Dionne, 2001, s 157f). 
 
En annan viktig strategi vid riskaversion är riskspridning. En revisionsbyrå kan använda 
sig av flera alternativa sätt att hantera risker, som t ex interna rutiner och policys. 
(Dionne, 2001) 

3.6.2 Adverse selection och principal-agent teorin 

Adverse selection bygger på att den försäkrade har privat information som inte 
försäkringsbolaget kan känna till. Att den ena parten i ett avtal har mer information än 
den andra kallas även för asymmetrisk information. Problemet för försäkringsbolaget är 
ofta att det inte kan känna till ett enskilt företags specifika risk. Att ta reda på riskerna för 
alla försäkringstagare är kostsamt. Likaså kostar det mycket att erbjuda och hantera 
differentierade försäkringslösningar samt att utforma lösningar för en begränsad 
riskgrupp. Det innebär att det inte kommer att vara lönsamt för försäkringsbolaget att ta 
reda på hur hög risk varje enskilt företag utsetts för. Samtidigt ligger det sällan i 
försäkringstagarens intresse att förse försäkringsbolaget med sådan information. Detta 
medför att det inte är möjligt för försäkringsbolaget att låta företag med låg risk betala en 
lägre premie än de med hög risk. Istället bedöms risken utifrån gruppen som helhet. 
(Dufwenberg, 2000, s 188 ff; Dionne, 2001, s 186 ff, Laffont & Martimort, 2001, s 267 
ff) 
 
Försäkringsbolagen känner till sannolikheterna för riskgruppen, men vet alltså inte vilka 
som räknas som högrisk- respektive lågriskföretag och måste därför sätta en gemensam 
premie för hela gruppen. I praktiken är det dock främst de företag som utsätts för en 
högre risk som tecknar försäkring och tar ut skadeståndersättning från försäkringsbolaget. 
Detta innebär att företag med lägre risk får betala även för de med högre risk om 
företagen erlägger lika stor premie till försäkringsbolaget. Är lågriskföretagen medvetna 
om att de indirekt betalar för de med högre risk kommer de att avstå från att teckna 
försäkring. Detta är dock inte möjligt om försäkringen är obligatorisk. Högriskföretagen 
kommer i sin tur vilja teckna försäkringen eftersom de betalar en lägre premie än vad de 
borde. Om lågriskföretagen låter bli att teckna försäkring kommer försäkringsbolaget att 
förlora pengar eftersom riskpremien har beräknats på gruppen som helhet. (Dufwenberg, 
2000, s 188 ff; Dionne, 2001, s 227 f, Laffont & Martimort, 2001, s 267 ff) 
 
Av resonemanget kring asymmetrisk information kan konstateras att det är 
försäkringstagaren som har informationsövertaget. Ett sådant informationsövertag ligger 
till grund för principal-agent teorin. Denna teori går ut på att det finns en oinformerad 
principal (försäkringsbolaget) som skall utforma en incitamentsmekanism 
(försäkringskontraktet) för en informerad agent (försäkringstagaren). Principal-agent 
problemet uppkommer i viss utsträckning oavsett vilket kontrakt som tecknas om det 
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behäftas med asymmetrisk information, osäkerhet och risk. Principalen vill att agenten 
ska utföra något åt honom, men han kan inte styra agentens aktiviteter direkt. Det är då 
upp till principalen att utforma incitamentsmekanismen så att agenten gör det han vill att 
agenten ska göra. Denna incitamentmekanism måste utformas så att de rationella val som 
agenten själv skulle göra är desamma som principalen vill att agenten ska göra. 
Försäkringsbolaget måste alltså utforma ett försäkringsavtal så att försäkringstagare av en 
viss risktyp köper den försäkring som är avsedd för just den risktypen. (Dufwenberg, 
2000, s 188 ff; Dionne, 2001, s 227 f, Laffont & Martimort, 2001, s 267 ff)  

3.6.3 Moral hazard 

Teorin om moral hazard utgår från principal-agent principen och är tillämpbar då två 
parter har ingått ett avtal och den ena ändrar sitt beteende efter kontraktstecknandet. Detta 
betyder att de sannolikheter som tillskrevs denna parts beteende inte längre gäller. Moral 
hazard innebär med andra ord att det inte går att förutse sannolikheten för att en skada ska 
inträffa, utan denna beror på den försäkrades (agentens) beteende. Ett sådant beteende 
skulle kunna vara att den försäkrade blir mindre försiktig just eftersom han är försäkrad. 
Detta är något som är omöjligt för försäkringsbolaget (principalen) att observera vid 
riskbedömningen. Således går det inte att ge mer fördelaktiga försäkringsvillkor till den 
som är försiktig. Självrisk är ett sätt för försäkringsbolaget att begränsa risken för att 
försäkringstagaren blir mer oförsiktig då han har en försäkring. Det ska dock inte läggas 
någon större tro till att självrisken har den effekten. Ofta är självriskbeloppet för lågt för 
att påverka försäkringstagarens beteende (Dufwenberg, 2000, s 195; Dionne, 2001, s 156 
ff ). 

3.6.4 Deep pocket-theory 

Deep pocket är en teori ofta använd inom juridik och ekonomi. Den grundar sig på att 
risken för en händelse skall bäras av den part som bäst kan hantera den. Detta kan uppnås 
genom att antingen sprida risken över ett stort antal riskbärare genom en försäkring eller 
genom att lägga allt ansvar på en part som är relativt riskneutral. Det sistnämnda är ofta 
fallet för stora koncerner som kan relateras till att ha ”deep pockets” eftersom deras 
tillgångar inte kommer att påverkas i någon större utsträckning om något skulle gå fel och 
de skulle behöva täcka upp en eventuell förlust. Ett exempel applicerat på ansvars-
försäkringar är om t ex ett aktiebolag skall utge ersättning på grund av fel som bolaget 
själv har åsamkat och att bolaget saknar medel att betala skadeståndet. Det ligger då nära 
till hands att den skadelidande i stället riktar sitt anspråk mot den ansvarsförsäkrade 
revisorn i tron om att revisorns ansvarsförsäkring täcker skadan. (Schneid & Schumann, 
1997, s 198; FAR, 2005a) 

3.7 Applicering av teorier 
Utifrån de ovan beskrivna teorierna kommer vi att utforma de intervjuguider som vi har 
för avsikt att grunda vår empiridel på. Med de svar vi erhåller under intervjuer samt 
enkätutskick som grund kommer vi sedan att analysera resultatet genom att jämföra 
respondenternas svar med de vedertagna teorierna och utifrån detta dra egna slutsatser 
kopplat till vårt syfte och vår problemformulering. 
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4 Empiri 
I detta kapitel redogör vi för resultatet av våra två empiriundersökningar. Vi har valt att 

inte gå igenom varje intervju var för sig eftersom undersökningens resultat framkommer 

bättre om intervjusvaren slås ihop. Enkätundersökningen presenteras på samma sätt. All 

information i empirin är våra respondenters åsikter. 

4.1 Intervjuer 
Vi grundar vår intervjudel i empirin på tre intervjuer med följande personer: Björn 
Sundkvist på Deloitte. Björn Sundqvist är partner, risk and reputationleader och jobbar 
med revisionsuppdrag. Han är även riskansvarig för Deloitte i Sverige och har hand om 
riskfrågor som rör skadestånd och ansvarsförsäkring. Vidare har vi intervjuat Klas-Erik 
Hjort på Lindebergs Grant Thornton. Klas Erik Hjort är partner och godkänd revisor. Han 
ansvarar för risk management-frågor. Slutligen har vi även intervjuat Marianne Ström på 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Marianne Ström är bolagsjurist och har tidigare 
arbetat som försäkringsmäklare. 

4.1.1 Riskhantering 

Att använda sig av försäkringar är ett bra sätt att hantera risker anser de vi har intervjuat. 
De påpekar dock att inte enbart försäkring kan användas som ett instrument att hantera 
risker. Det krävs även andra åtgärder såsom goda interna policys och regler som tar hand 
om åtaganden. Att ha rutiner för att eliminera riskerna eller avstå från särskilt riskfyllda 
uppdrag är en viktig del i riskhanteringsprocessen. Det är dock viktigt att ha en försäkring 
i botten då det är en bit på väg mot att minimera risken.  
 
Den fördel som framhålles om ansvarsförsäkring är att den minimerar eller eliminerar 
den monetära risken. Andra fördelar som har kommit på tal är att revisionsbyrån, bortsett 
från det lagstadgade kravet på försäkringsnivå, själv kan reglera vilken nivå de vill ha på 
försäkringen, anpassat efter sina behov. Försäkringen innebär att revisionsbolaget, om det 
stäms, inte behöver äventyra bolagets fortlevnad.  
 
En nackdel med ansvarsförsäkringen som de intervjuade ger uttryck för är att anställda, i 
vetskap om att bolaget har en försäkring, i större grad slarvar med arbetet. En annan 
nackdel som de uppger är att klienter som är medvetna om den obligatoriska 
ansvarsförsäkringen i högre grad drar bolaget inför domstol eller hotar med att göra det i 
tron att de har fördel där om revisionsbolaget begår fel i sin yrkesutövning. 

4.1.2 Ansvarsförsäkring 

Det är en oerhört begränsad marknad som revisionsbolagen möter när de skall teckna en 
försäkring för sin verksamhet. En förklaring vi har fått till detta är att försäkringsbolagen 
är vinstdrivande företag och det innebär att det har press på sig att skapa intäkter. Det 
finns en viss mån av förhandlingsutrymme från försäkringsbolagens sida. Det handlar 
främst om ett upphandlingsförfarande innan revisionsbolagen tecknar en försäkring. De 
stora bolagen använder sig av försäkringsmäklare som genomför upphandlingen samt tar 
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in offerter åt sin uppdragsgivare och det är i denna fas som en eventuell förhandling kan 
ske. Det är dock alltid försäkringsbolaget som har sista ordet om förhandlingsutrymmet. 
 
Trots att det är ett begränsat utbud av ansvarsförsäkringar på marknaden så finns det 
alltid ett litet förhandlingsutrymme när ansvarsförsäkring ska tecknas. Den obligatoriska 
ansvarsförsäkringen ger inte särskilt stort utrymme till förhandlig men försäkringar som 
ligger ovanpå eller vid sidan av ansvarsförsäkringen har ett större spann för 
förhandlingsdjup. Med detta menas att den obligatoriska ansvarsförsäkringen som är 
lagstadgad och som krävs av FAR måste godkännas av Revisorsnämnden och följer 
därför ett visst mönster, men att ett visst mått av förhandling trots detta kan ske vid 
enstaka fall. När det gäller eventuella tilläggsförsäkringar rör det sig om större belopp 
och förhandlingsmånen är därför betydligt större. Alla byråer vi har intervjuat har 
ansvarsförsäkringar som är skräddarsydda för dem.  

4.1.3 Obligatorisk ansvarsförsäkring 

Ur ett kundperspektiv är en fördel med att ansvarsförsäkringen är obligatorisk att kunden 
känner till att revisionsbolagen måste ha en sådan. En nackdel med att ansvars-
försäkringen är obligatorisk är att den är svår att köpa för Big Four och att de ändå måste 
teckna försäkringen oavsett hur svårköpt den än är. Det är som sagt en oerhört begränsad 
marknad. 
 
Hur begränsad marknaden är i det enskilda fallet beror på revisionsbyråns storlek och 
verksamhet. De små revisionsbolagen tecknar ofta FARs gruppförsäkring medan de 
mellanstora bolagen förmodligen är de som har mest att välja på när det gäller att teckna 
ansvarsförsäkringar. Svårast är det för ”Big Four”-byråerna. Försäkrings-bolagen ser en 
större risk för att dessa ska dra på sig stämningar på stora belopp från exempelvis 
amerikanska klientbolag. Försäkringen ligger dessutom på en så låg nivå att Big Four inte 
har några problem med att själva betala för de skadeståndsbelopp som försäkringen 
täcker. Den obligatoriska ansvarsförsäkringen är således illa anpassad för Big Four. 
Premierna står inte i relation till vad den obligatoriska ansvarsförsäkringen täcker för de 
stora bolagen. För de medelstora revisionsbolagen är det förmodligen bättre anpassat. För 
ett enskilt år kan premien vara antingen för hög eller för låg beroende på relationen till 
anmälda skador. I ett längre perspektiv och efter årligen återkommande förhandlingar 
mellan två affärsmässigt inriktade parter torde premien anpassas till skadenivån och bli 
marknadsmässig för de medelstora bolagen. 
 
Det är bra att ansvarsförsäkring erbjuds, men den borde kanske inte vara obligatorisk. En 
frivillig ansvarsförsäkring skulle vara bra eftersom en hög riskpremie i vissa fall tar bort 
fördelarna med att ha en försäkring. Det är ovanligt att ansvarsförsäkringen är 
obligatorisk i andra länder. Förutom Sverige så har dock även Norge en obligatorisk 
ansvarsförsäkring. Anledningen till att försäkringen är obligatorisk är troligtvis att det är 
fråga om ett konsumentskyddstänkande, dvs i detta fall ett skyddsintresse för 
småföretagen. Ett litet företag kan tvingas lägga ner verksamheten om det inte får 
ersättning för ekonomisk skada. Samtidigt måste alla aktiebolag oavsett storlek ha en 
revisor och det är därför önskvärt att de små aktiebolagen ska skyddas för risker som t ex 
att revisorn skriver en ren revisionsberättelse när den egentligen skulle ha varit oren.  
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De intervjuade anser att det är bra att begreppet revisionsverksamhet har snävats ned med 
en tydlig definition om vad som är vad. FARs nya gruppförsäkring har dock utvidgats till 
att täcka även de områden som inte längre hör till revisionsverksamhetsbegreppet. Att 
däremot göra även tilläggsförsäkringen till ett obligatorium är onödigt. Det är 
revisionsverksamheten som är det primära och det är även den som är föremål för tillsyn. 
 
Vanligtvis informeras inte klienterna om vilka ansvarsförsäkringar revisionsbolaget har 
och vad de täcker. I de fall kunder begär in offerter samt vid antagande av nya uppdrag 
kan det förekomma att de frågar om revisionsbolaget är försäkrat. Kunden upplyses då 
om att det finns en obligatorisk ansvarsförsäkring. Revisorer känner i allmänhet till vad 
ansvarsförsäkringen innefattar men hos vissa klienter saknas denna kunskap. Variationen 
är stor mellan vad olika klienter vet om försäkringen och vad den täcker. Förmodligen 
känner inte heller alla revisorer till exakt vilka villkor som gäller. Delägare i 
revisionsbolag samt mer erfarna revisorer synes dock känna till villkoren väl.  

4.1.4 Tilläggsförsäkring 

Det är vanligt att de större revisionsbyråerna använder tilläggsförsäkring. 
Tilläggsförsäkringen är viktig både för att skydda kunderna och för att skydda byråns 
eget kapital i händelse av skadeståndskrav. Tilläggsförsäkringen är i princip en 
nödvändighet för de stora byråerna eftersom de utsätts för mycket större affärsrisker än 
de mindre revisionsbolagen. Fördelen med tilläggsförsäkringen är att den täcker alla 
tjänster. De flesta skadeståndsfall är skatterelaterade och därför är det bra att ha en 
försäkring för dem. Det finns ingen anledning till att inte teckna en tilläggsförsäkring, 
förutom de fall då premien är alldeles för hög. Premien har stor betydelse för beslutet att 
teckna tilläggsförsäkring. 
 
Det finns som sagt inget som talar för att tilläggsförsäkringen skulle vara obligatorisk. 
Nackdelen med att den är frivillig kan möjligen vara att någon byrå väljer att avstå från 
denna försäkring och därmed inte ger klienten det skydd som denne rimligen bör kunna 
kräva av en rådgivare. En obligatorisk tilläggsförsäkring skulle dock förmodligen ligga 
på en så låg nivå att en byrå av större storlek ändå inte skulle nöja sig med den utan 
teckna ytterligare tilläggsförsäkringar. 
 
Frågan är om försäkringsbolagen är villiga att låta ett större revisionsbolag teckna en 
obligatorisk ansvarsförsäkring utan att de även tecknar en parallell tilläggsförsäkring hos 
samma försäkringsbolag. Det är i regel den obligatoriska ansvarsförsäkringen som är 
svårast att förhandla om. Skulle två försäkringsbolag nyttjas, ett till vardera försäkringen, 
skulle den situationen kunna uppkomma att försäkringsbolagen försöker lägga över 
ansvaret för den aktuella skadan på det andra försäkringsbolaget. Detta skulle orsaka 
både försäkringstagaren och skadelidande problem. Det bästa är alltså att samla 
försäkringarna i samma bolag. 
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4.2 Enkäter 

4.2.1 Riskhantering 

Av de enkätsvar som vi har fått in och analyserat svarar ca två tredjedelar att en 
försäkring är ett bra sätt att hantera risker på. Vi har givit respondenterna möjlighet till att 
ge egna kommentarer och på denna fråga har flera kommenterat att försäkring är ett bra 
sätt att riskhantera på men att det inte är det enda. Flest egna kommentarer har kommit 
från dem som inte anser att försäkring är ett bra sätt att riskhantera på. Dessa anser att ett 
bra revisionsarbete är viktigare och att försäkringen är en trygghet i bakgrunden men 
inget som de dagligen tänker på att de innehar. De anser att det är viktigt med inbyggda 
kontrollfunktioner inom företaget för att förebygga slarv och vad som gäller för 
riskkunder. En respondent menar att de även har ett ansvar mot försäkringsbolaget.  
 
De två tredjedelar som har svarat ja på att försäkring är ett bra sätt att riskhantera på har 
däremot ingen tilläggsförsäkring. Fyra stycken som anser att försäkring är ett bra sätt att 
riskhantera på har även en tilläggsförsäkring. Sex stycken som har svarat att de anser att 
försäkring är ett bra sätt att riskhantera på har inte heller en tilläggsförsäkring. En av 
respondenterna som har svarat att de inte tycker att försäkring är ett bra sätt att hantera 
risker har en tilläggsförsäkring. Ett antal av de tillfrågade revisionsbolagen har uttalat sig 
om att en nackdel med försäkringen är att självrisken uppgår till ett avsevärt belopp. 
Detta har de skrivit som egen kommentar trots att vi inte har haft med självrisken som ett 
alternativ bland uppräknade nackdelar. 
 
Det som respondenterna ser som den största nackdelen är att klienterna stämmer 
revisionsbolaget i större utsträckning än de skulle ha gjort om de inte hade vetat om att 
revisionsbolaget hade en försäkring som till stor del tog hand om eventuella misstag i 
arbetet. Detta har en respondent kommenterat med att det inte bara är kunder som har en 
större förmåga att stämma utan att det även är konkursförvaltare och banker. Det 
alternativ som respondenterna har som nackdel nummer två är att riskpremien är för 
kostsam. En respondent menar att riskpremien förvisso är hög men att den trots detta är 
överkomlig. Det som respondenterna tyckte var den minsta nackdelen var att 
medarbetarna slarvar i tron om att de är försäkrade. En kommentar till detta är att 
riskhanteringen ska ske utifrån redovisningsstandard men att försäkring ska finnas i 
åtanke. 
 
Att välja bort uppdrag med hög risk anser våra respondenter är det bästa sättet att 
riskhantera för de områden som faller utanför den obligatoriska ansvarsförsäkringen. 
Som näst bästa alternativ anser respondenterna att ha tillräckliga rutiner och policys är ett 
bra sätt att ta hand om de risker som faller utanför revisionsbegreppet. En respondent 
menar att ”en revisor visserligen ska kunna ta vilket uppdrag som helst, och arbeta mer 
med rutiner och granska mer för att försäkra sig om att klienten sköter sin egen 
inneboende risk. Men samtidigt ska kunden vara beredd att betala den merkostnad som 
det innebär för en osäker revisor som vill försäkra sig om hur klientens interna rutiner 
sköts. Hur många vill det?”. En annan respondent säger att de har byråinterna policys 
som tar hand om hantering och utvärdering av uppdrag. Som tredje bästa alternativ anser 
fem respondenter att tilläggsförsäkring är att anse som ett bra riskhanteringsverktyg. Två 
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av respondenterna menar att det finns andra alternativ. De har angett att uppdraget bör 
överlämnas till en skattejurist och att begränsa rådgivningen till det som ingår i god 
redovisningssed. 

4.2.2 Ansvarsförsäkring 

Två tredjedelar av enkätrespondenterna har svarat att de inte har någon 
förhandlingsmöjlighet vid tecknande av ansvarsförsäkring. De indikationer vi har fått 
angående varför det är så är att de allra flesta har standardförsäkringar hos FAR eller 
SRS. En respondent uttrycker det så att ”enligt SRS som förhandlar med 
försäkringsbolaget för den försäkring som vi har så sker det villkorsdiskussion- svaret är 
ja, men inte för mig utan för min organisation.” En annan tillägger att det endast är 
revisionsbolag som är fristående från FAR och SRS som använder enskilda 
försäkringsbolag.  
 
66 % av de som har svarat på frågan om de har en skräddarsydd ansvarförsäkring anser 
att de har en standardiserad ansvarsförsäkring genom antingen FAR eller SRS. En 
respondent resonerar som så att försäkringen är skräddarsydd till omfång av det antal 
medarbetare och den typ av arbete som dennes byrå har som huvudområde, men att 
denne anser att det snarare lutar åt konfektion än åt något annat.  
 
Andelen respondenter som anser att storleken på deras revisionsbolag inverkar på deras 
förhandlingsmöjligheter vid tecknande av en ansvarsförsäkring är relativt jämn. Flest, 
37%, anser att storleken spelar in. 35% svarar att storleken på deras revisionsbolag spelar 
in till viss del och 24% anser att storleken inte har någon betydelse alls. Indikationer som 
vi har fått från dem som svarat nej är att de anser att det förbund som de är anslutna till, 
dvs antingen FAR eller SRS, förhandlar åt dem.  
 
En liten majoritet som har svarat att de anser att storleken på revisionsbolaget spelar in 
vid förhandling med försäkringsbolag har svarat att de anser att det är en positiv 
inverkan. Något färre anser att storleken på bolaget har en negativ inverkan på 
förhandlingen av ansvarsförsäkring. Indikationer på vad som spelar in i bedömningen av 
hur respondenterna tycker är att vissa anser det vara lättare att som stort bolag ställa 
försäkringsbolagen mot varandra medan det är negativt att försäkringen växer med 
antalet fler konsulter. En annan respondent anser att det knappast sker förhandling med 
ett litet bolag men att ett större bolag innebär en större risk för försäkringsgivaren och 
därmed en högre premie, som i sin tur kan tänkas vara förhandlingsbar.  

4.2.3 Obligatorisk ansvarsförsäkring 

Två tredjedelar av de tillfrågade revisionsbolagen anser att fördelarna med att 
ansvarsförsäkringen är obligatorisk är att det innebär en säkerhet för klienterna samt en 
trygghet för revisionsbolaget. Drygt en tredjedel ser även en fördel med att branschen 
som helhet framstår i god dager. Mindre än hälften av bolagen anser att ett begränsat 
utbud på ansvarsförsäkringar är en nackdel med att försäkringen är obligatorisk. Ungefär 
lika många tycker att riskpremien är för hög. De flesta av dessa verkar anse att den ändå 
är överkomlig. Endast ett fåtal svarade att skadeståndsbeloppen är så låga att de kan 
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betala dem själva. En femtedel anser att det inte finns några nackdelar överhuvudtaget 
med en obligatorisk ansvarsförsäkring. 
 
De flesta av revisionsbolagen som deltog i vår enkätundersökning tycker att det är bra att 
ansvarsförsäkringen är obligatorisk. Cirka 10% anser att den borde vara frivillig. De som 
svarade att de inte vet var ungefär lika många. 
 
Vad gäller försäkringsmarknaden svarade något mer än hälften att de inte vet hur utbudet 
ser ut. Av dem som ansåg sig ha en uppfattning om utbudet svarade alla utom en av våra 
respondenter att det är få försäkringsbolag som är villiga att teckna den obligatoriska 
ansvarsförsäkringen.  
 
Kunskapen om vad ansvarsförsäkringen täcker tycks vara relativt stor bland revisorerna i 
de små bolagen. Endast en respondent svarade att revisorerna inte vet vad som ingår i 
försäkringen. En liten majoritet tror att revisorer känner till villkoren till viss del men i 
någon mån är osäkra, medan något färre anser att revisorer som regel är fullt införstådda 
med vad som täcks av försäkringen. Vad gäller klienternas kunskap anser hälften av 
revisionsbolagen att kunderna är omedvetna om vad som ingår i ansvarsförsäkringen. 
Drygt en tredjedel tror att det finns en viss kunskap om försäkringen hos klienterna. En 
kommentar vi har fått till detta är att kunskapen hos klienterna ibland inte är mer än just 
vetskapen om att det finns en obligatorisk ansvarsförsäkring. En annan respondent har 
kommenterat att klienterna aldrig ska vara beroende av försäkringen eller ens behöva 
tänka på den. Ett fåtal svarade att de inte vet vad klienterna känner till. 
 
Hälften av revisionsbolagen upplyser ibland sina klienter om vilka ansvarsförsäkringar 
byrån har och den andra hälften gör det aldrig. Av kommentarerna på denna fråga att 
döma brukar upplysning endast ske om kunden frågar vad revisionsbyrån har för 
försäkring. Detta sker t ex vid nya uppdrag och i samband med diskussioner om arvode. 
 
De flesta byråerna tycker att det skydd ansvarsförsäkringen ger motsvarar den premie 
som erläggs, åtminstone till viss del. Några byråer har angett att de förvisso aldrig har 
utnyttjat ansvarsförsäkringen och på så sätt så står inte premien i rimlig proportion till 
utbetald skadeersättning. Med detta som grund har vissa angett att premien därför är 
alldeles för dyr medan andra tycker att den dag det verkligen händer något så kommer 
försäkringen att vara ovärderlig. Andra har angett att det är svårt att bedöma eftersom 
storleken på skadeståndersättning som betalas ut kan variera. Av dem som använder 
FARs eller SRSs gruppförsäkring verkar många vara nöjda med de villkor samt premier 
som organisationerna har förhandlat fram för revisionsbyråernas räkning.  Enbart 10% 
anser att skyddet inte alls motsvarar premien. 
 

4.2.4 Tilläggsförsäkring 

De flesta av våra respondenter har en tilläggsförsäkring i och med att de har tecknat 
FARs alternativt SRSs gruppförsäkring där tilläggsförsäkringen ingår. De som inte har 
någon av dessa försäkringar har valt att inte teckna en tilläggsförsäkring. Över hälften av 
de tillfrågade har svarat att de inte anser att en tilläggsförsäkring är nödvändig och endast 
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två har angett att de tycker att den är det. Övriga har svarat att de inte vet. Vid ett 
övervägande att teckna tilläggsförsäkring ska hänsyn tas till vilka slags kunder byrån har 
och vilken risk dessa genererar. Några har dock kommenterat att större revisionsbyråer 
med många revisorer bör teckna en tilläggsförsäkring. De flesta har således även en 
negativ inställning till en eventuell obligatorisk tilläggsförsäkring. Enbart 7% har en 
positiv inställning. Hälften av våra respondenter anser att det finns anledning till att inte 
teckna tilläggsförsäkring. En vanlig orsak till detta är att kunderna består av små bolag 
med låg risk samt att revisionsbyrån har en god kontroll över sina klienter. Har byrån 
endast uppdrag med låg risk behövs inte en tilläggsförsäkring. Interna rutiner för revision 
och rådgivning bidrar också till en tillfredsställande riskhantering utan tilläggsförsäkring. 
Försäkring ska ske efter behov och saknas behov blir försäkringen meningslös. Endast 
13% såg tilläggsförsäkringen som en självklarhet. Övriga svarade att de inte vet om det 
finns någon anledning till att inte teckna tilläggsförsäkring. 
 
Två tredjedelar av våra respondenter tycker att riskpremien har, eller till viss del har, 
betydelse för beslut om tilläggsförsäkring ska tecknas eller ej. För att premien ska bli 
acceptabel krävs som regel att byrån tecknar antingen FARs eller SRSs gruppförsäkring. 
En tredjedel av våra respondenter angav att premien ej har någon betydelse. En 
kommentar till det senare är att om byrån behöver en tilläggsförsäkring ska riskpremien 
inte spela någon roll. 

4.3 Kompletterande kommentar 
Urban Engerstedt, som är föreningsjurist på FAR, har skrivit några artiklar i 
facktidskriften Balans om ansvarsförsäkringar. Efter att ha läst dem växte några 
följdfrågor fram och vi valde då att kontakta Engerstedt som besvarade dessa via e-mail. 
 
Kan den obligatoriska ansvarsförsäkringen komma att förändras? Vi syftar då främst på 

att de stora bolagen med experter inom riskhantering mera ser ansvarsförsäkringen som 

ett måste pga att den är ett obligatorium? 

 
Det finns för närvarande ingenting som tyder på att den obligatoriska försäkringen 
kommer att förändras. Det är en fråga som i så fall till stor del vilar på Revisorsnämnden 
att initiera. Det stora revisionsföretagen i Sverige är inte så intresserade av den. De har 
andra lösningar, både nationella och internationella, med betydligt större 
försäkringsbelopp. 

 
Finns det någon orsak till att ansvarsförsäkringen är obligatorisk annat än att den fyller 

en funktion som konsumentskydd? 

 
Nej. Om den inte vore obligatorisk så skulle nog många revisionsföretag likväl ha en 
ansvarsförsäkring dock inte av konsumentskyddsskäl utan för det egna ekonomiska 
skyddets skull. 
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5 Analys 
I detta kapitel jämförs de två empiriundersökningarna med varandra samt hur de 

förhåller sig till referensram och teori. 

5.1 Riskhantering 
Ett företag som är medvetet om sina risker kan agera snabbare utan att risken i sig ökar. 
Riskhantering innebär att företaget gör en analys av såväl materiellt som mänskligt 
betingade risker de utsätts för samt att de definierar vilka åtgärder som ska vidtas för att 
hantera riskerna. Av våra intervjuer samt enkätundersökning kan vi utläsa att de båda 
undersökningarna visar på att ansvarsförsäkring är ett bra sätt att riskhantera på. Både de 
intervjuade och enkätrespondenterna påpekar dock att det inte är det enda sättet att hålla 
riskerna under kontroll. Båda grupperna anser att försäkring är bra att ha som grund men 
att ett ständigt arbete med interna rutiner och policys är betydligt viktigare i ett långsiktigt 
perspektiv. En annan förklaring till att bolagen ser på det ur den synvinkeln är att det på 
så sätt håller riskpremien på en låg nivå, vilket för de allra minsta bolagen kan vara nog 
så viktigt. 

5.2 Ansvarsförsäkring 

5.2.1 Nackdelar 

En svårighet för försäkringsbolagen är att förutse sannolikheten för att en skada skall 
inträffa. Detta är något som bara försäkringstagaren fullt ut vet om och kan förvarna 
försäkringsgivaren om eftersom det endast är försäkringstagaren som kan förutsäga sitt 
beteende. Ett av de beteenden som en av de vi intervjuade påpekade för oss är att en 
nackdel med ansvarsförsäkringen är att de anställda på en revisionsbyrå kan ha en 
förmåga att slarva i större utsträckning. Detta skulle de göra just därför att de vet om att 
de har en försäkring att luta sig tillbaka på och skulle förmodligen inte slarva i lika stor 
utsträckning om de visste att de ej var försäkrade. Om detta stämmer så bekräftas moral 
hazard-teorin. Enkätundersökningen visar på den totala motsatsen. Där anser 
respondenterna att det är den minsta nackdelen med att ha en ansvarsförsäkring som 
riskhanteringsverktyg. 
 
En annan nackdel som togs upp var självrisken. En grupp av respondenterna ansåg att 
detta var en stor nackdel för dem eftersom den var en så stor utgift för just deras 
revisionsbyrå. Anledningen till att självrisken är så kännbar för revisionsbolagen är på 
grund av att den skall verka preventivt. Om självrisken är stor och således påverkar 
revisionsbolagen negativt, tänker de sig för en extra gång innan de agerar på sådant sätt 
att de måste utnyttja sin ansvarsförsäkring eftersom detta kommer att påverka dem 
negativt. Dock är ofta självriskbeloppet så litet att det inte har förmågan att påverka 
försäkringstagarens beteende. Något som talar emot att självrisken inte skulle verka 
förebyggande är att flera respondenter i vår enkätundersökning har uttalat sig om att en 
nackdel med försäkringen är att självrisken uppgår till ett avsevärt belopp. Detta har 
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respondenterna skrivit som kommentar trots att vi inte har haft med självrisken som ett 
alternativ bland uppräknade nackdelar. 
 
Snarlika svar har uppgetts kring deep pocket-teorin i både enkätsvar och intervjuer. Båda 
svarsgrupperna anser att en nackdel med en försäkring, som framförallt klienterna vet är 
obligatorisk, är att de har en högre tendens att stämma revisionsbolaget för eventuella fel. 
Bland de små revisionsbyråerna är det en majoritet som anser att det är den största 
nackdelen. De stora byråerna anser inte att det är en lika stor risk men att de för den skull 
ändå inte framhåller att de har en försäkring som täcker. Inte heller de små bolagen 
informerar alltid sina klienter om att de har en obligatorisk ansvarsförsäkring, däremot 
svarar hälften att de gör det ibland och då främst om klienten fråga efter en sådan eller 
vid nya uppdrag. Trots att de större bolagen tycker det är besvärande med ett ökat antal 
stämningar eller hot om stämningar tycker de att det är bra att kunderna vet om att de har 
en obligatorisk ansvarsförsäkring. 

5.2.2 Förhandlingsmöjlighet 

Eftersom det är omöjligt för försäkringsgivaren att ta reda på hur en eventuell framtida 
skada kan komma att te sig, kan denne ej heller ge mer fördelaktiga försäkringsvillkor till 
den som är mer försiktig. I vår undersökning har vi fått den uppfattningen att det stämmer 
väl överens med de små revisionsbolagens verklighet. De tycker inte att de har någon 
flexibilitet i förhandlingarna med försäkringsbolagen. De små revisionsbolagen anser att 
deras ansvarsförsäkring inte är skräddarsydd för just deras bolag eftersom de ingår i en 
större grupp som har tecknat försäkring hos någon av de båda intresseorganisationerna 
FAR eller SRS. De större bolag vi har intervjuat tycker däremot att deras ansvars-
försäkringar är skräddarsydda för dem. De menar dock att den obligatoriska 
ansvarsförsäkringen inte går att förhandla i så stor utsträckning men att belopp utöver 
grundnivån och andra försäkringar har en betydligt större förhandlingsmån.  
 
Som vi har nämnt ovan är det alltså försäkringsgivaren som är den överlägsna parten i en 
kontraktsförhandling. Det finns en viss förhandlingsmån för de bolag som ingår i ”Big 
Four” och för de revisionsbolag som klassificeras som mellanstora däribland Lindebergs 
Grant Thornton. Den teoretiska referensramen beskriver att de som har sämst 
förhandlingsförmåga är de minsta aktörerna och ju större bolag, desto mer att säga till 
om. Här skiljer sig våra empiriundersökningar mot teorin. ”Big Four” anser att de 
mellanstora byråerna har mest förhandlingsutrymme, vilket bekräftas av det mellanstora 
revisionsbolag som vi har intervjuat. De små byråerna anser att de har ett bättre 
förhandlingsutrymme än de stora byråerna eftersom dessa har stora kunder vilket leder 
till högre risk. Detta tycker även ”Big Four” och menar att ingen vill försäkra de stora 
byråerna, vilket innebär att de mindre byråerna har en fördel i detta sammanhang. 

5.3 Obligatorisk ansvarsförsäkring 

5.3.1 Utbud och premie 

Kostnaden för den obligatoriska ansvarsförsäkringen samt utbudet på denna tycks vara ett 
återkommande problem. Av våra intervjuer att döma skulle Big Four klara sig bra utan 
den obligatoriska ansvarsförsäkringen eftersom de inte skulle ha några problem att själva 
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betala de belopp som försäkringen täcker. Samtidigt är det få försäkringsbolag som vill 
försäkra Big Four. Utöver detta är dessa revisionsbyråer tvungna att betala en stor 
riskpremie i jämförelse med den skadeersättning de kan få ut. Bland de små byråerna som 
deltog i vår enkätundersökning märks inte detta problem på samma sätt. Flertalet 
respondenter tycker att det är bra att ansvarsförsäkringen är obligatorisk och mindre än 
hälften att riskpremien är för hög. Av dem som anser att riskpremien är för hög har några 
angett att den ändå är överkomlig. Samtidigt tycker de flesta att riskpremien i jämförelse 
med eventuell skadeersättning verkar rimlig. Inte heller verkar de små byråerna störas av 
ett begränsat utbud. 
 
Mindre än hälften av bolagen i enkätundersökningen anser att ett begränsat utbud är en 
nackdel med att försäkringen är obligatorisk. Detta tyder på att de inte upplever någon 
svårighet med att hitta en försäkring att teckna. Hade utbudet för de små bolagen varit 
begränsat hade troligen flertalet angett detta som en nackdel.2 Likaså borde fler ha sett 
riskpremien som en nackdel då ett begränsat utbud leder till ett högre pris. 
 
Att försäkringsbolagen sätter riskpremien på en så hög nivå för ”Big Four” beror på att 
dessa bolag utsätts för stora risker, bland annat stämningar från amerikanska klienter. Det 
behöver dock inte enbart vara den höga risken som gör att premien för de stora bolagen är 
kostsam. Något annat som även torde spela in är teorin om adverse selection. Vad detta 
innebär är att försäkringsbolagen skulle sätta en högre premie för att det är svårt att 
uppskatta vilken risk revisionsbyrån verkligen utsätts för. Att ta reda på denna risk skulle 
vara allt för tidskrävande och kostsamt och således sätts en högre premie än om den 
faktiska risken varit känd. Alla försäkringsbolag sitter dock i samma båt. Inget 
försäkringsbolag vet mer eller mindre än något annat om klientens privata information. 
Vad gäller små revisionsbolag är risken förmodligen lättare att uppskatta eftersom de har 
färre klienter, vilka ofta är små och medelstora företag med en lägre risk. 
 
För att koppla frågan om utbudet till riskaversion och marginalnytta skulle ett riskavert 
revisionsbolag vilja teckna ansvarsförsäkring för att omvandla inkomst från när det går 
bra till när det går dåligt. Är kostnaden för hög för att göra detta, som i vårt fall då 
riskpremien är för stor för ”Big Four”, torde även ett riskavert bolag välja att inte teckna 
försäkring. 

5.3.2 Obligatoriet 

Den största fördelen med den obligatoriska ansvarsförsäkringen som har framkommit 
både i våra intervjuer och i enkätundersökningen är att den utgör ett konsumentskydd. 
Detta anges även i referensramen som den stora anledningen till att försäkringen gjordes 
obligatorisk. 
 
Enkätundersökningen visar på att de flesta små revisionsbyråerna är positiva till den 
obligatoriska ansvarsförsäkringen.  Av intervjuerna har det däremot framgått att den 
obligatoriska ansvarsförsäkringen inte är vidare fördelaktig för ”Big Four”, som utöver 

                                                 
2 Det ska dock påpekas att många som använder FARs eller SRSs gruppförsäkring har kanske inte sett sig 
om efter andra alternativ. 
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denna ändå måste ha även andra försäkringslösningar. Det finns dock ingenting som 
tyder på att den obligatoriska ansvarsförsäkringen kommer att genomgå några 
förändringar den närmaste tiden. 
 
Av både intervjuerna och enkätundersökningen har det framkommit att revisionsbolagens 
klienter saknar bredare kunskap om vad den obligatoriska ansvarsförsäkringen täcker och 
inte täcker. Troligtvis vet en del kunder att det finns en obligatorisk ansvarsförsäkring 
som revisorer måste teckna, men mycket mer än så är det inte. Klienternas dåliga 
kunskap beror förmodligen delvis på att revisorerna oftast endast upplyser om 
ansvarsförsäkringen då de får en fråga om denna. Att upplysning inte sker oftare beror i 
sin tur på att revisorerna inte vill få fler skadeståndfall på sig än vad som går att undvika. 
Orsaken till att det skulle bli fler skadeståndsfall om kunderna kände till ansvars-
försäkringen kan kopplas till deep pocket-theory som har diskuterats tidigare i analysen 
(se 5.1).  

5.4 Tilläggsförsäkring 
I dagsläget är det inte obligatoriskt att ha en tilläggsförsäkring, men denna ses ändå som 
en självklarhet för större bolag. På frågan om tilläggsförsäkringen är nödvändig svarade 
enbart tre stycken i enkätundersökningen att de tycker att den är det. När vi frågade om 
det fanns en anledning till att inte teckna tilläggsförsäkring svarade sex stycken nej. Det 
kan tyckas att dessa sex bolag borde anse att tilläggsförsäkringen är nödvändig, likaså att 
de faktiskt borde ha en tilläggsförsäkring. Så är dock inte fallet då det gäller sambandet 
mellan om tilläggsförsäkringen är nödvändig och om det finns någon anledning att inte 
teckna den. Det finns dock ett visst tolkningsutrymme i dessa frågor. Av dem som 
svarade att det inte finns någon anledning till att välja bort tilläggsförsäkring har en 
respondent svarat att dennes revisionsbyrå inte har tilläggsförsäkring. Att fästa någon 
större vikt vid en enskild respondent är dock inte relevant. 
 
Av dem som valde att ta ställning till en eventuell obligatorisk tilläggsförsäkring hade 
såväl de vi intervjuade samt våra enkätrespondenter en negativ inställning. De större 
revisionsbyråerna använder olika sorters tilläggsförsäkringar som riskhanteringsverktyg 
utöver den obligatoriska ansvarsförsäkringen, medan liknande lösningar inte är lika 
vanligt förekommande bland de små byråerna. I dagsläget finns det inte något som talar 
för en obligatorisk tilläggsförsäkring i framtiden, men däremot har den blivit obligatorisk 
för dem som väljer att teckna FARs eller SRSs gruppförsäkring eftersom tilläggs-
försäkring ingår i dessa. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel drar vi de slutsatser vi har kommit fram till utifrån vår analys. 

6.1 Riskhantering 
Utifrån våra intervjuer och enkätutskick kan vi konstatera att de allra flesta anser att en 
ansvarsförsäkring är ett bra sätt att hantera risker. Både de intervjuade och 
enkätrespondenterna har dock varit mycket tydliga att framhålla att de inte anser att 
ansvarsförsäkring inte är det enda sättet att minska riskerna utan att det krävs väl 
fungerande rutiner och policys i övrigt. Vi anser att kombinationen av olika instrument 
för att hantera risker väl följer de riskpolicys som revisionsbranschen har satt upp för att 
hålla risknivån inom professionen på en acceptabel nivå. 

6.2 Ansvarsförsäkring 

6.2.1 Nackdelar 

De stora revisionsbyråerna anser vi har en högre medvetenhet än de små om att anställda 
kan slarva medvetet i större utsträckning än om byrån är försäkrad. Vi menar att detta kan 
bero på att de små byråerna vill vara lojala mot de anställda i revisionsbyrån. Mindre 
byråer har större kontroll på vad alla anställda gör och litar därför mer på att de upptäcker 
eventuella fel när det fortfarande går att åtgärda dessa. En annan orsak anser vi är att de 
mindre byråerna möjligen anser att de har kontroll över de anställda och därför inte 
tycker att det ligger någon risk däri. Vi drar den slutsatsen att det skulle öka de små 
byråernas riskmedvetenhet om de i större grad ser slarv som en viktig riskparameter. Om 
de är medvetna om att slarv existerar kan de bättre utforma förebyggande rutiner som 
hjälper dem vid en eventuell händelse där slarv är en ingrediens. Av de samtal vi har haft 
med de större bolagen samt av enkätsvaren anser vi att de stora revisionsbyråerna har en 
högre grad av riskmedvetenhet vad gäller slarv hos anställda och att de ser mer realistiskt 
på verkligheten.  
 
De slutsatser vi kan dra utifrån vår empiri är att de små bolagen ser den eventuella risken 
att bli stämd som ett större hot än de stora bolagen gör. En majoritet av de små bolagen 
uppgav att de ser risken att bli stämd som den största nackdelen och de stora revisions-
byråerna svarade att de är medvetna om att risken finns och att den ökar bland gruppen 
missnöjda klienter. Samtidigt ser de stora byråerna inte att det är den största risken utan 
konstaterar bara att den finns där. Utifrån detta drar vi slutsatsen att de små 
revisionsbyråerna har mer att förlora vid en eventuell stämning än de stora bolagen. 
 
En del av de små byråerna anser att självrisken är mycket hög och skulle vid en eventuell 
stämning komma att bli betydligt mer kännbar för dem än för de större byråerna. En följd 
av detta kan vara att inget av de små bolagen informerar löpande att de har en ansvars-
försäkring, med risk för en större sannolikhet att bli stämda då klienterna känner till 
ansvarsförsäkringen. Inte heller de stora bolagen informerar kontinuerligt klienter om sin 
ansvarsförsäkring. Byråerna informerar endast om klienterna frågar om försäkringen. 
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Detta anser vi bidrar till klienternas dåliga kunskap om ansvarsförsäkringen. Vi förstår att 
revisionsbolagen inte informerar om att de har ansvarsförsäkring eftersom detta skulle 
signalera att fel kommer att ske i revisionen, men att byrån är försäkrad. Detta tyder på att 
de har respekt för eventuella stämningar inför domstol. Även om det inte finns 
förordningar som säger att byråerna bör informera klienter om ansvarsförsäkringen skulle 
det kunna ge en sämre helhetsbild av branschen om de inte gör det. 
 
Att självrisken uppgår till ett avsevärt belopp torde uppfattas som en nackdel av betydligt 
fler än vad som framkommit i vår enkätundersökning. Då vi inte har ett tillräckligt stort 
underlag kan vi inte dra några slutsatser om detta, men det finns tendenser som visar på 
att så kunde vara fallet. Om inte något annat har avtalats har revisionsbolagen som har 
tecknat FARs gruppförsäkring samma självriskbelopp oavsett bolagets storlek. Detta talar 
för att ju mindre revisionsbyrå, desto större nackdel är det för dem. Mindre byråer har 
vanligtvis mindre omsättning, vilket gör att självriskbeloppet slår hårdare om de måste 
använda ansvarsförsäkringen. 

6.2.2 Förhandlingsmöjlighet 

Vi anser att de små byråerna i viss mån har en skräddarsydd försäkring, på grund av att 
de ingår i en gruppförsäkring där kriteriet för att få teckna en sådan är en viss grad av 
likriktighet bland medlemmarna. Den slutsats vi kan dra av detta är att det inte går att 
jämföra små revisionsbyråer med stora byråer när det gäller förhandlingsmöjligheten. De 
stora byråerna anlitar ofta försäkringsmäklare som tar hänsyn till det specifika bolaget. 
Att en gruppförsäkring skulle ta hänsyn till den enskilda medlemmen skulle aldrig gå att 
kräva. Däremot kan vi dra den slutsatsen att både små och stora byråer ändå tycker sig se 
en tröghet hos försäkringsbolagets vilja att låta byrån teckna en ansvarsförsäkring, dock 
med olika resultat i slutändan.  
 
Vi anser det klarlagt att de stora byråerna har sämst förhandlingsmöjligheter vad gäller 
tecknandet av ansvarsförsäkring. Det har framkommit i våra intervjuer och enkäter att 
den stora majoriteten anser att detta är fallet. Därför drar vi den slutsatsen att de 
revisionsbyråer som har bäst förhandlingsutrymme är de mellanstora byråerna. 
Anledningen till detta anser vi är att denna typ av byråer bäst balanserar risken som 
försäkringsbolaget anser att byrån utsätts för med den riskpremie som måste erläggas. 
Majoriteten av de små bolagen anser sig ha bra förhandlingsmöjligheter i jämförelse med 
större byråer. Vi tror att detta beror på att det är FAR och SRS som förhandlar åt byråerna 
om de väljer att teckna deras gruppförsäkringar. 

6.3 Obligatorisk ansvarsförsäkring 

6.3.1 Riskpremie 

Relationen mellan riskpremien och utbetalt skadeståndsbelopp varierar mellan olika 
revisionsbyråer. Överlag anser vi att det är svårt att på förhand bestämma nyttan av en 
försäkring, eftersom det är omöjligt att förutse vad som händer i framtiden. För de små 
revisionsbolagen gäller överlag att det skydd ansvarsförsäkringen ger motsvarar den 
premie som erläggs, särskilt i de fall då FARs eller SRSs gruppförsäkring har tecknats. 
För ”Big Four” är premien och utbetald ersättning troligtvis inte i jämvikt.  
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Vi anser att den obligatoriska ansvarsförsäkringen inte har någon större funktion för 
dessa byråer eftersom de jobbar med andra försäkringslösningar på mycket större 
försäkringsbelopp. 
 
Även om alla revisionsbyråer är riskaverta kommer en för hög premie göra att även ett 
riskavert bolag väljer att inte teckna försäkring. Vi är därför övertygade att om 
ansvarsförsäkringen var frivillig så skulle förmodligen inte ”Big Four” teckna denna, utan 
välja ett annat alternativ som passade dem bättre. 

6.3.2 Utbud 

”Big Four” har svårare än mindre byråer att hitta försäkringsbolag som är villiga att 
teckna den obligatoriska ansvarsförsäkringen. Således stämmer inte teorin om att större 
bolag skulle ha lättare att förhandla fram mer fördelaktiga försäkringar när det gäller 
ansvarsförsäkringar för revisorer. Vi förmodar dock att ”Big Four” har lättare än de små 
byråerna att teckna andra försäkringslösningar eftersom dessa ofta är på högre belopp och 
högre belopp innebär större förhandlingsmöjlighet. 
 
Vi tycker dock att det är obefogat att bara skylla det dåliga utbudet av ansvars-
försäkringar för ”Big Four” på försäkringsbolagen. ”Big Four” har egentligen inget större 
intresse för den obligatoriska ansvarsförsäkringen eftersom de har ett antal olika 
försäkringslösningar samt andra riskhanteringsverktyg som passar deras verksamhet. 
Obligatoriet gör dock att de inte har något val om de ska teckna ansvarsförsäkringen eller 
ej. Vi tror att om de stora revisionsbyråerna hade ett större behov av den obligatoriska 
ansvarsförsäkringen, och vara mer angelägna om att få en bra sådan, skulle utbudet 
kanske se annorlunda ut. Finns det en stark efterfrågan på någonting kommer det alltid 
nya aktörer med bättre priser så länge dessa inte ligger på en rimlig nivå. När det gäller 
försäkringar så finns det alltid ett pris för risk. Om någon tar för mycket betalt så kommer 
marknaden att rätta till det om alla försäkringsbolag har samma information. Ett problem 
är dock att ”Big Four” bara är fyra revisionsbyråer och ett försäkringsbolag kommer 
kräva att det finns flera försäkringstagare som bär risken. 

6.3.3 Obligatoriet 

Den största orsaken till att ansvarsförsäkringen är obligatorisk är att den utgör ett 
konsumentskydd. Det faktum att klienterna skyddas tack vare ansvarsförsäkringen anger 
såväl de vi har intervjuat samt våra enkätrespondenter som den största fördelen med 
ansvarsförsäkringen. Vi anser därför att ansvarsförsäkringen uppfyller sin funktion som 
ett konsumentskydd. Samtidigt är detta en fråga som är värd att ställa sig lite kritisk till 
då det alltid finns en risk att respondenterna svarar vad som anses rätt enligt lagstiftaren 
och branschen.  
 
Vi anser att eftersom ”Big Four” redan är särbehandlade vad gäller ansvarsförsäkringen 
genom att de t ex inte får teckna samma försäkringar som andra revisionsbolag, så skulle 
ett undantag från obligatoriet kunna göras för revisionsbolag som överstiger ett visst antal 
verksamma revisorer. Vi anser vidare att de större revisionsbolagen behöver vara mer 
måna än de små om sitt rykte och hur de skulle framställas i media vid allvarligare 
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felsteg. Detta tror vi gör att de har en tillfredsställande riskhantering som ger klienter ett 
fullgott skydd oavsett om det finns en obligatorisk ansvarsförsäkring eller ej. 

6.4 Tilläggsförsäkring 
Någon förändring vad gäller tilläggsförsäkringen verkar inte aktuell. Både FAR och SRS 
inkluderar tilläggsförsäkringen i sin gruppförsäkring och har därmed gjort den 
obligatorisk för dem som väljer dessa försäkringslösningar. Vi anser att detta kan vara ett 
steg mot att fler mindre revisionsbolag väljer att även teckna tilläggsförsäkring då de 
båda revisorsförbunden fungerar som goda exempel. En nackdel med att tilläggs-
försäkringen är frivillig är att en revisionsbyrå som egentligen behöver denna typ av 
försäkring kan avstå från att teckna den, vilket kan leda till stora problem för deras 
klienter. För bolag av större storlek skulle dock en obligatorisk tilläggsförsäkring få 
samma effekt som den idag obligatoriska ansvarsförsäkringen, dvs att ytterligare 
tilläggsförsäkringar på större försäkringsbelopp måste tecknas. 
 
Vi anser det nödvändigt att utöver den obligatoriska ansvarsförsäkringen komplettera 
med andra alternativa riskhanteringsmetoder, vilket kan vara alltifrån tilläggsförsäkringar 
och andra försäkringslösningar till interna rutiner och policys. De revisionsbyråer som 
skulle klara sig utan någon annan riskhantering än den obligatoriska ansvarsförsäkringen 
är i så fall de allra minsta revisionsbyråerna som inte sysslar med annat än just 
revisionsverksamhet. Ofta förekommer dock en viss rådgivningsverksamhet även hos de 
små byråerna trots att revisionsverksamheten utgör kärnverksamhet. Är rådgivnings-
verksamheten av icke betydande omfattning kan det löna sig kostnadsmässigt att välja 
bort tilläggsförsäkringen. 

6.5 Avslutning 
Avslutningsvis anser vi att den obligatoriska ansvarsförsäkringen är ett bra sätt att minska 
de ekonomiska riskerna på. De stora revisionsbyråerna har dock inte samma behov av att 
försäkringen är obligatorisk som de mindre. Slutsatsen av detta är att ansvarsförsäkringen 
för ”Big Four” ” kan utvecklas till att bli mer ändamålsenlig med hänsyn till bolagens 
förmåga att proaktivt hantera risker. De stora byråerna skulle ha differentierade 
försäkringslösningar oavsett om ansvarsförsäkringen är obligatorisk eller ej, vilket vi 
även tror gäller för de medelstora byråerna. 
 
Ansvarsförsäkringen fungerar bättre för de mindre byråerna. Vi anser att försäkringen ska 
vara obligatorisk för små byråer eftersom vi tror att dessa i högre grad skulle kunna 
ignorera en eventuell försäkring om byrån var i ekonomiskt trångmål. Det ser dock bra ut 
för revisionsbyråbranschen som helhet att den är försäkrad och denna föreställning 
uppnås genom en obligatorisk ansvarsförsäkring. 
 



   40 

 

7 Avslutande diskussion 
Det finns många olika typer av riskhantering som en revisionsbyrå bör använda sig av 
utöver ansvarsförsäkring. Vissa riskhanteringsmetoder har en starkare koppling än andra 
till ansvarsförsäkringen. Exempelvis har uppdragsbrev och friskrivningar en direkt 
koppling till ansvarsförsäkringen eftersom dessa utgör ansvarsbegränsningar. Om 
uppdraget begränsas och tydliggörs minskas risken och ansvarsförsäkringen kan inte 
åberopas i lika hög utsträckning. 
 
Försäkringar i allmänhet är nödvändigt för ett fungerande samhälle. Ser vi det från 
företagens sida skulle företag utan försäkring sannolikt gå i konkurs vid större skador. 
Resultatet av detta skulle bli att de anställda blev arbetslösa och staten och kommunerna 
skulle kunna drabbas av stora problem med att planera arbetsmarknadsåtgärder.  
 
Den främsta orsaken till att ansvarsförsäkringen är obligatorisk är att den ska utgöra ett 
konsumentskydd. Enligt vår empiriska undersökning uppnås detta skydd även i praktiken. 
Det vi däremot inte har undersökt är vem som får betala i slutändan. Ett revisionsbolag 
betalar sina kostnader genom att debitera kunderna lämpligt belopp. Tecknar en 
revisionsbyrå en försäkring som den inte skulle ha tecknat om det inte vore för 
obligatoriet så innebär det en utökad kostnad för byrån. Samma pengar kommer de att 
behöva få in någon annanstans. Högst troligt är att klienterna måste betala i slutändan, 
vilket i sin tur innebär att det är klienterna som finansierar det extra skydd de får av en 
obligatorisk ansvarsförsäkring. 

7.1 Kompletterande forskning 
Vi tycker att det skulle vara intressant att belysa samma problematik som vi har tagit upp 
angående ansvarsförsäkringar för revisorer, fast ur försäkringsbolagens perspektiv. Vi har 
i slutfasen av vår uppsats börjat inse att revisionsbranschen inte i så stor utsträckning kan 
påverka utbudet av ansvarsförsäkringar. Revisionsbyråerna har både positiva och 
negativa åsikter om ansvarsförsäkringen, med dessa leder i slutändan inte till någon 
konkret förändring. Det är Revisorsnämnden som beslutar om obligatoriet för 
ansvarsförsäkringar, men det är till syvende och sist försäkringsbolagen som 
tillhandahåller försäkringen och villkoren för denna. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
Detta är en generell mall för de frågor vi ställde vid intervjuerna. 
 

Allmänt 
 

1. Vad är din roll på bolaget? 
 

Riskhantering 
 

2. Är försäkring ett bra sätt att ”riskhantera” på? 
 

3. Finns det några fördelar/nackdelar med att använda försäkring som riskhantering? 
 

4. Anser du att den obligatoriska ansvarsförsäkringen uppfyller kraven på 
riskhantering enligt FARs yrkesetiska regler? 

 
5. Vad anses vara en genomtänkt riskhantering för de områden som faller utanför 

den obligatoriska ansvarsförsäkringen om det inte finns en tilläggsförsäkring? 
 

Ansvarsförsäkringar 
 

6. Finns det förhandlingsmöjligheter om avtalsvillkoren med försäkringsbolaget? 
 

7. Är er ansvarsförsäkring skräddarsydd för ert bolag? 
 

8.   du att ni, som ett av de större revisionsbolagen, har lättare än små revisionsbolag 
att förhandla fram ett försäkringsavtal som är anpassat efter era behov? 

 
9. Har ni experter inom området ansvarsförsäkringar på bolaget? 

 
Obligatorisk ansvarsförsäkring 

 
10. Ser du några fördelar/nackdelar med att ansvarsförsäkringen är obligatorisk? 

 
11. Är många försäkringsbolag villiga att teckna obligatoriska ansvarsförsäkringar? 

 
12. Tycker du att den obligatoriska ansvarsförsäkringen borde täcka mer än enbart 

revisionsverksamheten? 
 

13. Är det bra att begreppet revisionsverksamhet har snävats ned? 
 

14. Vet revisorer och klienter vad försäkringen täcker? 
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15. Informerar ni era klienter om vilka ansvarsförsäkringar ni har och vad de täcker?  

 
Tilläggsförsäkring 
 
16. Använder ni tilläggsförsäkring? 

 
17. Fördelar/nackdelar med att tilläggsförsäkringen inte är obligatorisk? 

 
18. Vad anser du om tilläggsförsäkringen? 

 
19. Är tilläggsförsäkringen nödvändig? 

 
20. Vad skulle du tycka om tilläggsförsäkringen gjordes obligatorisk? 

 
21. Finns det en anledning att inte teckna tilläggsförsäkring? 

 
Riskpremie 

 
22. Har riskpremien någon betydelse för beslut att teckna tilläggsförsäkring? 

 
23. Anser du att det skydd ansvarsförsäkringen ger motsvarar den premie som 

erläggs? 
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Bilaga 2 
Enkätfrågor 
Detta är de frågor vi skickat ut till revisionsbyråer runt om i Sverige. 

 
Enkät – ansvarsförsäkring 
Markera dina svar med [x] 

 
1. Hur många verksamma revisorer har ni anställda? 

1-5 [  ] 
6-50 [  ] 
>50 [  ] 

 
Riskhantering 
2. Är försäkring ett bra sätt att ”riskhantera” på? 

Ja [  ] 
Nej [  ] 
Vet ej [  ] 

 Egna kommentarer:______________________ 
 

3. Vilka av dessa nackdelar ser du med att använda försäkring som riskhantering? 
Medarbetare slarvar i tron att de är försäkrade [  ] 
Klienter stämmer bolaget i större utsträckning med vetskap om en försäkring [  ] 
Riskpremien är för kostsam [  ] 
Annat [  ] 
Egna kommentarer: ______________________ 

 
4. Vilka av dessa alternativ anses vara en genomtänkt riskhantering för de 

områden som faller utanför den obligatoriska ansvarsförsäkringen? 
Rutiner/policy [  ] 

 Tilläggsförsäkring [  ] 
 Välja bort uppdrag med hög risk [  ] 

 Annat [  ] 
 Egna kommentarer:________________________ 

 
Ansvarsförsäkringar 
5. Finns det förhandlingsmöjligheter om avtalsvillkoren med försäkringsbolaget? 

Ja [  ] 
Ja, till viss del [  ] 
Nej [  ] 

 Egna kommentarer:________________________ 
 

6. Är er ansvarsförsäkring skräddarsydd för er? 
Ja, helt [  ] 
Ja, delvis [  ] 
Nej, den är standardiserad [  ] 

 Egna kommentarer:_________________________ 
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7. Tror du att storleken på ert revisionsbolag inverkar på era 

förhandlingsmöjligheter vid tecknande av försäkringsavtal? 
Ja [  ] 
Ja, till viss del [  ] 
Nej [  ] 

 Egna kommentarer:_________________________ 
 

8. Om du har svarat ja på fråga 7, på vilket sätt anser du att storleken inverkar? 
Positivt [  ] 
Negativt [  ] 

 
Obligatorisk ansvarsförsäkring 
9. Vilka fördelar ser du med att ansvarsförsäkringen är obligatorisk? 

Branschen som helhet framstår i god dager [  ] 
Säkerhet för klienterna [  ] 
Trygghet för revisionsbolaget [  ] 
Annat [  ] 
Egna kommentarer:_______________________ 

 
10. Vilka nackdelar ser du med att ansvarsförsäkringen är obligatorisk? 

Ingår inte i så många försäkringsbolags utbud [  ] 
Riskpremiens storlek [  ] 
Skadestånden är på så låga belopp att man kan betala själv [  ] 
Egna kommentarer:_______________________ 
 

11. Borde ansvarsförsäkringen vara frivillig? 
Ja [  ] 
Nej [  ] 
Vet ej [  ] 

 Egna kommentarer:_________________________ 
 

12. Är många försäkringsbolag villiga att teckna obligatoriska 
ansvarsförsäkringar? 
Ja [  ] 
Nej [  ] 
Vet ej [  ] 

 Egna kommentarer:_________________________ 
 

13. Vet revisorer vad försäkringen täcker? 
Ja [  ] 
Ja, till viss del [  ] 
Nej [  ] 

 Egna kommentarer: ______________________ 
 
 

14. Vet klienterna vad försäkringen täcker? 
Ja [  ] 
Ja, till viss del [  ] 
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Nej [  ] 
 Egna kommentarer:_________________________ 
 

15. Informerar ni era klienter om vilka ansvarsförsäkringar ni har och vad de 
täcker? 
Ja, alltid [  ] 
Ja, ibland [  ] 
Nej [  ] 

 Egna kommentarer:_________________________ 
 

16. Anser du att det skydd ansvarsförsäkringen ger motsvarar den premie som 
erläggs? 
Ja [  ] 
Ja, till viss del [  ] 
Nej [  ] 

 Egna kommentarer:_________________________ 
 
Tilläggsförsäkring 
17. Använder ni tilläggsförsäkring? 

Ja [  ] 
Nej [  ] 

 Egna kommentarer:_________________________ 
 

18. Är tilläggsförsäkringen nödvändig? 
Ja [  ] 
Nej [ ] 
Vet ej [  ] 

 Egna kommentarer:_________________________ 
 

19. Vad är din inställning till en eventuell obligatorisk tilläggsförsäkring? 
Positiv [  ] 
Negativ [  ] 
Vet ej [  ] 

 Egna kommentarer:_________________________ 
 

20. Finns det en anledning att inte teckna tilläggsförsäkring? 
Ja [ ] 
Nej [  ] 

 Vet ej [  ] 
 Egna kommentarer:___________________________ 

 
21. Har riskpremien någon betydelse för beslut att teckna tilläggsförsäkring? 

Ja [  ] 
Ja, till viss del [  ] 
Nej [  ] 

 
 Egna kommentarer:_________________________ 
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Övrigt 
22. Använder ni någon av följande gruppförsäkring? 

FARs [  ] 
SRSs [ ] 
Annan [  ]
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Bilaga 3 
Enkätsammanställning 
Detta är en sammanställning av de enkätsvar vi har fått in. Observera att alla 
respondenter inte har svarat på alla frågor vilket gör att svarsfrekvensen varierar på de 
olika frågorna. 
 
 
 
   
1)   
 1-5 42 
 6-50 5 
 >50 0 
  47 

   
2)   
 Ja 31 
 Nej 10 
 Vet ej 6 
  47 

   
3)   
 Medarbetare slarvar 5 
 Klienter stämmer 28 
 Riskpremie kostsam 17 
 Annat 6 
   
   
4)   
 Rutiner 20 
 Tilläggsförsäkring 6 
 Välja bort uppdrag 37 
 Annat 2 
   
5)   
 Ja 5 
 Ja, till viss del 9 
 Nej 33 
  47 

   
6)   
 Ja, helt 6 
 Ja, delvis 10 
 Nej, standardiserad 31 
  47 
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7)   
 Ja 17 
 Ja, till viss del 16 
 Nej 11 
 Vet ej 2 
  46 
   
8)   
 Positivt 28 
 Negativt 19 
  47 

9)   
 Branschen 20 
 Säkerhet 30 
 Trygghet 31 
 Annat 1 
   
10)   
 Inte så stort utbud 22 
 Riskpremie storlek 19 
 Skadestånd låga 4 
 inga nackdelar 9 
   
11)   
 Ja 4 
 Nej 38 
 Vet ej 4 
  46 

   

12)   
 Ja 1 
 Nej 19 
 Vet ej 26 
  46 

   
13)   
 Ja 18 
 Ja, till viss del 26 
 Nej 1 
  45 

   
14)   
 Ja 0 
 Ja, till viss del 16 
 Nej 27 
 Vet ej 3 
  46 

   
15) Ja, alltid 0 
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 Ja, ibland 23 
 Nej 23 
  46 

16)   
 Ja 17 
 Ja, till viss del 22 
 Nej 6 
  45 

17)   
 Ja 37 
 Nej 10 
  47 

18)   
 Ja 3 
 Nej 26 
 Vet ej 17 
  46 

   
19)   
 Positiv 3 
 Negativ 29 
 Vet ej 14 
  46 

   
20)   
 Ja 23 
 Nej 6 
 Vet ej 17 
  46 

   
21)   
 Ja 15 
 Ja, till viss del 16 
 Nej 9 
 Vet ej 6 
  46 

   
22)   
 FAR 14 
 SRS 23 
 Annan 10 
  47 
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Bilaga 4 

Lagstiftning och rekommendationer 
I 7 § (RNFS 2001:2) står de villkor som ansvarsförsäkringen i stort skall omfatta.  
Den tar bland annat upp att revisionsbyråer, med högst fem anställda, skall vid en 
eventuell försäkringsdispyt dömas till ett försäkringsbelopp som är lägst 100 
prisbasbelopp och som högst 200 prisbasbelopp. För de byråer som har fler än fem men 
mindre än femtio verksamma revisorer skall försäkringsbeloppet gälla minst 200 
prisbasbelopp och som mest 400 prisbasbelopp. Revisionsbyråer med mer än femtio 
anställda revisorer skall försäkringen gälla som lägst 200 prisbasbelopp per skada och 
som mest 600 prisbasbelopp per försäkringsperiod. Prisbasbelopp är det belopp som 
fastsälls av lagen (1962:381) om allmän försäkring. 
 
I 25§ revisorslagen framgår vad en revisor inte får utöva i sin verksamhet. Ur detta 
framgår att det är två slag av verksamhet som aldrig bör bedrivas av en seriös revisor, det 
ena är sådan ”sidoverksamhet som är av sådan art eller omfattning att det kan rubba 

förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet”. Bestämmelsen menar att det 
är sådan verksamhet som kan förutses leda till att revisorn hamnar i situationer där denne 
måste avsäga sig pågående uppdrag. Det gäller dock inte om det bara är en viss risk att 
verksamheten kan leda till jäv (FAR, 2005, s 256). Den andra utgör sådan 
”sidoverksamhet som är oförenlig med den ställning som följer av behörigheten att 

utföra lagstadgad revision”. Till detta räknas verksamhet som är rent kriminell men även 
sådan som ligger på gränsen eller som kan ses som högst oseriös eller skum (FAR, 2005, 
s 257). 

Allmänt om ansvarsförsäkring 
Det försäkrade företaget kan till viss del bestämma vilket geografiskt område 
ansvarsförsäkringen ska täcka. Skadeståndbeloppens storlek varierar mellan olika länder 
och det är därför lämpligt att företagen kan bestämma området utefter behov 
(Lagerström, Roos, 1991, s 140). Ett område kan till exempel vara hela världen, men 
USA utelämnas ofta i detta fall (Dennerståhl, Lindgren, 2000, s 23). Norden är ett annat 
exempel på ett område som kan vara lämpligt då vi har Sverige som utgångspunkt, men 
området kan även vara begränsat till att enbart gälla Sverige (AON, 2005; If, 2005; 
Länsförsäkringar, 2005). Avgörande  är platsen för skadans inträffande och inte var 
skadeståndskravet framställs (Dennerståhl, Lindgren, 2000, s 23). 
 
Enligt försäkringsavtalslagen (FAL) ska försäkringstagaren tala om sådant som kan 
påverka fastställandet av riskpremien. Oriktiga uppgifter kan påverka avtalets giltighet. 
Det finns tre olika kategorier av oriktiga uppgifter. Dessa är svikliga uppgifter, uppgifter 

lämnade i god tro samt oriktiga uppgifter i övriga fall. Lämnar försäkringstagaren 
svikliga uppgifter eller uppgifter som på annat sätt strider mot tro och heder blir avtalet 
ogiltigt (4§ FAL). Har försäkringstagaren varit i god tro, dvs varken insett eller bort inse 
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att uppgifterna var oriktiga, påverkas inte avtalet. Detta innebär alltså att full ersättning 
betalas ut (5§ FAL). Är det så att försäkringstagaren borde ha insett att han lämnade 
ogiltiga uppgifter eller att han har gjort det genom slarv eller förbiseende finns fyra olika 
scenarion. Det ena är om försäkringsbolaget inte hade godkänt försäkringen om 
förhållandena hade varit kända. I detta fall ansvarar försäkringsbolaget ej för inträffad 
skada. Det andra är om försäkringsbolaget förvisso hade godkänt försäkringen men hade 
krävt en högre premie. Vad som gäller då är att försäkringsbolagets ansvar begränsas till 
det försäkringsbelopp som motsvarar den erlagda premien. Detta kallas pro rata. Ett 
tredje scenario är om försäkringsbolaget endast skulle ha godkänt försäkringen med vissa 
särskilda villkor. Försäkringen ska i så fall gälla med dessa villkor (6§ FAL). Det fjärde 
som kan inträffa är att försäkringstagaren avsiktligt framkallat skadan. 
Försäkringsbolaget ansvarar inte för skadan i detta fall. Förutom att försäkringstagaren 
inte får ut någon ersättning från försäkringsbolaget riskerar denne även böter eller 
fängelse då detta klassas som försäkringsbedrägeri (Dawidson et al, 1999, s 29). 
 

 


