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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar revisorns externa skadeståndsansvar gentemot styrelsens ledamöter. 

I uppsatsen utreds frågan huruvida en styrelseledamot skulle kunna vara “någon annan” i den 

mening som avses i 29 kap. 1 § ABL. Frågan blir aktuell när en styrelseledamot, till följd av 

att revisorn inte har fullgjort sina skyldigheter enligt 9 kap. 3 § ABL, har blivit personligt 

betalningsansvarig. 

 

Uppsatsen inleds med grundläggande fakta om skadestånd som rättslig konstruktion. Därefter 

behandlas de särdrag som utmärker skadestånd i ett aktiebolagsrättsligt sammanhang. Vidare 

synas några ansvarsbegränsande rättsprinciper såsom normskyddsläran och principen om 

befogad tillit. Avslutningsvis studeras ett antal ändamål med aktiebolagslagen.  

 

Vid en sammanvägning av de argument som talar för respektive emot finner vi att 

styrelseledamoten, vid revisorns överträdelse av 9 kap. 3 § ABL, inte utgör “någon annan” i 

den mening som avses i 29 kap. 1 § ABL.	
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Förkortningar 

ABL - Aktiebolagslag 2005:551   

BFL - Bokföringslag 1999:1078  

BO - Bolagsordning  

HovR - Hovrätten  

NJA - Nytt juridiskt arkiv (avdelning I) 

Prop. - Proposition  

SkL - Skadeståndslag 1972:207  

SOU - Statens offentliga utredningar 

ÅRL - Årsredovisningslag 1995:1554 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Enligt 9 kap. 3 § aktiebolagslag (ABL) skall en revisor utföra en granskning av bolagets 

räkenskaper i enlighet med god revisionssed och påtala eventuella felaktigheter. Utförs denna 

granskning i strid med god revisionssed kan revisorn bli skadeståndsskyldig, se 29 kap. 2 § 

ABL med hänvisning till 29 kap. 1 § ABL. Enligt 29 kap. 1 § ABL är en revisor, som med 

uppsåt eller av oaktsamhet har överträtt ABL, årsredovisningslagen (ÅRL) eller 

bolagsordningen (BO), skadeståndsskyldig gentemot en aktieägare eller “någon annan”. Vid 

exemplifierande uppräkningar av vilka skadelidande subjekt som skulle kunna utgöra “någon 

annan” nämns borgenärer, anställda och andra tredje män.1 Däremot nämns aldrig 

styrelseledamoten som ett sådant subjekt.  

 

När en styrelseledamot, till följd av att revisorn inte har fullgjort sina skyldigheter, har blivit 

personligt betalningsansvarig och därför anser sig berättigad till skadestånd, uppstår ett 

problem. Problemet har uppmärksammats av Högsta domstolen i mål nr T 4823-16. Den fråga 

i vilken Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd, är huruvida ett aktiebolags 

styrelseledamöter, vid revisorns överträdelse av 9 kap. 3 § ABL, skulle kunna inräknas i 

begreppet “någon annan” enligt 29 kap. 1 § ABL. För att avgöra om en styrelseledamot kan 

utgöra “någon annan” måste en tolkning av det enskilda fallet göras.2 

    

Sammantaget kan sägas att den vaga formulering som återfinns i 29 kap. 1 § ABL ger upphov 

till en rättslig problematik. I denna uppsats undersöks det associationsrättsliga, med viss 

ledning från det skadeståndsrättsliga, området i syfte att kartlägga de argument som talar för 

respektive emot att en styrelseledamot i det ifrågavarande fallet kan utgöra “någon annan”, i 

den mening som avses i 29 kap. 1 § ABL. När rättsläget har klarlagts ökar förutsebarheten 

både för styrelseledamöter och revisorer vad gäller potentiella skadeståndsanspråk dem 

sinsemellan.  

                                                
1 Till exempel prop. 1975:103 s. 540. 
2 SOU 2016:34 s. 87. 
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1.2 Problemformulering  

Vilka rättsliga argument talar för respektive emot att en styrelseledamot skulle kunna inräknas 

i begreppet “någon annan” enligt 29 kap. 1 § ABL, vid revisorns överträdelse av 9 kap. 3 § 

ABL? Hur ter sig denna fråga vid tillämpningen av ett antal ansvarsbegränsande rättsprinciper 

samt mot bakgrund av ABL:s ändamål? 

1.3 Syfte 

Eftersom lagens formulering “någon annan” inte uttryckligen definierar vem som avses 

undersöks i denna uppsats rättsläget. Syftet med den kartläggningen är att presentera de 

rättsliga argument som talar för respektive emot att en styrelseledamot skulle kunna inräknas i 

begreppet “någon annan” enligt 29 kap. 1 § ABL. 

1.4 Material och metod 

1.4.1 Material 

Vad gäller rättskällor använder vi material från både associationrättens- och 

skadeståndsrättens område. Av särskilt intresse bland statens offentliga utredningar (SOU) på 

associationsrättens område är SOU 2016:34, i vilken revisorns skadeståndsansvar senast 

behandlades. Av intresse är även SOU 1971:15 (förslag till aktiebolagslag med mera) och 

SOU 1995:44 (aktiebolagets organisation). Bland propositionerna (prop.) hämtar vi bland 

annat ledning från prop. 1972:5 (förslag till skadeståndslag), prop. 1975:103 (förslag till ny 

aktiebolagslag) och prop. 1997/98:99 (aktiebolagets organisation). 

 

Som inspiration för problemformuleringen använder vi den tvist som i skrivande stund är 

föremål för prövning i Högsta domstolen med målnummer T 4823-16 (Q-bolaget). Bland 

praxis använder vi oss dessutom av befintliga avgöranden från Högsta domstolen. Dessa är 

bland andra NJA 2014 s. 272 (BDO-domen), NJA 1987 s. 692 (KONE-fallet) och NJA 2001 

s. 878 (Ljungquistbolaget). Bland doktrinen utgår vi från verk av författare inom 

rättsvetenskapen. Vi använder oss bland annat av Kleinemans bok Ren förmögenhetsskada, 

Sandströms Aktiebolagsrätt, Hellners och Radetzkis Skadeståndsrätt, Lehrbergs 

Aktiebolagsrätt och Stattins Bolagsorgan och bolagsstyrning.  
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En del i att besvara vår frågeställning är att förstå och använda den så kallade 

normskyddsläran. Normskyddsläran är en okodifierad lära med ursprung i allmänna 

skadeståndsrättsliga principer, vilken tillämpas vid en skadeståndsprövning enligt ABL. 

Normskyddsläran innebär i praktiken att den som har orsakat en skada, kan undgå 

skadeståndsansvar med hänsyn till att den överträdda normens ändamål inte är avsedd att 

skydda den skadelidande.3 

1.4.2 Metod 

1.4.2.1 Rättsdogmatisk metod och rättskälleläran  

För att kunna besvara ovanstående problemformulering granskar vi lag, förarbeten, rättsfall 

samt doktrin, vi använder oss således av en så kallad traditionell rättsdogmatisk metod,4  

vilken utgår från nämnda rättskällor. Vi använder den rättsdogmatiska metoden för ett 

fastställande av vilka regler som finns, de lege lata, och för en precision av deras innehåll. För 

att bättre förstå reglernas funktion ämnar vi dessutom använda denna metod för att syna de 

värderingar som ligger till grund för ifrågavarande reglers betydelse och tillämpning.5  

 

Vid granskningen av dessa ovan nämnda rättskällor ämnar vi tillämpa rättskälleläran. Denna 

lära rangordnar de olika rättskällorna efter deras dignitet. Att lagtext kommer på första plats 

och doktrin, handelsbruk och sedvänja på sista plats är Lehrberg och Bernitz överens om. 

Huruvida förarbeten eller prejudikat hamnar på andra eller tredje plats torde enligt författarna 

bero på omständigheter som rättskällornas ålder, omfattning, motstående avgöranden och 

tillhörighet till den lag som tillämpas.6 

1.4.2.2 Teleologisk metod  

Inom den rättsdogmatiska metod som beskrivs under avsnitt 1.4.2.1 använder vi oss av en 

teleologiskt inriktad metod för att tolka gällande rätt. Vi använder även en teleologiskt 

                                                
3 SOU 2008:79 s. 101. 
4 Kellgren & Holm, Att skriva uppsats i rättsvetenskap: råd och reflektioner, s. 47; Ramberg. Malmströms 
civilrätt, s. 39.  
5 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 203 f.  
6 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 101, s. 106 och s. 109; Bernitz, Finna rätt: juristens källmaterial och 
arbetsmetoder, s. 31-33. 
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inriktad metod för att finna de skäl som talar för respektive emot att styrelseledamoten kan 

vara “någon annan” i den mening som avses i 29 kap. 1 § ABL. 

 

Genom att använda en teleologisk metod kan användaren fastställa ändamålen med lagen. Att 

beakta lagens ändamål vid tolkning av den anses enligt Peczenik vara ett rimligt förfarande. 

Peczenik uttrycker det som: “Lagen består av normer, och en norms syfte är att tjäna ett 

ändamål”. En författare som ofta nämns i samband med den teleologiska metoden är Per-Olof 

Ekelöf. Ekelöf förespråkade en radikalteleologisk metod som skiljer på klara respektive svåra 

fall. Enligt Ekelöfs metod skall lagen alltid tillämpas på klara fall. De “samhälleliga 

verkningar” som tillämpningen i de klara fallen ger upphov till utgör lagens ändamål. 

Ändamålen som framkommer vid tillämpningen i de klara fallen, bör bestämma utgången i de 

svåra fallen. Ekelöf menade att rättstillämparen inte bör vara bunden till lagens förarbeten. 

Däremot kan praxis utgöra viktig tolkningsdata.7 

 

Enligt Stattin utgår nästan all argumentation inom aktiebolagsrätten från resonemang kring 

olika ändamål. Stattin menar därför att aktiebolagsrätten är utpräglat teleologisk. Ekelöf 

utvecklade en teleologisk metod. Liknande teleologiskt inriktade metoder har utvecklats i 

aktiebolagsrättslig doktrin. Dessa metoder identifierar ett antal övergripande ändamål. Utöver 

övergripande ändamål finns underliggande ändamål, vilka ofta uttrycks i form av skydd för 

olika intressenter.8 Enligt Stattin bör dessa övergripande och underliggande ändamål 

användas vid en tolkning av de svåra fallen. Han menar att en tolkning först kan göras mot 

bakgrund av underliggande ändamål, för att därefter ses i ljuset av övergripande ändamål.9  

 

Lehrberg uttrycker det som att ändamålet med lagen framkommer när lagregeln används i ett 

antal klara fall för att sedan observera vad effekterna blir i samhället. Lehrberg definierar 

klara fall som konstruerade fall som nödvändigtvis inte har varit föremål för prövning i 

domstol, det går dock att använda praxis som vägledning. Lehrberg fortsätter med att skriva 

att lagregelns ändamål kan hittas genom att titta i förarbeten, främst för att utröna dess syfte. 

Syftet är den av lagstiftaren ämnade funktionen med lagregeln. När lagregeln används i de 

                                                
7 Peczenik, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, s. 56 f. Även Stattin skriver om 
Ekelöfs teleologiska metod, se Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning: en lärobok, s. 14 f.  
8 Se mer om för aktiebolagsrätten aktuella övergripande- och underliggande ändamål under avsnitt 5. 
9 Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning: en lärobok, s. 15-17. 
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klara fallen framkommer ändamålet med lagen. När ändamålet är fastställt kan de svåra och 

problematiska fallen analyseras mot bakgrund av resultatet i de klara fallen. De svåra eller 

problematiska fallen kan vara de fall där det är oklart om de omfattas av lagens ordalydelse. 

Lehrberg skriver då att en extensiv eller restriktiv tillämpning av lagen måste användas. 

Likväl kan situationen vara den motsatta, ligger fallet utanför ordalydelsen kan det finnas 

anledning att använda ett e contrario slut eller en analogi. Slutligen kan sägas att det som 

avgör om en lagregel skall tillämpas i ett problematiskt fall blir om resultatet skulle bidra till 

att helhetsbilden skulle “bidra till att realisera samma helhetsresultat som regelns 

tillämpning i de klara fallen, det vill säga förverkligandet av dess ändamål”.10 

 

Almlöf beskriver den teleologiskt inriktade metoden som en metod där lagens ordalydelse ses 

mot bakgrund av de ändamål den avser att uppfylla. Almlöf skriver vidare att ett ändamål 

fastställs genom att lagreglernas avsedda funktioner synas. Hon betonar dock att dessa 

ändamål sällan kan fastställas för en lagregel isolerad, utan att det krävs en sammanställning 

av flera regler. Enligt Almlöf är förarbeten en lämplig källa för att finna svaret på vilka 

ändamål som är för handen.11 

 

I syfte att besvara uppsatsens frågeställning ämnar vi tillämpa en teleologiskt inriktad metod. 

Metoden används för att fastställa ändamålen med ABL. Därefter undersöks huruvida 

styrelseledamoten kan anses vara “någon annan” mot bakgrund av dessa ändamål. 

1.5 Avgränsningar 

I denna uppsats behandlas ren förmögenhetsskada i det utomobligatoriska förhållandet mellan 

styrelseledamot och revisor. Vid skadeståndsbedömningen utesluts adekvans- och 

culpabedömningen, det vill säga huruvida det föreligger ett adekvat orsakssamband mellan 

skadan och den skadliga handlingen samt huruvida den skadevållande revisorn har varit 

oaktsam. 

                                                
10 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 259-261.  
11 Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet: en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda 
bolag, s. 68 och s. 70.  
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1.6 Disposition 

Referensramen är uppdelad på fyra avsnitt: skadestånd (avsnitt 2), normskyddsläran (avsnitt 

3), personligt betalningsansvar för styrelsens ledamöter inklusive en redogörelse för T 4823-

16 (Q-bolaget, avsnitt 4) samt aktiebolagslagens ändamål (avsnitt 5). Med dessa fyra avsnitt 

vill vi, inom ramen för uppsatsens avgränsningar, ge läsaren en uppfattning om hur 

skadeståndsbedömningen är uppbyggd och hur gränserna för skadeståndsansvaret bestäms. 

De två första avsnitten är delvis generella till sin karaktär, på så sätt att de har sin 

utgångspunkt i den allmänna skadeståndsrätten, delvis specifika till sin karaktär, på så sätt att 

de behandlar särdrag i ett aktiebolagsrättsligt skadeståndssammanhang. De två sista avsnitten 

är rent aktiebolagsrättsliga. 

 

Analysen (avsnitt 6) består av en inledning (avsnitt 6.1), en genomgång av grundläggande 

förutsättningar för skadestånd (avsnitt 6.2) och tre efterföljande delar. I del ett (avsnitt 6.3) 

besvaras uppsatsens problemformulering genom att bland annat tillämpa ett antal 

ansvarsbegränsande rättsprinciper såsom normskyddsläran och principen om befogad tillit. I 

del två (avsnitt 6.4) besvaras problemformuleringen med hjälp av en analys av 

styrelseledamotens ställning jämförd med ABL:s ändamål. De argument, för respektive emot 

att styrelseledamoten utgör “någon annan” enligt 29 kap. 1 § ABL, som dessa delar ger 

upphov till, används i analysens tredje del (avsnitt 6.5). I tredje delen förutspår vi ett 

potentiellt utfall i mål nr T 4823-16 (Q-bolaget) mot bakgrund av resultatet i del ett och två i 

analysen. 

 

Avslutningsvis, under avsnitt 7 sammanställs de argument som framkommer av analysens del 

ett och del två. 

 



 
      

8 

2. Skadestånd  

2.1 Grundläggande principer om skadestånd 

2.1.1 Inledning 

Skadestånd är den ersättning en skadelidande erhåller för att försättas i samma ekonomiska 

situation som om skadan inte hade inträffat.12 Skadestånd som rättslig konstruktion anses ofta 

tjäna en eller flera funktioner. En av dessa funktioner är den reparativa, vilken syftar till att 

ersätta en uppkommen skada.13 En annan är den preventiva, vilken syftar till att förhindra att 

skador överhuvudtaget uppstår.14 Inom skadeståndsrätten skiljer man vanligtvis mellan tre 

skadetyper: personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada.15 Med vad som benämns ren 

förmögenhetsskada förstås: “sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att 

någon lider person- eller sakskada”, 1 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL). Inom 

skadeståndsrätten skiljer man dessutom på skador som inträffar inom eller utom ett 

kontraktsförhållande.16 

 

Huvudregeln är att ren förmögenhetsskada, i ett utomobligatoriskt förhållande, endast ersätts 

vid brott, 2 kap. 2 § SkL. Det finns dock ett antal lagar, bland annat på associationsrättens 

område, vilka föreskriver att skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada kan inträda 

även om ett brott inte har begåtts.17 ABL är ett exempel på en sådan lag, vars 

skadeståndsbestämmelser återfinns i lagens 29:e kapitel. I förhållande till den allmänna 

skadeståndsrätten innebär ABL:s särskilda regler en mer generös möjlighet till skadestånd 

genom att skadestånd enligt 29 kap. inte förutsätter brottslig handling.18 Det finns dock ett 

antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att skadestånd skall kunna utgå. Dessa 

beskrivs i nästkommande avsnitt. 

                                                
12 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 23. 
13 Prop. 1972:5 s. 75; Bengtsson, Skadeståndsrätt: några huvudlinjer, s. 13; Hellner & Radetzki, 
Skadeståndsrätt, s. 36; Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s. 13. 
14 Prop. 1972:5 s. 75; Bengtsson, Skadeståndsrätt: några huvudlinjer, s. 13; Hellner & Radetzki, 
Skadeståndsrätt, s. 39; Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s. 13. 
15 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 24; Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s. 19.  
16 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 23; Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s. 14.  
17 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätten: en introduktion, s. 106. 
18 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 209 f.  
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2.1.2 De fyra förutsättningarna för skadeståndsansvar 

Inom skadeståndsrätten talas om att fyra förutsättningar för skadestånd: handling eller 

underlåtenhet, oaktsamhet, skada och adekvat orsakssamband. Dessa fyra förutsättningar, 

vilka binder samman ett ansvarssubjekt med en skadelidande, är lika centrala inom 

aktiebolagsrätten som inom den allmänna skadeståndsrätten.19 

 

Den första förutsättningen handlar om att den skadelidande måste kunna visa på en skadlig 

handling, alternativt en skadlig underlåtenhet att inte handla, från den skadevållandes sida.20 

Den andra förutsättningen hör samman med att handlingen eller underlåtenheten måste 

kopplas till ett vårdslöst, culpöst, handlande från den skadevållandes sida.21 Inom 

aktiebolagsrätten har kravet på vårdslöshet att göra med att oönskade handlingar måste skiljas 

från handlingar som trots allt måste godtas med hänsyn till de svåra och riskabla 

överväganden som kan vara förenade med att bedriva verksamhet i aktiebolagsform. Vid den 

skadeståndsrättsliga bedömningen utgår bedömaren från de principer som stipulerar vad den 

organledamot som vill betraktas som skötsam skall iaktta.22 

 

Den tredje förutsättningen handlar om att det skall föreligga ett adekvat orsakssamband 

mellan handlingen eller underlåtenheten att handla och den uppkomna skadan. Att ett 

orsakssamband föreligger innebär att skadan skulle ha uteblivit om en handling inte hade 

utförts, eller om en alternativ aktsam handling hade utförts istället. Att det föreligger ett 

adekvat orsakssamband innebär att skadan dessutom ligger i farans riktning. Med farans 

riktning förstås att konsekvensen av den skadliga handlingen, alternativt den skadliga 

underlåtenheten, inte är en slumpmässig följd.23 Ett bra fall för att illustrera innebörden av 

adekvat orsakssamband är exemplet som framställdes av von Kries på 1800-talet. I exemplet 

somnar en kusk med passagerare in och kör därför in på fel väg. Passageraren träffas av 

                                                
19 Lehrberg, Aktiebolagsrätt, s. 148 f. Se Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 398.  
20 Prop. 1972:5 s. 21; Bengtsson, Skadeståndsrätt: några huvudlinjer, s. 17 f.; Dotevall, Bolagsledningens 
skadeståndsansvar, s. 60: Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s. 23; Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 
403; Svernlöv, Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget: en introduktion, s. 72. 
21 Bengtsson, Skadeståndsrätt: några huvudlinjer, s. 15 ff.; Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s. 42. 
22 Prop. 1972:5 s. 19; Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätten: en introduktion, s. 31; Sandström, Svensk 
aktiebolagsrätt, s. 404; Taxell, Bolagsledningens ansvar: några riktlinjer, s. 15 f. 
23 Prop. 1972:5 s. 21 f.; Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 65; Hellner & Radetzki, 
Skadeståndsrätten: en introduktion, s. 67; Sandström, Svensk aktiebolagsrätt,. s. 405; Svernlöv, Arbetsordning 
och andra instruktioner i aktiebolaget, s. 73. 
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blixten och dör. Hade inte kusken somnat hade vagnen befunnit sig på rätt väg och hade 

därmed inte blivit träffad av blixten, det föreligger således ett orsakssamband mellan att 

kusken somnade (skadlig handling) och att passageraren dog (skadan). Det förefaller dock 

alltför hårt att ålägga kusken en skadeståndsskyldighet för passagerarens död, eftersom 

skadan skulle kunna ha inträffat även om kusken hade kört in på rätt väg. 

Skadeståndsskyldighet utesluts alltså i de fall där skadan anses vara en slumpmässig följd av 

den skadliga handlingen just eftersom orsakssambandet inte anses adekvat.24 

 
Den fjärde och sista förutsättningen rör själva skadan och det gäller här att kunna uppmäta 

skadan i ekonomiska termer.25 

2.1.2.1 Sammanfattning   

Sammanfattningsvis kan sägas att följande fyra förutsättningar måste vara uppfyllda för att 

skadestånd överhuvudtaget skall utgå: skada, skadlig handling eller skadlig underlåtenhet att 

inte handla, adekvat orsakssamband och mätbar skada. Vid ren förmögenhetsskada tas 

dessutom hänsyn till principen om befogad tillit. Denna princip redogörs för i nästkommande 

avsnitt. 

2.1.3 Tillitsteorin och principen om befogad tillit  

Vid bedömningen av ansvar för ren förmögenhetsskada tas hänsyn till principen om befogad 

tillit. Denna princip hör samman med den tillitsteori som har utvecklats på den allmänna 

avtalsrättens område. Principen innebär i korthet: “en avtalspart kan bli bunden av den tillit 

som hans eller hennes handlande skapat hos motparten”. I den skadeståndsrättsliga doktrinen 

framställs principen om befogad tillit, i likhet med teorin kring adekvans och kausalitet, som 

ett verktyg för att åstadkomma en begränsning av ansvaret.26 Enligt Kleineman skall tilliten 

tillmätas stor betydelse vid bedömningen av skadeståndsansvarets omfattning. Vid 

vilseledande av någon i ett utomobligatoriskt förhållande är principen om befogad tillit en av 

utgångspunkterna vid skadeståndsbedömningen.27 Principen som verktyg skall ses som ett 

                                                
24 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 192 f.  
25 SOU 2016:34 s. 75 f.; Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 68; Radetzki, Praktisk 
skadeståndsbedömning, s. 19; Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 405; Stattin, Bolagsorgan och 
bolagsstyrning: en lärobok, s. 80. 
26 SOU 2016:36 s. 73; Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 243. 
27 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 466 f. 
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självständigt verktyg eller en självständig begränsningsregel i förhållande till kausalitets- och 

adekvansbedömningen.28 

 

Principen om befogad tillit innebär, vad gäller skadeståndsansvar på grund av felaktig 

information, exempelvis vid ett utfärdat värderingsintyg, att endast den vars tillit har varit 

befogad kan nå framgång med sitt skadeståndsanspråk. I två rättsfall29 slår rättstillämparen 

fast att den skadelidandes befogade tillit till felaktig information är en förutsättning för att 

erhålla skadestånd i ett utomobligatoriskt förhållande.30 

2.1.3.1 NJA 1987 s. 692 (KONE-fallet) 

Ett fall som kan användas för att konkretisera tillitsteorin är det så kallade KONE-fallet. 

Rättsfallet rör skadeståndsskyldighet för en värderingsman gentemot annan än 

uppdragsgivaren när värderingsintyget innehöll felaktiga uppgifter. I fallet hade ett företag 

lånat ut pengar till annat företag mot säkerhet i en fastighet. Till utlånarens beslut att godta 

säkerhet i fastigheten låg ett värderingsintyg utfärdat av ett tredje företag. 

 

Högsta domstolen uttalade att det av SkL:s förarbeten framgår att avsikten med lagens 

bestämmelse (nuvarande 2 kap. 2 § SkL) ej har varit att i rättsutvecklingen, genom praxis, 

hindra att ansvaret för ren förmögenhetsskada utvidgas. För en värderingsman måste det 

förefalla klart att intyget kan komma att användas till olika ändamål och av flera personer. 

Övergripande skäl talar för att den som sätter befogad tillit till ett intyg inte skall behöva bära 

följderna av den skada som beror på intygsgivarens vårdslöshet. Skadeståndsansvaret skall 

inte begränsas till den skada uppdragsgivaren har lidit utan även kunna omfatta den skada 

som har orsakats tredje man, såtillvida inte någon ansvarsfriskrivning har gjorts i intyget. 

Utfärdaren av värderingsintyget blev skadeståndsskyldig gentemot det långivande företaget.31 

 

2.1.3.2 NJA 2001 s. 878 (Ljungquistbolaget) 

Ett annat fall som kan användas för att beskriva tillitsteorin är fallet med Ljungquistbolaget. 

                                                
28 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 467 f. 
29 NJA 1987 s. 692 (KONE-fallet); NJA 2001 s. 878 (Ljungquistbolaget).  
30 SOU 2016:34 s. 73. 
31 NJA 1987 s. 692, på s. 703 f. (KONE-fallet). 
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Även detta rättsfall rör skadeståndsansvar för en värderingsman och hur långt detta ansvar 

sträckte sig utanför kontraktsförhållandet. I fallet hade en bank lämnat kredit till 

uppdragsgivaren med anledning av värderingsintyget. Undantag från huvudprincipen, att 

skadeståndsansvar vid ren förmögenhetsskada enbart blir aktuellt vid brottslig gärning, kan 

ske om annan än uppdragsgivaren har använt ett intyg till underlag för en rättshandling och 

denne kan visa att omständigheterna har varit sådana att hens tillit till intyget har varit 

befogad. För frågan huruvida tilliten har varit befogad kan det vara av avgörande betydelse 

om utställaren har gjort något förbehåll med avseende på ansvaret (friskrivning).32 Med 

hänsyn till de konsekvenser som ett skadeståndsansvar kan ge upphov till kan det inte ställas 

alltför höga krav på utformningen av en sådan friskrivning. Utställaren i fallet hade gjort en 

indirekt friskrivning i intyget (genom att uttryckligen ange för vilket ändamål intyget var 

avsett) som även om det brast i sin klarhet fick anses tillräckligt för att banken borde ha 

undersökt förhållandena närmare. Bankens tillit till intyget ansågs inte befogad. 

2.1.3.3 Sammanfattning principen om befogad tillit  

Vid en skadeståndsbedömning av ren förmögenhetsskada skall hänsyn tas till principen om 

befogad tillit. Principen om befogad tillit används i den skadeståndsrättsliga bedömningen 

som ett sätt att begränsa skadeståndsansvaret. Grunden är att en part kan bli bunden av den 

tillit som hens handlande har skapat hos motparten. Av det rättsfall som redogörs för under 

avsnitt 2.1.3.1 framkommer att den som i egenskap av sin yrkesmässiga position lämnar ut 

uppgifter har att förutse i vilka sammanhang hens lämnade uppgifter kan komma att 

användas. Den som sätter befogad tillit till uppgiftslämnarens uppgifter skall i regel inte 

behöva bära följderna på grund av uppgiftslämnarens vårdslöshet. Av det rättsfall som 

redogörs för under avsnitt 2.1.3.2 framkommer att uppgiftslämnarens ansvar gentemot tredje 

man mildras om en friskrivning har gjorts i samband med att uppgifterna lämnades. En sådan 

friskrivning föranleder en närmare undersökning av den som sätter tillit till uppgifterna. 

Nedan följer en redogörelse för vad som utmärker skadestånd som grundar sig på ABL. 

                                                
32 NJA 2001 s. 878, på s. 887 f. (Ljungquistbolaget).  
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2.2 Skadestånd enligt ABL 

2.2.1 29 kap. 1 § ABL, internt och externt skadeståndsansvar  

Av 29 kap. 1 § ABL följer dels det interna skadeståndsansvaret, när bolaget är skadelidande, 

dels det externa skadeståndsansvaret, när aktieägare eller “någon annan” är skadelidande. Det 

interna skadeståndsansvaret aktualiseras när en organledamot vid fullgörandet av sitt uppdrag 

uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget. Vid fullgörandet av sitt uppdrag har 

organledamoten, utöver att följa ABL, ÅRL och BO, att bland annat iaktta omsorgs- och 

lojalitetsplikt gentemot bolaget.33 Organledamotens externa skadeståndsansvar gentemot 

aktieägare eller “någon annan” är inte lika långtgående. Organledamoten har bara en 

begränsad plikt att värna aktieägarens och tredje mans intressen. För att det externa 

skadeståndsansvaret skall aktualiseras krävs enligt 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL att 

organledamoten har överträtt ABL, ÅRL eller BO. ABL:s skadeståndsregler anses enligt 

Sandström ha verkan på ett avskräckande och principiellt plan. Genom 29 kap. ABL vill 

lagstiftaren främja att organledamoten tillvaratar bolagets intressen.34 

 

Taxell skriver att i enlighet med vad som gäller i skadeståndsrätten överlag måste en 

skadeståndsbedömning enligt ABL väsentligen grunda sig på omständigheterna i det enskilda 

fallet.35  

2.2.2 Direkta och indirekta skador  

Den vanligast förekommande skadan i aktiebolagsrättsliga sammanhang är ren 

förmögenhetsskada.36 Reglerna i 29 kap. ABL omfattar endast rena förmögenhetsskador 

orsakade av bolagets organledamöter.37 ABL:s regler i 29 kap. omfattar två olika typer av 

rena förmögenhetsskador, direkta respektive indirekta.38 Med direkt skada förstås den skada 

som till följd av organledamotens vårdslösa handlande, alternativt vårdslösa underlåtenhet att 

inte handla, drabbar bolaget ekonomiskt. Denna skada kan exempelvis bestå i att bolagets 
                                                
33 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 259; Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning: en lärobok, s. 81. 
34 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 400 f. 
35 Taxell, Bolagsledningens ansvar: några riktlinjer, s. 2.  
36 SOU 2014:34 s. 75. 
37 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 400.  
38 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 399; Taxell, Bolagsledningens ansvar: några riktlinjer, s. 7. 
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förmögenhet minskar. En sådan direkt skada kan i sin tur orsaka aktieägare en indirekt skada, 

genom att en minskad förmögenhet hos bolaget kan leda till att värdet på dennes aktie/-er 

sjunker.39 En indirekt skada är alltså den skada som först drabbar bolaget, och sen drabbar 

aktieägaren.40 Huvudregeln är dock att aktieägare inte ersätts för sådana indirekta skador. 

Avsteg från huvudregeln görs enbart i de fall där likhetsprincipen (4 kap. 1 § ABL) eller 

någon av generalklausulerna (7 kap. 47 § eller 8 kap. 41 § 2 st. ABL) har överträtts.41 En 

aktieägare, eller “någon annan”, kan självklart också drabbas av en direkt skada. Så är 

exempelvis fallet när en aktieägare luras till att teckna aktier på vilseledande villkor eller när 

en annan aktieägare erbjuds teckna aktier på förmånligare villkor.42  

 

Som framgår av ovan hör till det externa skadeståndsansvaret att en organledamot kan bli 

skadeståndsskyldig gentemot “någon annan”, 29 kap. 1 § ABL. För att klargöra omfattningen 

av detta begrepp granskar vi nu praxis, förarbeten och doktrin.  

2.2.3 “Någon annan” 

2.2.3.1 Högsta domstolen 

Högsta domstolen har i ett av sina avgöranden slagit fast att anledningen till att lagstiftaren 

har valt formuleringen “någon annan”, endast skall ses som ett klargörande i svensk rätt att 

ren förmögenhetsskada kan ersättas i ett utomobligatoriskt förhållande även om ett brott inte 

har begåtts. Eftersom inte bestämmelsen i sig ger någon närmare vägledning får vägledning 

hämtas i den “överträdda normens skyddsändamål” och det är detta som styr 

förutsättningarna för ansvar och vilka som tillhör den skyddade kretsen.43  

2.2.3.2 Förarbeten  

“Någon annan” nämns frekvent i förarbeten. Enligt SOU 1971:15 kan “någon annan” vara 

borgenärer, anställda och andra tredje män.44 Även enligt prop. 1975:103 kan “någon annan” 

                                                
39 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 70; Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 410. 
40 SOU 2016:34 s. 82; Taxell, Bolagsledningens ansvar: några riktlinjer, s. 7. 
41 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 410 f. 
42 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 70 f.; Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 410. 
43 NJA 2014 s. 272, på s. 295 (BDO-domen). 
44 SOU 1971:15 s. 353. 
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vara borgenärer, anställda och andra tredje män.45 Enligt prop. 1997/98:99 nämns också 

“någon annan” men begränsas till borgenärer.46 En liknande tolkning av begreppet “någon 

annan” görs i SOU 2016:34 där borgenärer, andra utomstående, anställa eller andra tredje 

män räknas upp.47 

2.2.3.3 Doktrin 

Begreppet “någon annan” berörs även i doktrinen. Enligt Skog avses med “någon annan” 

först och främst bolagets borgenärer.48 “Någon annan” kan också ta sikte på andra än 

borgenärerna, men dessa fall anser han svårbehandlade och praktiskt betydelselösa.49 Enligt 

Af Sandeberg, som hänvisar till lagmotiven, avses med “någon annan” först och främst 

borgenärer, anställda och andra tredje män. Med tredje man förstås relationen mellan bolaget 

och den utomstående med vilken bolaget har ingått avtal, dock utesluts inte andra tänkbara 

tredje män. Sandebergs slutsats är att “någon annan” kan vara vem som helst som har lidit 

skada till följd av en oaktsam organledamot.50 Sandström översätter upprepade gånger “någon 

annan” med borgenär.51 Taxell skriver att den krets av tredje män som omfattas av ABL:s 

externa skadestånd utgörs av anställda, borgenärer och andra avtalsparter.52  

2.2.3.4 Sammanfattning “någon annan” 

Enligt 29 kap. 1 § ABL kan en organledamot bli skadeståndsskyldig gentemot “någon 

annan”. Som kan utläsas från ovan översätts “någon annan” frekvent till borgenärer eller 

anställda. Lika frekvent översätts begreppet till andra tredje män. Från Högsta domstolens 

avgörande kan utläsas att det är den överträdda normens skyddsändamål som styr vilka som 

kan ingå i den ersättningsberättigade kretsen av ännu okända tredje män. Om det är den 

överträdda normens skyddsändamål som styr kretsen av ersättningsberättigade tredje män, är 

det funktionsfördelningen mellan bolagsorganen som styr de olika organledamöternas 

skadeståndsansvar. Nedan följer en beskrivning av revisorn respektive styrelsens ansvar i 

bolaget. 

                                                
45 Prop. 1975:103 s. 540. 
46 Prop. 1997/98:99 s. 191. 
47 SOU 2016:34 s. 86. 
48 Rodhe & Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 227. 
49 Rodhe & Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 229. 
50 Af Sandeberg, Aktiebolagsrätten, s. 253 f. 
51 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 399. 
52 Taxell, Ansvar och ansvarsfördelning i aktiebolag, s. 51. 
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2.2.4 Kompetensfördelningens betydelse för skadeståndsansvaret 

Uppräkningen av ansvarssubjekt i 29 kap. 1-3 § ABL syftar till att tydliggöra skillnaderna 

mellan de olika organledamöternas skadeståndsansvar.53 Taxell uttrycker det som att ABL:s 

bestämmelser styr grunden för organledamöternas skadeståndsansvar gentemot tredje man54. 

Kleineman menar: “Styrelsen och de andra organledamöternas ansvar är betingat av deras 

funktioner i bolaget, vilket avgränsas genom ABL och bolagsordningen”.55 När det gäller ren 

förmögenhetsskada menar Hellner och Radetzki att avvägningen mellan parternas 

ansvarsområden blir mer betydande jämfört med vid person- och sakskada. Ett exempel på 

denna avvägning är ansvarsfördelningen enligt ABL mellan revisorn och styrelsen.56 ABL:s 

utgångspunkt är att de olika organledamöterna har skilda funktioner.57 Denna 

funktionsfördelning styr respektive ledamots skadeståndsansvar.58 Nedan följer en 

beskrivning av styrelsens respektive revisorns uppgifter i bolagets verksamhet. 

2.2.4.1 Styrelsens uppgifter 

Styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter regleras i 8 kap. 4 § ABL. Enligt 8 kap. 4 § 1 st. ABL 

är det styrelsens uppgift att handha bolagets organisation och förvalta dess angelägenheter. 

Bestämmelsens första stycke är allmänt hållen och innebär att det ankommer på styrelsen att 

se till att bolagets organisation är ändamålsenlig. Det innebär att styrelsen skall se till att det 

finns kvalitetssäkrande rutiner för handläggning och funktioner avseende den interna 

kommunikationen i bolaget.59 Enligt 8 kap. 4 § 2 st. ABL har styrelsen dessutom ett 

övergripande ansvar för bolagets ekonomi, bokföring och redovisning. Detta ansvar innebär 

att bolagets ekonomiska situation fortlöpande skall bedömas. För att leva upp till detta ansvar 

krävs enligt förarbetena att styrelsen: “Hela tiden håller sig underrättad om bolagets 

ekonomiska förhållanden”.60 Att styrelsens ansvar för bolagets ekonomi explicit anges i ABL 

förklaras av följande passus i förarbetena: “Mot bakgrund av de ekonomiska frågornas 

betydelse för bolaget har det dock ansetts att styrelsens ansvar i detta hänseende bör 

                                                
53 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 413. 
54 Taxell, Bolagsledningens ansvar: några riktlinjer, s. 63. 
55 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 311. 
56 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 54.  
57 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 24-26.   
58 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 311. 
59 Prop. 1997/98:99 s. 205. 
60 Prop. 1997/98:99 s. 206. 
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betonas.”61 Enligt bestämmelsens tredje stycke ankommer det på styrelsen att se till att 

bolaget har en betryggande organisation med avseende på kontroll av bolagets ekonomiska 

förhållanden. I bestämmelsens fjärde och sista stycke regleras de situationer när ett ansvar har 

delegerats till någon annan än styrelsen i sin helhet.62  

 

Från 8 kap. 4 § ABL kan även utläsas att det är styrelsens ansvar att upprätta en 

årsredovisning i enlighet med ÅRL. Styrelsens ansvarar för felaktiga tillämpningar av 

redovisningsnormer och de konsekvenser för årsredovisningen sådana tillämpningar medför.63 

Vidare föreligger enligt 2 kap. 7 § ÅRL och 6 kap. 4 § BFL en skyldighet för samtliga 

styrelseledamöter att underteckna årsredovisningen. Enligt Lehrberg innebär undertecknandet 

att styrelseledamöterna blir ansvariga för årsredovisningens innehåll.64 Dotevall menar att 

ansvaret för årsredovisningen och dess innehåll följer redan av styrelseledamotens uppdrag 

och är oberoende av undertecknandet. Dotevall menar vidare att revisorns underskrift inte 

fråntar styrelseledamöterna deras ansvar för årsredovisningens riktighet om ledamöterna har 

försummat sina plikter. Revisorns underskrift är dels ett godkännande, dels en notering att just 

denna årsredovisning är granskad.65  

 

Utöver ett övergripande ansvar för bolagets ekonomi har styrelsen ett specifikt ansvar vid 

kapitalbrist. Enligt 25 kap. 13 § ABL skall styrelsen: “genast upprätta och låta bolagets 

revisor granska en kontrollbalansräkning 1. när det finns skäl att anta att bolagets eget 

kapital, beräknat enligt 14 §, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller (...)”. 

Syftet med kapitalbristreglerna är att aktieägare i ett bolag med alltför låg konsolideringsgrad 

i rätt tid skall vidta åtgärder för att förstärka bolagets ekonomiska ställning eller säkra en 

eventuell avveckling av bolaget. Dessa regler är ägnade att skydda bolagets borgenärer. 

Reglerna tillgodoser även aktieägarnas intresse att i rätt tid få kännedom om bolagets 

ekonomiska situation och därefter kunna vidta lämpliga åtgärder.66  

 

Enligt Lindskog har lagstiftaren lagt stor vikt vid att 25 kap. 13 § ABL skall följas och har 
                                                
61 Prop. 1997/98:99 s. 205.  
62 SOU 2016:34 s. 54 f. 
63 SOU 2016:34 s. 60 f. 
64 Lehrberg, Aktiebolagsrätt, s. 232.  
65 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 138.  
66 Prop. 2000/01:150 s. 35.  
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därför infört ett personligt betalningsansvar för styrelsen.67 Detta ansvar föreligger under 

ansvarstiden som specificeras i 25 kap. 18 § ABL. Sandström skriver att 25 kap. 13 § ABL 

syftar till att ett bolag skall avvecklas innan det hamnar i allvarliga betalningssvårigheter. 

Alternativt kan detta uttryckas som att nytt kapital skall tillföras bolaget för att säkra dess 

fortsatta drift.68 

2.2.4.2 Revisorns uppgifter  

Enligt 9 kap. 1 § ABL är huvudregeln att ett aktiebolag skall ha en revisor. Enligt förarbetena 

ligger det inte bara i bolagets och dess ägares intresse att en revisor utför en granskning av 

bolagets räkenskaper. Därutöver har borgenärer, anställda och andra tredje män ett intresse av 

att bolagets räkenskaper granskas.69 Stattin menar att revisorn skall säkerställa aktieägarnas 

insyn i bolaget, särskilt de aktieägare som har ett mindre aktieinnehav och som annars inte är 

involverade i bolagets förvaltning.70 Af Sandeberg uttrycker det som att revisorns arbete 

syftar till att skydda “samtliga ekonomiska intressen i bolaget”.71 Med detta menar hon att 

revisorns främsta uppgift är att granska om någon regel till skydd för enskild aktieägare, 

borgenär, annan tredje man eller staten har överträtts. 

 

Revisorns huvudsakliga arbetsuppgifter regleras i 9 kap. 3 § ABL. Av denna bestämmelse 

följer att revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring, vilket benämns 

räkenskapsrevision, samt bolagsledningens förvaltning, vilket benämns förvaltningsrevision. 

Denna granskning skall enligt lagregeln utföras med “professionell skepticism” och i enlighet 

med god revisionssed. Innebörden av god revisionssed är inte definierad i lagtext utan 

anpassas ständigt till de normgivande standarder som finns att tillgå på området, vilka 

samtliga bygger på IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) och 

kompletteras av FAR:s (Föreningen Auktoriserade Revisorers) rekommendationer. Därtill 

finns praxis från Revisorsnämnden.72 

 

Revisorn skall förutom att granska bolagets redovisningsprinciper utvärdera den samlade 

                                                
67 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag: kommentarer till kap. 25:13-20 ABL, s. 24.  
68 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 221. 
69 Prop. 1997/98:99 s. 76 och s. 132; SOU 2016:34 s. 56 f.; SOU 1995:44 s. 15.  
70 Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning: en lärobok, s. 76. 
71 Sandeberg, Aktiebolagsrätten, s. 103.  
72 SOU 2016:34 s. 57. 
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informationen som framkommer av årsredovisningen. Däremot är det i regel en omöjlig 

uppgift för revisorn att granska all information däri. Mot bakgrund av den omständigheten är 

det endast ett begränsat urval av informationen i årsredovisningen som blir föremål för 

granskning. Fokus läggs därför på de delar där revisorn bedömer att risken för väsentliga fel 

är störst73.74  

 

Enligt 9 kap. 5 § ABL är revisorn skyldig att upprätta en revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsens innehåll regleras i 9 kap 28-32 §§ ABL. Enligt 9 kap. 31 § skall 

revisionsberättelsen innehålla revisorns syn på årsredovisningens utformning och innehåll i 

förhållande till ÅRL. Revisorns revisionsberättelse riktar sig till aktieägarna, men även till 

andra som har ett intresse av att revisorn utför en granskning av bolagets räkenskaper.75 Enligt 

Stattin skall revisionsberättelsen utgöra en sammanfattning av de iakttagelser som revisionen 

ger upphov till. Vidare menar Stattin att revisionsberättelsen har en standardiserad utformning 

men om något förhållande i bolaget avviker från hur det enligt till exempel lag borde vara, 

skall detta framgå i revisionsberättelsen.76  

2.2.4.3 Sammanfattning 

Det är styrelsens ansvar att företräda, förvalta och leda bolaget. Enligt 8 kap. 4 § ABL har 

styrelsen ansvaret för det ekonomiska underlag som ligger till grund för räkenskaperna och 

för att årsredovisningen upprättas i enlighet med ÅRL. Det är därmed styrelsen som ansvarar 

om redovisningsreglerna har tillämpats felaktigt och konsekvenserna därav. Enligt 9 kap. 3 § 

ABL är det revisorns ansvar att granska årsredovisningen, bokföringen samt förvaltningen. 

Enligt 9 kap. 5 § ABL är det även revisorns ansvar att avge en revisionsberättelse, vilken skall 

innehålla sammanfattning av vad revisorn har iakttagit vid sin granskning. 

Sammanfattningsvis, brister styrelsen i sitt ansvar, är det revisorns ansvar att påpeka detta.77 

 

Medan skadeståndsansvaret enligt 29 kap. ABL syftar till att skapa incitament för 

organledamöterna att fullgöra sina uppdrag, syftar jämkningsbestämmelsen i 29 kap. 5 § ABL 

                                                
73 Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning: en lärobok, s. 77.  
74 SOU 2016:34 s. 58 f. 
75 SOU 2016:34 s. 58. 
76 Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning: en lärobok, s. 77 f. 
77 SOU 2016:34 s. 61. 



 
      

20 

till att organledamöternas skadeståndsansvar inte skall bli oskäligt betungande.78 Därför 

avslutas avsnitt 2 med en beskrivning av jämkningsbestämmelsen i ABL. 

2.2.5 Jämkning vid medvållande  

I ABL finns jämkningsbestämmelsen i 29 kap. 5 §. Denna bestämmelse vilar på samma 

intresse, att undvika oskäligt betungande skadeståndsansvar, som den allmänna 

jämkningsbestämmelsen i 6 kap. 2 § SkL. Därför kan motiven till den allmänna 

skadeståndsrätten fungera som ledning för tolkning av den aktiebolagsrättsliga 

jämkningsbestämmelsen.79 Den allmänna skadeståndsrättsliga utgångspunkten är att den 

skadelidande skall ersättas fullt ut för den skada hen lider. Att undantagslöst tillämpa denna 

princip skulle dock kunna innebära orimliga följder. Till exempel skulle skadevållaren kunna 

ruineras och skadelidanden skulle kunna ha varit medvållande till skadan. Av dessa 

anledningar finns såväl inom den allmänna skadeståndsrätten som inom aktiebolagsrätten 

jämkningsbestämmelser som syftar till att uppnå en rimlig avvägning mellan dels 

skadevållarens intressen, dels skadelidandes intressen.80  

 

Enligt 29 kap. 5 § ABL skall skadestånd enligt 29 kap. 1-3 § ABL jämkas efter vad som är 

skäligt med hänsyn till “handlingens art, skadans storlek och omständigheterna i övrigt”. 

Jämkning vid medvållande inräknas i “omständigheterna i övrigt”.81 Att jämkning kan ske vid 

medvållande framgår såväl av ABL:s förarbeten82, som av ett antal avgöranden från Högsta 

domstolen.83 För att exemplifiera hur jämkning vid medvållande går till i praktiken använder 

vi fallet med Årstadal Metallhandel. 

2.2.5.1 NJA 1998 s. 734 (Årstadal Metallhandel) 

Fallet rörde bolaget Årstadal Metallhandel AB (fortsättningsvis kallat bolaget) och dess 

kreditgivare Gotabanken (fortsättningsvis kallad banken). När bolaget försattes i konkurs 

hade banken under flera år lämnat bolaget krediter till ett belopp om drygt 20 miljoner kr. 

Banken väckte talan mot bolagets revisor och menade att revisorn av vårdslöshet, genom att 
                                                
78 SOU 2016:34 s. 91. 
79 SOU 2016:34 s. 94. 
80 Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s. 81. 
81 SOU 2016:34 s. 99. 
82 SOU 1995:44 s. 250. 
83 NJA 1998 s. 734 (Årstadal Metallhandel); NJA 2006 s. 136 (Marknadsplan). 



 
      

21 

inte sköta sitt uppdrag, hade orsakat banken en ekonomisk skada.  

 

Besluten att lämna bolaget kredit hade fattats på grundval av bolagets årsredovisning och 

specifikt de varulager som fanns upptagna där. Högsta domstolen ansåg att revisorn inte hade 

haft tillräckligt underlag för att kunna godta balansräkningens värden med avseende på 

varulagrena, således ansågs revisorn ha åsidosatt god revisionssed. Högsta domstolen prövade 

huruvida denna oaktsamhet grundade skadeståndsansvar för revisorn och om skadeståndet i så 

fall skulle jämkas med anledning av att banken ansågs har brustit i sin kreditprövning.84 

 

Högsta domstolen konstaterade att generellt sett bör var och en ha rätt att utgå från att 

uppgifter i en balansräkning är riktiga om det uppges att den har upprättats enligt ÅRL och 

den har godkänts av revisor. I detta fall ansåg dock Högsta domstolen att banken skulle ha 

företagit en noggrannare undersökning kring bolagets ekonomiska ställning för att åtnjuta 

fullvärdigt skydd. Den oaktsamhet som lades banken till last, bedömdes dock vara av 

väsentligt lägre grad än den oaktsamhet som ålades revisorn. Eftersom banken redan hade 

sänkt sitt skadeståndsyrkande till ett avsevärt lägre belopp, saknades skäl att ytterligare jämka 

skadeståndet på grund av bankens medvållande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 NJA 1998 s. 734, på s. 741 (Årstadal Metallhandel).  
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3. Normskyddsläran - en ansvarsbegränsande 

rättsprincip     

3.1 Inledning 

Vid bedömningen av ren förmögenhetsskada beaktas inte bara tillitsteorin och principen om 

befogad tillit. Hänsyn tas också till den så kallade normskyddsläran. Som skall visa sig i slutet 

av avsnitt 3.5, kan dessa två ansvarsbegränsande rättsprinciper sammanfalla när 

normskyddsläran tar sikte på någons befogade tillit. 

  

Som nämndes under avsnitt 2.1 är huvudregeln att ren förmögenhetsskada endast ersätts vid 

brott, 2 kap. 2 § SkL. Högsta domstolen uttalade i ett av sina avgöranden85 att denna 

begränsning har att göra med svensk rätts restriktiva hållning till ren förmögenhetsskada vid 

utomobligatoriska förhållanden. Den restriktiva hållningen har bland annat sin grund i vad 

som brukar kallas för översvämningsargumentet (the floodgate argument).86 Argumentet vilar 

på ett antal överväganden: ett behov av förutsebarhet från skadevållarens sida, ett betungande 

ansvar för skadevållaren till följd av bristande proportionalitet mellan skadan och ansvaret 

samt att ett ansvar gentemot en stor krets skadelidande skulle medföra flera praktiska 

svårigheter87.88  

 

Normskyddsläran benämns synonymt med skyddsändamålsläran och läran om skyddat 

intresse.89 I likhet med kravet på ett adekvat orsakssamband90 är läran om normskydd ett sätt 

att begränsa skadeståndsansvaret vid ren förmögenhetsskada på ett sätt som medför att 

ansvaret inte blir alltför långtgående.91 Normskyddsläran utgör således en begränsningslära.92 

                                                
85 NJA 2014 s. 272 (BDO-domen). 
86 SOU 2016:34 s. 6; Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, s. 38; Kleineman, Ren 
förmögenhetsskada, s. 127.  
87 Enligt Andersson kan dessa utgöras av omfattande processkostnader. Se Andersson, Trepartsrelationer i 
skadeståndsrätten, s. 39. 
88 NJA 2014 s. 272, på s. 7 (BDO-domen); SOU 2016:34 s. 63; Andersson, Trepartsrelationer i 
skadeståndsrätten, s. 39. 
89 Andersson, Skyddsändamål och adekvans: om skadeståndsansvarets gränser = Schutzzweck und Adäquanz : 
über die Grenzen der deliktsrechtlichen Haftung, s. 159. 
90 Se avsnitt 2.1.2. 
91 SOU 2016:34 s. 71 f.; Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 122. 
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Normskyddsläran har sitt självklara tillämpningsområde på straffrättens område93 genom att 

den begränsar den skadeståndsskyldighet som enligt 2 kap. 2 § SkL bland annat kan 

uppkomma vid brottslig handling.94 I samband med normskyddsläran nämns ofta det kända 

exemplet med varusmuggling. Bara för att smugglaren kan sälja de smugglade varorna 

billigare än gängse marknadspris, till nackdel för sina konkurrenter, kommer smugglaren inte 

att bli skadeståndsskyldig för den skada konkurrenterna lider i form av minskade intäkter. 

Detta har med att göra att straffet för varusmuggling inte har till syfte att skydda 

konkurrenterna och deras ekonomiska intressen.95  

3.2 Normskyddslärans tillämpning  

Läran om normskydd härstammar från tysk rätt och anses ha vunnit insteg i svensk rätt genom 

ett yttrande av justitierådet Nordenson.96 Enligt Dotevall är normskyddsläran även accepterad 

inom associationsrätten.97 Normskyddsläran kan tillämpas i både inom- och 

utomobligatoriska förhållanden.98 Läran har dock inte alltför ofta uppmärksammats i svenskt 

rätt. Detta har att göra med det faktum att ett allmänt culpaansvar för ren förmögenhetsskada, 

utanför området för brottsliga handlingar, aldrig har erkänts i svensk rätt99.100 I förarbetena 

konstateras att normskyddsläran får anses ha allmängiltig karaktär, det vill säga den kan 

tillämpas även vid ren förmögenhetsskada utan brottslig gärning.101 För att tillämpa 

normskyddsläran vid ren förmögenhetsskada, utan koppling till brottslig gärning, är den som 

vill fastställa den aktuella normens skyddsintresse hänvisad till en analys av praxis, 

ändamålsargument från praxis och doktrin samt till allmänna rättsgrundsatser.102 

 

 
                                                                                                                                                   
92 Andersson, Skyddsändamål och adekvans: om skadeståndsansvarets gränser = Schutzzweck und Adäquanz : 
über die Grenzen der deliktsrechtlichen Haftung, s. 161; Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 289. 
93 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 287. 
94 Prop. 1972:5 s. 22; Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 150. 
95 Prop. 1972:5 s. 160; Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, s. 103; Hellner & Radetzki, 
Skadeståndsrätt, s. 83; Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 151 f. 
96 NJA 1976 s. 458, på s. 465 (Luftpumpen); Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 201; Kleineman, Ren 
förmögenhetsskada, s. 290. 
97 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 210.  
98 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 201. 
99 Prop. 1972:5 s. 159 f. och s. 330. 
100 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 150. 
101 Prop. 1972:5 s. 160 och s. 330. Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 151.  
102 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 150 och s. 153. 
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Kleineman menar att normskyddsläran fungerar som ett tillägg i argumentationen kring kravet 

på ett adekvat orsakssamband och ett culpöst beteende103. Utöver ett adekvat orsakssamband 

krävs således en analys av vilket förmögenhetsintresse den överträdda normen avser att 

skydda. För att ansvar skall inträda skall analysen fastställa, att normen vilken ligger till 

grund för ansvarsfrågan, är avsedd att skydda just det förmögenhetsintresse som har kränkts 

hos den skadelidande. Enligt Kleineman är normskyddsläran inte svaret på frågan huruvida så 

är fallet, utan den formulerar problemet och anger tillvägagångssättet för analysen. Kleineman 

beskriver det som att förekomsten av ett adekvat orsakssamband är en förutsättning för 

skadeståndsansvar, ett fastställande av skyddsintresset hos den överträdda normen är 

ytterligare ett villkor för att ansvar skall aktualiseras.104 

 

Enligt Andersson fungerar normskyddsläran, efter fastställande av ansvarsgrund och adekvat 

orsakssamband, som ett ytterligare verktyg för att avgöra vilka skador som kan ersättas. 

Andersson menar att en skadevållande handling eller passivitet kan ge upphov till flera 

skador, men genom att tillämpa normskyddsläran begränsas antalet ersättningsgilla skador. 

Andersson är dock av den åsikten att termen begränsa leder diskussionen på fel banor. 

Andersson förespråkar istället synsättet att normskyddsläran är ett sätt att avgränsa de 

ersättningsgilla skadorna från de icke ersättningsgilla skadorna. Genom att tillämpa det av 

Andersson förespråkade synsättet får normskyddsläran till funktion att staka ut gränserna för 

det ansvar som den skadevållande skall bära. Frågan blir således vad som talar för att 

skadevållaren, hellre än skadelidanden, skall ansvara för skadan. Skillnaden mellan det 

avgränsande synsättet och det begränsande synsättet, är att fokus i det förra fallet flyttas till 

att handla om vilket ansvar den skadevållande skall bära, från att handla om vilket ansvar den 

skadevållande skall slippa att bära. I enlighet med Kleineman skriver Andersson att 

normskyddsläran utgör ett arbetsverktyg för att finna skadeståndsansvarets gränser i det 

konkreta fallet.105  

 

 

                                                
103 Denna uppfattning stöds även av Dotevall. Se Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 210. Se mer 
om dessa grundläggande förutsättningar för skadeståndsansvar under avsnitt 2.1.2. 
104 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 288. 
105 Andersson, Skyddsändamål och adekvans: om skadeståndsansvarets gränser = Schutzzweck und Adäquanz : 
über die Grenzen der deliktsrechtlichen Haftung, s. 160 ff. 
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Eftersom uppsatsens frågeställning rör det aktiebolagsrättsliga området följer nedan en 

beskrivning av normskyddslärans roll i ABL 

3.3 Normskyddsläran i ABL  

Enligt 29 kap. 1 § ABL utgörs kretsen ersättningsberättigade tredje män av aktieägare eller 

“någon annan”. Att lagstiftaren har valt formuleringen “någon annan” innebär att 

organledamöternas externa skadeståndsansvar är långtgående. Kretsen ersättningsberättigade 

begränsas dock av att organledamoten måste ha varit oaktsam och överträtt en regel som 

syftar just till att skydda aktieägare eller “någon annan”. Detta är en följd av att 

normskyddsläran även gäller för skadestånd som grundar sig på ABL.106 Normskyddsläran 

betyder att den som har lidit en skada har att visa att hen ingår i den krets som en 

bestämmelse syftar till att skydda.107 Det är således den överträdda normens skyddsändamål 

som i slutändan blir avgörande för ansvaret och kretsen ersättningsberättigade.108 Enligt 

Kleineman är normskyddsläran utgångspunkten vid bedömningen av skadeståndsansvaret för 

ren förmögenhetsskada för sådana yrkesutövare som har omsorgsförpliktelser mot andra än 

kontraktspartners. En sådan viktig grupp av yrkesutövare är organföreträdarna i ett 

aktiebolag.109  

 

För att visa hur normskyddsläran har använts inom aktiebolagsrätten använder vi ett 

exemplifierande rättsfall.  

 

 

 

                                                
106 SOU 2016:34 s. 87; Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 66; Kleineman, Ren 
förmögenhetsskada, s. 312 f. 
107 SOU 2016:34 s. 87; NJA II 1946 s. 178; Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 312. 
108 SOU 2016:34 s. 87; Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 66 och s. 247. 
109 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 303. 
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3.4 Normskyddsläran i ABL i praktiken 

3.4.1 NJA 2014 s. 272 (BDO-domen) 

Vad som har hänt 

BDO-domen handlar om ett fall där det börsnoterade bolaget Daydream Software Aktiebolag 

(fortsättningsvis kallat Daydream) planerade ett samgående med ett icke börsnoterat bolag, 

24h Poker AB (fortsättningsvis kallat 24h). Enligt ett avtal förband sig ett antal deltagare att 

oåterkalleligt acceptera planerna om samgåendet. En av dessa deltagare var HJ, som genom 

en kapitalförsäkring ägde aktier i 24h. Dessa aktier byttes genom samgåendet till aktier i 

Daydream. Efter samgåendet konstaterades att omsättningen i Daydream inte gick som 

planerat och att verksamheten därför skulle avvecklas. Aktiekursen i Daydream föll kraftigt i 

värde och det framkom samtidigt att redovisningen i Daydream hade varit behäftad med 

brister. Under 2005 hade revisionsbolaget BDO och revisorn BO utsetts till revisorer i 

Daydream, med BO som huvudansvarig. 

 

HJ gjorde gällande att BDO och BO hade brutit mot god revisionssed, att han därmed hade 

lidit förmögenhetsskada med anledning av aktiebytet eftersom aktiekursen i Daydream föll 

kraftigt. I början av 2006 avgav BDO en ren revisionsberättelse för bolaget Daydream 

avseende räkenskapsåret 2005. Enligt HJ hade aktiebytet aldrig kommit till stånd, alternativt 

skett på förmånligare grunder, om revisionsberättelsen inte varit ren, utan beskrivit de brister 

och felaktigheter som fanns i Daydreams redovisning.  

 

Tingsrätten fann att BDO och BO hade förfarit oaktsamt vid sin revision av Daydream och att 

de var solidariskt skadeståndsansvariga gentemot HJ. Hovrätten (HovR) fastställde i allt 

väsentligt tingsrättens domslut. 

 

Högsta domstolens huvudskäl och domslut 

Högsta domstolen beviljade prövningstillstånd med utgångspunkt i vad HovR hade funnit 

ifråga om oaktsamhet. 

 

Högsta Domstolen konstaterade att de regelverk (ABL, ÅRL och BO) som nämns i 29 kap. 1 

§ ABL omfattar många handlingsföreskrifter, bland annat revisorns revisionsplikt enligt 9 
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kap. 3 § ABL. Gemensamt för dessa handlingsföreskrifter är att de intressen som de olika 

föreskrifterna avser att skydda, inte kan bestämmas på ett entydigt sätt som gäller för alla fall. 

När ett relevant normskydd för en viss bestämmelse skall fastställas, måste hänsyn tas till 

omständigheterna i det enskilda fallet.110  

 

Högsta domstolen anförde att revisionsplikten innebär att årsredovisningens kvalité 

kontrolleras och stäms av i förhållande till god revisionssed. För ett börsnoterat bolag är det 

huvudsakliga syftet med årsredovisningen att säkerställa korrekt information till aktieägare, 

men också till marknaden i vid mening. Men, årsredovisningen ligger ofta till grund för 

affärsbeslut även om inte bolaget är börsnoterat. Att redovisningen skall ske enligt god 

revisionssed har i de fallen till huvudsakligt syfte att skydda den tillit “som beslutsfattaren vid 

sitt ställningstagande till affären kan knyta till en årsredovisning, under förutsättning att 

tilliten är befogad”.111   

 

Högsta domstolen uttalade att en årsredovisning inte har något specifikt eller typiskt ändamål 

som externt beslutsunderlag, jämfört med när den ligger till grund för ett bolagsstämmobeslut. 

Domstolen menade att den tillit som bör skyddas, vad avser information i en årsredovisning, 

har berörts i ABL:s förarbeten. I förarbetena läggs tonvikt vid att den som träder i förbindelse 

med bolaget skall kunna lita på att bolagsorganen fullgjort sina lagenliga skyldigheter, till 

exempel en kreditgivare som lämnar ett lån till bolaget.112  

 

Vidare konstaterade Högsta domstolen att kraven bör ställas relativt högt på vad som kan 

klassificeras som befogad tillit. Hänsyn behöver också tas till översvämningsargumentet113, 

först då uppnås en rimlig balans mellan handling och skadeståndsrättsliga konsekvenser. För 

att tilliten skall kvalificera sig som befogad skall den därför vara av viss styrka och relevans 

för den förlustbringande transaktionen. På vilket sätt den felaktiga informationen i 

årsredovisningen har påverkat den skadelidande samt vilken typ av transaktion det rör sig om 

är av betydelse. Som allmänt riktmärke anförde Högsta domstolen: om årsredovisningen 

typiskt sett utgör en väsentlig del av beslutsunderlaget, och det handlar om en 

                                                
110 NJA 2014 s. 272, på s. 295 (BDO-domen). 
111 NJA 2014 s. 272, på s. 295 (BDO-domen). 
112 NJA 2014 s. 272, på s. 296 (BDO-domen). 
113 Även kallat the floodgate argument. Se ovan avsnitt 3.1. 



 
      

28 

affärsförbindelse med bolaget eller en transaktion rörande aktier som bolaget emitterar, är 

tilliten befogad. Omständigheterna i det enskilda fallet kan dock föranleda en snävare eller 

vidare bedömning, men restriktivitet bör råda för en vidare bedömning.114  

 

HJ ansågs ha haft fog för att fästa tillit till att årsredovisningen i Daydream var korrekt.115 

HJ:s talan ogillades dock på grund av bristande kausalitet mellan oriktigheten i 

årsredovisningen och beslutet att delta i samgåendet. Med ändring av HovR:s dom friade 

Högsta domstolen BDO och BO från skadeståndsansvar.116 

 

Högsta domstolen slog fast ett sammanfattande principiellt synsätt vad gäller revisorns 

externa skadeståndsansvar gentemot “någon annan” enligt 29 kap. 1-2 § ABL. Detta synsätt 

kan sammanfattas i följande punkter:117  

- Avgörande är den överträdda normens skyddsändamål. 

- Den som lägger en årsredovisning till grund för ett beslut faller inom 

skyddsändamålet, förutsatt att hens tillit till årsredovisningen riktighet är befogad. 

- Tilliten antas vara befogad om årsredovisningen typiskt sett utgör en väsentlig del av 

beslutsunderlaget. 

- Orsakssamband krävs mellan skadan och oaktsamheten. Grundläggande för att 

orsakssamband skall föreligga är att årsredovisningen typiskt sett är relevant för 

affärsbeslutet, det vill säga hade årsredovisningen haft ett annat innehåll skulle 

beslutet blivit ett annat. 

- Skadeståndsbedömningen skall inte grundas på beslutsfattarens påstående om vad som 

hade hänt om årsredovisningen hade haft ett annat innehåll, utan på ett hypotetiskt 

händelseförlopp som framstår som närliggande och rimligt. 

 

 

                                                
114 NJA 2014 s. 272, på s. 297 (BDO-domen). 
115 NJA 2014 s. 272, på s. 298 (BDO-domen). 
116 NJA 2014 s. 272, på s. 306 (BDO-domen). 
117 NJA 2014 s. 272, på s. 305 (BDO-domen). 
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3.5 Sammanfattning  

Principen om normskydd är ett sätt att begränsa skadeståndsansvaret. Normskyddsläran syftar 

till att åstadkomma en rimlig avgränsning av skadeståndsansvaret. Normskyddsläran innebär 

att även om sakliga grunder för ett skadeståndsanspråk föreligger kan den skadevållande 

parten undgå skadeståndsansvar, med hänvisning till att skadeståndsansvaret endast omfattar 

sådana intressen som den överträdda normen avser att skydda.118  

 

Av BDO-domen framkommer att den som lägger en årsredovisning till grund för ett beslut 

faller inom normens skyddsändamål, förutsatt att hens tillit till årsredovisningens riktighet har 

varit befogad. Tilliten antas vara befogad om årsredovisningen typiskt sett utgör en väsentlig 

del av beslutsunderlaget och det handlar om en affärsförbindelse med bolaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
118 SOU 2016:34 s. 72. 
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4. Personligt betalningsansvar för styrelsens ledamöter 

och om Q-bolaget 

4.1 Inledning 

Denna uppsats behandlar revisorns externa skadeståndsansvar gentemot styrelsens ledamöter. 

Situationen aktualiseras till exempel när styrelseledamöterna, bland annat på grund av att 

revisorn har avgett en ren revisionsberättelse, underlåter att upprätta en kontrollbalansräkning, 

och därmed ådrar sig ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Denna situation har 

uppmärksammats i mål nummer T 4823-16 (Q-bolaget). Nedan följer en beskrivning av 

styrelseledamöternas personliga betalningsansvar samt en redogörelse för de olika elementen 

i det nyss nämnda målet. 

4.2 Sanktioner för styrelsen - personligt betalningsansvar 

Som redogörs för under avsnitt 2.2.4.1 ingår i styrelsens ansvarsuppgifter att upprätta en 

kontrollbalansräkning vid misstänkt kapitalbrist. Upprättas inte denna i enlighet med 

föreskriven tid sker ett så kallat ansvarsgenombrott, innebärande att styrelsens ledamöter blir 

personligt betalningsansvariga för bolagets skulder, 25 kap. 18 § ABL. Enligt 3 kap. 1 § ABL 

är frihet från personligt betalningsansvar en av aktiebolagsrättens grundläggande principer, 

styrelsens personliga betalningsansvar är ett avsteg från denna princip. 

 

Det personliga betalningsansvaret för styrelseledamöterna utgör en påtryckningsfunktion och 

har till ändamål att styrelsen skall följa det handlingsmönster som föreskrivs för ett 

underkapitaliserat bolag.119 I likhet med vad som finns att läsa i prop. 2000/01:150120 menar 

Lindskog att 25 kap. 13 § ABL skall ha en påtryckningsfunktion.  Han gör en uppräkning av 

vilka grupper som skall skyddas av denna bestämmelse: 

 

1. Befintliga borgenärer, vars intresse är att bolaget skall börja avvecklas tidigt så att inte 

hela det egna kapitalet konsumeras (utvecklingsfunktionen) 
                                                
119 Prop. 2000/01:150 s. 43. 
120 Prop. 2000/01:150 s. 43.  
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2. Tillkommande borgenärer, vars intresse är att få en varning om att en kapitalbrist har 

uppstått (varningsfunktionen). 

3. Aktieägarna som har intresse av att få rådrum för att vidta lämpliga åtgärder 

(rådrumsfunktionen).121 

4.3 T 4823-16 (Q-bolaget) - de olika elementen i målet 

En kort beskrivning av vad som har hänt 

Tre aktiebolag bestående av ett moderbolag och två dotterbolag utgjorde tillsammans en 

koncern. Kärandena var styrelseledamöter i samtliga tre bolag. Bolagen hade en och samma 

revisor. Moderbolaget hade en skuld till det ena dotterbolaget (fortsättningsvis kallat Q-

bolaget) och en fordran på det andra dotterbolaget (fortsättningsvis kallat systerbolaget). I 

moderbolaget och systerbolaget bedrevs ingen aktiv verksamhet. Q-bolagets fordran på 

moderbolaget hade därför inte det värde som den hade upptagits till i räkenskaperna. Trots 

detta lämnade revisorn en ren revisionsberättelse. Med tillit till den rena revisionsberättelsen 

och den godkända årsredovisningen har styrelsen inte upprättat någon kontrollbalansräkning 

och styrelsens ledamöter har därmed blivit personligt betalningsansvariga för bolagets 

skulder.  

 

Grunder för yrkandena i mellandom 

Styrelseledamöterna (kärande): Revisorn har vid sin revision av Q-bolaget agerat oaktsamt 

och brustit i sin plikt att iaktta god revisionssed. Revisorn skulle enligt god revisionssed ha 

granskat och utrett Q-bolagets fordran på moderbolaget och rapporterat till 

styrelseledamöterna om värdet av dotterbolagets fordran på moderbolaget, 

nedskrivningsbehovet, konsekvenserna av nedskrivningen och kravet på att upprätta en 

kontrollbalansräkning.  

 

Revisorn (svarande): Styrelseledamöterna faller utanför skyddsändamålet för bestämmelsen i 

29 kap. 2 § ABL och 9 kap. 3 § ABL. Revisorn har iakttagit god revisionssed. Revisorn har 

påtalat osäkerheten kring förevarande fordran, påkallat ytterligare underlag och därefter valt 

                                                
121 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag: kommentarer till kap. 25:13-20 ABL, s. 20 och s. 25 Denna uppfattning 
stöds även av Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag: en lärobok, s. 257.  
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att inte påpeka en nedskrivning av fordran. 

 

Växjö tingsrätt fastställde mellandomstema till en prövning av om revisorn vid sin granskning 

av Q-bolagets hade brutit mot god revisionssed så som påstods av styrelseledamöterna. 

 

Tingsrättens huvudskäl och domslut 

Har revisorn brutit mot god revisionssed? 

Eftersom fordran på moderbolaget utgjorde en väsentlig post i Q-bolaget har revisorn inte haft 

grund för att godta räkenskaperna i Q-bolaget. Genom att trots allt godta räkenskaperna har 

revisorn brutit mot god revisionssed och agerat oaktsamt. Därutöver borde revisorn ha 

informerat styrelseledamöterna om Q-bolagets mycket anmärkningsvärda situation, försäkrat 

sig om att styrelseledamöterna fick del av denna information samt ha bidragit till att en 

kontrollbalansräkning upprättades. 
 
Omfattas styrelseledamöterna av normskyddet? 
Tingsrätten hänvisade vad avsåg normskyddet till Högsta domstolens tidigare avgörande NJA 

2014 s. 272 (BDO-domen). I avgörandet uttrycktes att det intresse som revisorns granskning 

tar sikte på inte kan bestämmas “abstrakt och på ett entydigt sätt som gäller för alla fall”.122 

Av avgörandet framgår även att det i regel råder restriktivitet för skadeståndsskyldighet vid 

utomobligatorisk ren förmögenhetsskada, vilket är den skadetyp som föreligger även i detta 

fall.  

 

I avgörandet framgår att förarbetena till ABL uttrycker att “den som träder i förbindelse med 

bolaget har rätt att lita på att bolagsorganen har fullgjort sina lagenliga skyldigheter”.123 

Tingsrätten menade att det i målet inte var fråga om någon som hade trätt i förbindelse med 

bolaget och att styrelseledamöterna därmed inte var skyddsvärda. Vidare beaktade tingsrätten 

det faktum att styrelseledamöterna hade träffats en gång i månaden för att gå igenom den 

ekonomiska situationen i Q-bolaget. När utomstående ekonomer hade tittat på den 

ekonomiska situationen i bolaget hade felaktigheter utan svårigheter kunnat konstateras. 

Avslutningsvis konstaterade tingsrätten att flera av styrelseledamöterna i bolaget hade varit 

medvetna om att moderbolaget och systerbolaget inte bedrev någon verksamhet. Mot 
                                                
122 NJA 2014 s. 272, på s. 295 (BDO-domen). 
123 NJA 2014 s. 272, på s. 296 (BDO-domen).  
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bakgrund av angivna skäl fann tingsrätten att 29 kap. 2 § ABL i förevarande fall inte var 

avsedd att skydda styrelseledamöterna i egenskap av skadelidande tredje man. 

 

HovR:s huvudskäl och domslut 

Har revisorn brutit mot god revisionssed? 

HovR fann som tingsrätten att revisorn hade varit oaktsam vid sin revision av Q-bolaget och 

därför hade brutit mot sin skyldighet att iaktta god revisionssed enligt 9 kap. 3 § ABL. 

 

Omfattas styrelseledamöterna av normskyddet? 

HovR konstaterade inledningsvis att när revisorn ansvarar mot en extern part begränsas denna 

externa krets av normskyddet. HovR hänvisade vidare till NJA 2014 s. 272 (BDO-domen) där 

Högsta domstolen har slagit fast att “den som lägger en årsredovisning till grund för ett 

affärsbeslut skall skyddas, under förutsättning att dennes tillit till årsredovisningen har varit 

befogad”.124 Kärandena menade att de hade fäst tillit till årsredovisningen och den rena 

revisionsberättelsen. Frågan var om deras tillit hade varit befogad. 

 

Vidare lade HovR vikt vid styrelsens ansvar enligt 8 kap. 4 § ABL och 2 kap. 7 § ÅRL, 

varvid de betonade styrelsens särskilda ansvar att bolagets bokföring, medelsförvaltning och 

ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. HovR framhöll också 

att det är styrelsen som ansvarar för att upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § 

ABL. Mot bakgrund av bolagets ekonomiska ställning ansåg HovR att den kontrollfunktion 

som följer av styrelsens ansvar enligt 8 kap. 4 § 3 st. ABL var särskilt viktig i Q-bolaget. 

 

HovR valde att tillräkna styrelseledamöterna den kännedom som de skulle ha haft om bolaget 

och koncernens ekonomiska situation om de hade fullgjort sina skyldigheter enligt 8 kap. 4 § 

ABL. 

 

Sammanfattningsvis konstaterade HovR att revisorn hade brutit mot god revisionssed. Vidare 

konstaterade HovR att revisorns lagenliga skyldighet att iaktta god revisionssed dock inte 

skyddar styrelseledamöterna. Eftersom styrelseledamöterna själva har det uttryckliga ansvaret 

för att årsredovisningen är korrekt, kan de inte anses tillhöra den skyddade kretsen. Till 
                                                
124 NJA 2014 s. 272, på s. 305 (BDO-domen). 
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skillnad från en tredje man som lägger en årsredovisning till grund för ett affärsbeslut, kan 

inte styrelseledamöterna anses ha haft sådan tillit som varit befogad och därmed skyddsvärd. 

 

HovR fastställde tingsrättens domslut. 

 

Sammanfattningsvis, i fallet om Q-bolaget har några av styrelseledamöterna stämt bolagets 

revisor. Ledamöterna menar att revisorn har orsakat dem en skada i form av ett personligt 

betalningsansvar för bolagets skulder. Enligt deras mening har de satt sin tillit till den 

årsredovisning som revisorn har godkänt och den rena revisionsberättelse som revisorn har 

avgett. Frågan i fallet är: mot bakgrund av normskyddsläran, skyddar bestämmelsen om att 

revisorn skall iaktta god revisionssed, 9 kap. 3 § ABL, styrelseledamöterna? I denna uppsats 

väljer vi att besvara denna fråga, dels med hjälp av normskyddsläran, dels mot bakgrund av 

ABL:s ändamål. Nedan följer en beskrivning av övergripande, och underliggande, ändamål 

med ABL. 
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5. Aktiebolagslagens ändamål 

5.1 Inledning 

Almlöf med flera125 menar att ABL bygger på ett antal ändamål. Enligt Almlöf finns det ett 

övergripande och fyra underliggande ändamål med ABL. Det övergripande ändamålet 

handlar om att främja näringsverksamhet genom aktiebolagsformen.126 Vidare menar Almlöf 

att de fyra underliggande ändamålen har: “(...) identifierats som skyddsregler, dvs. lagregler 

som har till syfte att hindra att det övergripande ändamålet uppfylls på bekostnad av ett visst 

intresse och därigenom motarbetar sig självt.”127 Almlöf utvecklar vad som menas med de 

fyra underliggande ändamålen. Det första handlar om att tillhandahålla skydd för externa 

parter, exempelvis blivande aktieägare och borgenärer. Det andra handlar om att 

tillhandahålla skydd i den interna relationen, exempelvis mellan aktieägare och bolagets 

ledning eller mellan en aktieägarminoritet och en aktieägarmajoritet. Det tredje handlar om att 

sänka transaktionskostnader och det fjärde om att tillhandahålla skydd för omsättningen.128  

 

Enligt Stattin finns det tre övergripande ändamål och fyra underliggande ändamål.129 De tre 

övergripande ändamålen är: att möjliggöra näringsverksamhet, att möjliggöra 

kapitalanskaffning och att främja omsättningen av varor och tjänster. De fyra underliggande 

ändamålen uttrycks ofta som intressentsskydd. Dessa intressentskydd utgörs enligt Stattin av 

aktieägarskyddet, minoritetsskyddet, borgenärsskyddet och omsättningsskyddet.130 

 

 
                                                
125 Almlöf, Andersson, Lehrberg och Stattin skriver om ABL:s ändamål. Vad gäller Lehrbergs distinktion kring 
övergripande och underliggande se Aktiebolagsrätt, s. 37-40 och s. 53 f. Eftersom Lehrbergs distinktion är 
förhållandevis otydlig väljer vi att inte vidare redogöra för denna. Detsamma gäller för Andersson, se 
Kapitalskyddet i aktiebolag: en lärobok, s. 22 och s. 68. Vi använder däremot Andersson och Lehrberg för att 
beskriva innehållet i de underliggande ändamålen. 
126 Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet: en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda 
bolag, s. 97.  
127 Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet: en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda 
bolag, s. 100 f.   
128 Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet: en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda 
bolag, s. 101. 
129 I boken Företagsstyrning en studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning slår Stattin 
ihop aktieägarintresset och minoritetsintresset, och nämner således endast tre underliggande ändamål. 
130 Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning: en lärobok, s. 16; Stattin, Företagsstyrning: en studie av 
aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 51-60.  
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Vi anser att Almlöfs övergripande ändamål, att främja näringsverksamhet genom 

aktiebolagsformen, till sitt innehåll sammanfaller med Stattins tre övergripande ändamål. Vad 

gäller de underliggande ändamålen identifierar Almlöf och Stattin till antalet lika många 

ändamål, det vill säga fyra stycken. Till innehållet skiljer sig författarnas syn något åt. Almlöf 

å sin sida väljer att utöver aktieägarskydd, borgenärsskydd och omsättningsskydd att nämna 

transaktionskostnader. Stattin å sin sida väljer att nämna aktieägarskydd, minoritetsskydd, 

borgenärsskydd och omsättningsskydd. Enligt Stattins uppfattning är transaktionskostnaderna 

en del av de övergripande ändamålen.  

 

Trots numeriska skillnader kring de övergripande ändamålen och innehållsmässiga skillnader 

kring de underliggande ändamålen, anser vi att dessa skillnader inte får någon avgörande 

betydelse i denna uppsats. Mot bakgrund av Almlöfs och Stattins likartade uppfattning i stort 

anser vi det motiverat att i följande avsnitt använda oss av båda författarnas beskrivning av 

ändamål. Av förenklingsskäl väljer vi i denna uppsats att beskriva det som att det finns ett 

övergripande ändamål med ABL, och tre underliggande ändamål i form av intressentskydd. 

Till stöd för att beskriva innebörden av intressentskydden hämtar vi ledning från andra 

författare än Almlöf och Stattin. 

5.2 Övergripande ändamål  

Av Almlöfs syn på ABL:s övergripande ändamål framkommer följande. Med att främja 

näringsverksamhet förstås: ABL skall underlätta för nyetableringar, ABL skall underlätta att 

driva företag i aktiebolagsformen, ABL skall underlätta för aktiebolag att få kapital och ABL 

skall underlätta omsättningen för varor och tjänster.131 

 

Enligt Stattin kan tre övergripande ändamål med den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen 

identifieras. De tre övergripande ändamålen handlar om att möjliggöra näringsverksamhet, 

möjliggöra kapitalanskaffning och främja omsättningen av varor och tjänster. Att möjliggöra 

näringsverksamhet kan till exempel handla om att reglerna skall vara attraktiva för de som 

önskar bedriva näringsverksamhet i aktiebolagsform. Att möjliggöra kapitalanskaffning 

                                                
131 Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet: en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda 
bolag, s. 97. 
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handlar bland annat om att reglerna skall vara attraktiva för investerare och kreditgivare. 

Dessa regler tar sig bland annat uttryck i form av frihet från personligt betalningsansvar för 

aktieägarna (1 kap. 3 § ABL) och skyddsregler för bolagets eget kapital (till exempel otillåtna 

värdeöverföringar 17 kap. 3 § ABL). Genom att näringsverksamhet kan bedrivas i 

aktiebolagsform, och genom regler för hanteringen av bolagets kapitalanskaffning, 

förverkligas det tredje övergripande ändamålet. Det tredje övergripande ändamålet är att öka 

omsättningen av varor och tjänster, vilket bidrar till ökat välstånd i samhället.132 

 

Som nämndes ovan utgår vi fortsättningsvis från att det finns ett övergripande ändamål med 

ABL: att främja näringsverksamhet genom aktiebolagsformen. Nedan följer en beskrivning av 

de underliggande ändamålen. 

5.3 Underliggande ändamål  

5.3.1 Aktieägarskyddet 

Ett av de tre underliggande ändamålen är aktieägarskyddet. Enligt Stattin finns det både ett 

allmänt aktieägarintresse och ett minoritetsskyddsintresse inom ramen för aktieägarskyddet. 

Det allmänna aktieägarintresset har gett upphov till ett antal regler till skydd för aktieägarna i 

stort. Dessa regler handlar bland annat om vinstmaximering, hur ledningen tillåts styra 

verksamheten, vilken rätt aktieägarna har till informationsgivning och hur aktieägarna kan 

utöva makt på bolagsstämman. Till det allmänna aktieägarintresset finns enligt Stattin ett 

kompletterande minoritetsskyddsintresse. Detta intresse skyddas av regler som förhindrar att 

en aktieägarmajoritet missbrukar sin maktställning. Dessa regler skyddar inte bara en befintlig 

aktieägarminoritet, utan även en presumtiv sådan. Reglerna har således även till syfte att inte 

avskräcka nya investerare som riskerar att hamna i en minoritetsställning.133  

 

Enligt Lehrberg har flera regler i ABL funktionen att skydda minoritetsägare mot de risker 

som är förenade med majoritetsprincipen, det vill säga att de som besitter röstmajoriteten har 
                                                
132 Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning: en lärobok, s. 16; Stattin, Företagsstyrning: en studie av 
aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 51-60. 
133 Stattin, Företagsstyrning: en studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 55 f. Att 
ABL innehåller regler som skyddar minoriteten mot majoritetens maktmissbruk styrks av förarbetena, se prop. 
1975:103 s. 139; Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 202.  
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rätt att bestämma över bolaget.134 Lehrberg menar vidare att aktieägarskyddet i form av 

minoritetsskyddsregler går ut på att hitta en balans mellan majoritetens maktställning och 

minoritetens trygghetsbehov. Denna balans uppnås till exempel genom minoritetens möjlighet 

att stoppa vissa beslut (till exempel nekad ansvarsfrihet se 29 kap. 7 § ABL) eller framtvinga 

vissa åtgärder (till exempel vinstutdelning på begäran av en aktieägarminoritet se 18 kap. 11 § 

ABL). Därutöver finns regler som även skyddar “småaktieägare”, vilka saknar möjligheten 

att gå samman med annan minoritet och därmed kunna hejda majoriteten. Exempel på dessa 

regler är likhetsprincipen (4 kap. 1 § ABL) och generalklausulerna (7 kap. 47 § och 8 kap. 41 

§ 2 st. ABL).135  

 

Almlöf menar att aktieägarskyddet rör de interna relationerna i ett bolag. Aktieägarskyddet 

kan delas upp på två dimensioner. Den ena rör relationen mellan aktieägare och 

bolagsledning, den andra relationen mellan minoritetsägare och majoritetsägare.136 Almlöf 

nämner ett antal skyddsregler i den interna relationen, ett exempel på interna skyddsregler är 

ledningens skadeståndsansvar (29 kap. ABL), likhetsprincipen (4 kap. 1§ ABL) och principen 

om aktiers fria överlåtbarhet (4 kap. 7 § ABL).137  

 

Andersson beskriver aktieägarskyddet i tre delar. Den första delen rör aktieägarna som 

kollektiv och tillerkänner dem den högsta beslutande makten i bolaget, vilken utövas genom 

bolagsstämman. Den andra delen ger minoriteten vissa rättigheter gentemot majoriteten, 

genom att majoritetens vilja bara får företräde framför minoritetens förutsatt att särskilda 

röstkrav är uppfyllda. Även om minoritetskravet inte är uppfyllt garanteras en enskild 

aktieägare ett skydd genom likhetsprincipen och generalklausulen i ABL.138  

 

Enligt Skog är ABL:s huvudregel att de ägare som innehar röstmajoriteten bestämmer över 

bolaget. Från denna huvudregel finns avsteg som delvis begränsar majoritetens rätt att handla 

fritt på minoritetens bekostnad. Dessa begränsningar motiveras dels av en vilja att inte skapa 

                                                
134 Lehrberg, Aktiebolagsrätt, s. 131. 
135 Lehrberg, Aktiebolagsrätt, s. 48.  
136 Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet: en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda 
bolag, s. 101. 
137 Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet: en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda 
bolag, s. 98.  
138 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag: en lärobok, s. 22. 
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orättvisor på ett känslomässigt plan, dels av att inte avskräcka presumtiva investerare som 

riskerar att hamna i en minoritetsställning. Dock menar Skog att minoritetsskyddet inte skall 

vara upplagt på ett sätt som ger minoriteten möjlighet att missbruka sin makt på majoritetens 

bekostnad. Lagstiftaren måste i denna fråga hitta en balans mellan minoritetsägarnas intresse 

av skydd, och majoritetsägarnas intresse av handlingsfrihet.139 

5.3.2 Borgenärsskyddet 

Det andra av de tre underliggande ändamålen är borgenärsskyddet. Ett av ABL:s främsta 

kännetecken är avsaknaden av personligt betalningsansvar för bolagets ägare, 1 kap. 3 § ABL. 

Av denna anledning finns regler i ABL i syfte att garantera att en förmögenhet skapas vid 

bolagets bildande och att denna förmögenhet inte minskas vederlagsfritt. I förarbetena kan 

följande skrivelse hittas: “Aktiebolagslagens borgenärsskyddsregler vilar på principen att 

bolaget alltid med en viss marginal skall ha tillgångar som motsvarar dess skulder”.140 

 

Lehrberg uttrycker det som att avsaknaden av personligt betalningsansvar för ägarna har 

föranlett att det finns flera regler inom aktiebolagsrätten till ändamål att skydda bolagets 

fordringsägare. Borgenärsskyddsreglerna är tvingande till fordringsägarnas fördel och kan 

varken åsidosättas av bolagsstämman eller bolagsledningen. Till kategorin fordringsägare 

räknas enligt Lehrberg alla de som har någon form av fordran på bolaget. De vanligaste 

fordringsägarna är de så kallade penningborgenärerna: banker, leverantörer och andra 

borgenärer.141 

 

Stattin menar att det i ABL finns många regler som har till ändamål att skydda borgenärerna, 

exempelvis reglerna om minsta startkapital (1 kap. 5 § och 1 kap. 14 § ABL), reglerna om 

värdeöverföringar från bolaget (17 kap. ABL) och reglerna om ansvarsgenombrott (25 kap. 18 

§ ABL). Reglerna om ansvarsgenombrott är de regler där lagstiftaren frångår principen om 

frihet från personligt betalningsansvar. Ett exempel på sådana regler är det ansvar som åläggs 

en styrelseledamot som inte i tid upprättar en kontrollbalansräkning. Se ovan avsnitt 4.2.142   

                                                
139 Rodhe & Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 24 f.  
140 Prop. 2004/05:85 s. 931 f.  
141 Lehrberg, Aktiebolagsrätt, s. 42 f.  
142 Stattin, Företagsstyrning: en studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 57-59.  
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Enligt Andersson har reglerna kring bolagets eget kapital tre ben: regler om minsta 

tillskjutande av aktiekapital vid bolagets bildande, formerna för och omfattningen av 

värdeöverföringar till aktieägare eller andra, samt kapitalbristreglerna. Dessa regler finns för 

att skydda bolagets eget kapital och kan således sägas vara borgenärsskyddsregler.143 

5.3.3 Omsättningsskyddet  

Det tredje och sista underliggande ändamålet är omsättningsskyddet. Enligt Andersson kan 

omsättningsskyddet som ändamål urskiljas på två nivåer. På ett övergripande plan har ABL 

till ändamål att gynna omsättningen av varor och tjänster. På ett underliggande plan har vissa 

bestämmelser i ABL till ändamål att skydda den medkontrahent som ingår ett avtal med 

bolaget.144 Ett exempel på det sistnämnda skulle kunna vara om den verkställande direktören 

företar en rättshandling utanför sin behörighet eller befogenhet enligt 8 kap. 42 § ABL. I 

denna situation ämnar ABL ge skydd åt en godtroende tredje man som rättshandlar med en 

företrädare för bolaget.145  

 

Almlöf skriver om omsättningsskyddet som ett av ABL:s underliggande ändamål. Almlöf 

menar att omsättningsskyddet framförallt handlar om intresset att skydda omsättningen av 

varor och tjänster. Almlöf nämner exemplet när en verkställande direktör har handlat i strid 

med bolagets verksamhetsföremål, det vill säga ett befogenhetsöverskridande enligt 8 kap. 42 

§ 2 st. 2 men. ABL. I det fallet anses det ligga i omsättningens intresse att en tredje man inte 

skall behöva fundera på huruvida den ifrågavarande rättshandlingen ligger inom 

verksamhetsföremålet eller inte.146 

5.3.4 Sammanfattning underliggande ändamål  

Från aktiebolagsrätten går att utläsa ett antal underliggande ändamål. Vi har valt att redogöra 

för tre av dem: aktieägarskyddet, borgenärsskyddet och omsättningsskyddet. 

Aktieägarskyddet som ändamål skyddar aktieägarna som grupp, men skyddar också mot 
                                                
143 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag: en lärobok, s. 33 f.  
144 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag: en lärobok, s. 70.  
145 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag: en lärobok, s. 21. 
146 Prop. 1993/94:196 s. 126; Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet: en 
aktiebolagsrättslig studie om ägarledda  olag, s. 99 f.  
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maktmissbruk, både från minoriteten och majoritetens sida. Vidare finns ett omfattande 

regelsystem till skydd för bolagets eget kapital, det så kallade borgenärsskyddet. Genom 

dessa regler skyddas bolagets aktieägare och borgenärer mot att bolagets förmögenhet inte har 

sin rättmätiga storlek. Sist men inte minst finns ett tredje skydd i form av ett 

omsättningsskydd till förmån för den tredje man som i god tro rättshandlar med bolaget. 
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6. Analys 

6.1 Inledning  

Det rättsliga spörsmål som står i fokus för denna analys är om revisorns externa 

skadeståndsansvar kan omfatta styrelsens individuella ledamöter. Den första delen av 

analysen går ut på att tillämpa ett antal ansvarsbegränsande rättsprinciper och kartlägga vilka 

argument för respektive emot som en tillämpning av dessa ger upphov till. Denna del 

genomförs med hjälp av rättsdogmatisk metod och rättskällelära. Den andra delen går ut på att 

fastställa ett antal ändamål med ABL och därefter kartlägga vilka argument för respektive 

emot som en tolkning i ljuset av dessa ändamål ger upphov till. Denna del genomförs, inom 

ramen för rättsdogmatiken, med hjälp av en teleologiskt inriktad metod. Den tredje och sista 

delen av analysen går ut på att förutspå ett potentiellt utfall i mål nummer T 4823-16 (Q-

bolaget) genom att väga de argument vi finner i del ett och del två mot varandra. 

 

För att revisorn överhuvudtaget skall kunna ådra sig ett skadeståndsansvar gentemot 

styrelsens ledamöter krävs att de fyra grundläggande förutsättningarna för ansvar är 

uppfyllda. Eftersom den tredje delen av analysen går ut på att förutspå ett potentiellt utfall i 

fallet om Q-bolaget, väljer vi att kort redogöra för huruvida de fyra förutsättningarna för 

skadeståndsansvar är uppfyllda i detta fall. 

6.2 De fyra förutsättningarna för skadeståndsansvar  

Fallet om Q-bolaget handlar om fyra styrelseledamöter som till följd av att revisorn har 

åsidosatt 9 kap. 3 § ABL inte har insett behovet av att upprätta en kontrollbalansräkning. Till 

följd av detta har de blivit personligt betalningsansvariga. 

 

Av det material vi har använt av oss av under avsnitt 2.1.2 framkommer följande. För att 

kunna binda samman en skadelidande styrelseledamot med en skadevållande revisor krävs att 

fyra kumulativa förutsättningar är uppfyllda. För det första skall en skadlig handling eller 

skadlig underlåtenhet från revisorns sida identifieras. I detta exempel består den skadliga 

handlingen i att revisorn inte har påtalat brister i årsredovisningen och att revisorn dessutom 

har avgett en ren revisionsberättelse. Av den anledningen har styrelseledamöterna inte 
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upprättat en kontrollbalansräkning och därför har de blivit personligt betalningsansvariga. I 

fallet om Q-bolaget skulle det kunna vara revisorns lagstridiga handlande som har orsakat 

styrelseledamöterna en ren förmögenhetsskada. För det andra måste revisorns skadliga 

handling kopplas till ett vårdslöst beteende från dennes sida. Huruvida revisorns handling är 

att betrakta som vårdslös ses mot bakgrund av vad som utgör god revisionssed. Innehållet i 

god revisionssed utgörs av de normgivande standarder som finns på området. Dessa styr 

omfattningen av, och inriktningen på, revisorns granskning.147 I fallet om Q-bolaget har både 

tingsrätt och HovR funnit att revisorn har förfarit oaktsamt. Högsta domstolen har beviljat 

prövningstillstånd med utgångspunkt i vad underinstanserna har funnit i oaktsamhetsfrågan. 

För det tredje måste den skadliga handlingen anses ha ett adekvat orsakssamband med den 

uppkomna skadan. Den tredje förutsättningen innebär att styrelseledamöternas personliga 

betalningsansvar skulle ha uteblivit om revisorn hade utfört sin granskning i enlighet med god 

revisionssed. I fallet om Q-bolaget innebär detta att om revisorn i enlighet med god 

revisionssed, i revisionsberättelsen, hade påpekat de felaktigheter som fanns i bolagets 

redovisning, hade styrelseledamöterna upprättat en kontrollbalansräkning och därmed undgått 

personligt betalningsansvar. Här bör nämnas att oavsett om styrelseledamöterna i Q-bolaget 

har satt sin tillit till årsredovisningens korrekthet eller till revisionsberättelsens korrekthet, blir 

följderna vid skadeståndsbedömningen desamma. Detta har att göra med att 

revisionsberättelsen enbart är ett sätt för revisorn att skriftligen uttrycka sig om 

årsredovisningens korrekthet. Det är först när revisionsberättelsen speglar uppgifterna i 

årsredovisningen som revisorn har iakttagit god revisionssed. Är årsredovisningen felaktig, 

och avges trots detta en ren revisionsberättelse, uppstår en skada oavsett vilket dokument 

styrelseledamoten sätter sin tillit till. Eftersom årsredovisningen i Q-bolaget var felaktig, och 

revisionsberättelsen trots detta var ren, hade skadan uppstått oavsett vilket dokument 

styrelseledamöterna hade litat på. För det fjärde måste styrelseledamöternas personliga 

betalningsansvar kunna uppmätas i kronor och ören. I fallet om Q-bolaget kan skadan 

uppmätas i kronor och ören på så sätt att det personliga betalningsansvaret utgör en 

ekonomisk betalningsskyldighet. 

 

Sammanfattningsvis, efter genomgången av de fyra grundläggande förutsättningarna för 

skadeståndsansvar, torde styrelseledamöterna kunna hålla revisorn skadeståndsansvarig för 
                                                
147 Se avsnitt 2.2.4.2. 
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den skada det personliga betalningsansvaret utgör för dem. Även om ansvar så här långt torde 

föreligga, krävs att ytterligare faktorer beaktas. Dessa faktorer utgörs bland annat av 

ansvarsbegränsande rättsprinciper, vilka behandlas i analysens första del. 

6.3 Del 1 - Normskyddsläran, principen om befogad tillit och 

bolagsorganens ansvarsfördelning 

6.3.1 Normskyddsläran 

Utöver att de fyra grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar måste vara 

uppfyllda, krävs att styrelseledamoten innefattas i den överträdda normens, i detta fall 9 kap. 

3 § ABL:s, skyddsändamål. Detta är ett resultat av att normskyddsläran är en vedertagen 

rättsprincip som enligt både förarbeten och doktrin skall tillämpas vid ren förmögenhetsskada 

utan koppling till brottslig gärning i ett utomobligatoriskt förhållande. Tillämpningen av 

normskyddsläran innebär att kretsen ersättningsberättigade tredje män begränsas till att 

omfatta de som faller inom bestämmelsens skyddsändamål. Skyddsändamålet med en viss 

bestämmelse fastställs genom att praxis, förarbeten och doktrin analyseras.148 

 

När revisorn har utfört en revision i strid med 9 kap. 3 § ABL, är det 9 kap. 3 § ABL som blir 

föremål för en normskyddsanalys. Av praxis och förarbeten framkommer att 9 kap. 3 § ABL 

är en av flera regler som syftar till att ett bolags årsredovisning är korrekt. Vad gäller 

normskyddet för en sådan regel tar skyddet sikte på styrelseledamotens tillit till 

årsredovisningen under förutsättning att den är befogad. Frågan är om styrelseledamotens 

tillit till den årsredovisning hen själv har ansvar för att upprätta kan anses befogad? För att 

avgöra om så är fallet övergår vi nu till en analys av vad som kallas principen om befogad 

tillit.149  

 

 

                                                
148 Se avsnitt 3.2-3.4.  
149 Se avsnitt 3.5. 
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6.3.2 Principen om befogad tillit 

I korthet innebär principen om befogad tillit att revisorn kan bli bunden av den tillit hen har 

skapat hos styrelseledamoten genom att inte påpeka påkallade brister i bolagets 

årsredovisning, varken muntligen eller skriftligen genom revisionsberättelsen. Det räcker inte 

att styrelseledamoten påstår att hen har litat på att revisorns granskning har utförts i enlighet 

med god revisionssed, utan det krävs att styrelseledamoten med fog har litat på revisorns 

duglighet.150 

 

När är tilliten befogad?  

I KONE-fallet och fallet om Ljungquistbolaget satte en tredje man sin tillit till ett 

värderingsintyg som var utfärdat av en värderingsman. Situationen i dessa två fall skulle 

kunna översättas till förevarande fall genom att tredje man ses som styrelseledamoten, 

värderingsintyget som årsredovisningen alternativt den rena revisionsberättelsen och 

värderingsmannen som revisorn. I så fall skall utgångspunkten vara att styrelseledamoten inte 

skall behöva bära följderna av att revisorn inte har fullgjort sin granskning i enlighet med god 

revisionssed. Detta har bland annat att göra med att revisorn har att förutse i vilka 

sammanhang hens lämnade uppgifter kan komma att användas. Översatt till förevarande fall 

skulle i så fall revisorn ha att förutse att avsaknaden av anmärkningar på årsredovisningens 

innehåll, till exempel uttryckt som en ren revisionsberättelse, invaggar styrelseledamoten i en 

tro om att exempelvis en kontrollbalansräkning inte behöver upprättas. I fallet om 

Ljungquistbolaget hade värderingsmannen gjort en indirekt friskrivning genom att ange syftet 

med värderingsintyget, vilken satte tredje mans befogade tillit ur spel. Denna del kan dock 

inte översättas till förevarande fall, eftersom det strider mot syftet med granskningen om 

revisorn i exempelvis revisionsberättelsen friskriver sig från årsredovisningens riktighet eller 

användbarhet. Mot bakgrund av dessa två rättsfall skulle alltså styrelseledamoten kunna ha 

satt befogad tillit till innehållet i årsredovisningen eller till den rena revisionsberättelsen, 

oaktat om någon friskrivning har gjorts eller inte.151 

 

Det finns ytterligare ett rättsfall som rör frågan om befogad tillit. I BDO-domen slog Högsta 

                                                
150 Se avsnitt 2.1.3.  
151 Se avsnitt 2.1.3.1 och avsnitt 2.1.3.2.  
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domstolen fast att det är den överträdda normens skyddsändamål som är avgörande för den 

ersättningsberättigade kretsen. Vidare slog Högsta domstolen fast “att den som lägger en 

årsredovisning till grund för ett affärsbeslut skall skyddas, under förutsättning att hans tillit 

till årsredovisningens riktighet har varit befogad”152. Det är alltså den befogade tilliten som 

är skyddsändamålet för 9 kap. 3 § ABL. I domen slöt sig Högsta domstolen till ett principiellt 

synsätt rörande den befogade tillit någon kan sätta till en årsredovisnings riktighet. Detta 

synsätt kan endast med försiktighet ge ledning i den fråga som behandlas i denna uppsats. 

Detta har att göra med att BDO-domen framförallt tar sikte på ett affärsbeslut vid en 

affärsförbindelse med bolaget. Av BDO-domen framkommer följande. När ett börsnoterat 

företag upprättar en årsredovisning är det huvudsakliga syftet att säkerställa korrekt 

information till aktieägarna, men även till marknaden i vid mening. Årsredovisningen ligger 

dock ofta till grund för ett affärsbeslut även om bolaget inte är noterat. För ett onoterat bolag 

är istället det huvudsakliga syftet att skydda den befogade tillit som en beslutsfattare sätter till 

årsredovisningen. Enligt ABL:s förarbeten är det framförallt den som träder i förbindelse med 

bolaget som skall kunna lita på att bolagsorganen har fullgjort sina lagenliga skyldigheter.153 

Frågan är, kan en styrelseledamot verkligen träda i förbindelse med bolaget i den mening som 

åsyftas i BDO-domen? Denna fråga torde besvaras nekande med hänvisning till att en 

styrelseledamot vid utövandet av sitt uppdrag inte är en sådan extern part som ingår en affär 

eller liknande förbindelse med bolaget. Mot bakgrund av BDO-domen, är det vår uppfattning 

att styrelseledamoten inte skulle kunna ha satt befogad tillit till årsredovisningens riktighet. 

 

Vad kan sätta befogad tillit till årsredovisningen ur spel? 

Av fallet med Årstadal Metallhandel och Ljungquistbolaget framkommer att även om befogad 

tillit egentligen föreligger, kan denna tillit sättas ur spel genom den skadelidandes egen 

försummelse. Denna försummelse bestod i Årstadal Metallhandel i att bankens kreditprövning 

var bristfällig och i fallet om Ljungquistbolaget i att bolaget borde ha undersökt förhållandena 

kring den indirekta friskrivningen närmare. I fallet om Q-bolaget har styrelseledamöterna satt 

tillit till riktigheten i årsredovisningen och den rena revisionsberättelsen och därmed 

underlåtit att upprätta en kontrollbalansräkning. Frågan är dock om denna tillit kan anses 

befogad mot bakgrund av styrelseledamöternas arbetsuppgifter i bolaget, 

                                                
152 NJA 2014 s. 272, på s. 305 (BDO-domen). 
153 Se avsnitt 3.4.1.  
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styrelseledamöternas möjlighet att skaffa sig förstahandsinformation om bolagets ekonomi 

samt kännedom om bolagets verksamhet? En styrelseledamot och revisor tillhör två skilda 

bolagsorgan i samma bolag. Därför blir ansvarsfördelningen mellan dessa organledamöter 

relevant för frågan om vilket ansvar som skall tillräknas vem. Analysen går nu över till att 

handla om just ansvarsfördelningen mellan de två bolagsorganen och dess betydelse för den 

befogade tilliten.154 

6.3.3 Bolagsorganens ansvarsfördelning  

Styrelseledamotens ansvar att upprätta en årsredovisning och vid behov även en 

kontrollbalansräkning 

Enligt 8 kap. 4 § ABL är det styrelseledamotens uppgift att upprätta årsredovisningen i 

enlighet med ÅRL. Denna uppgift ingår i det helhetsansvar styrelseledamoten har för bolagets 

ekonomi. I helhetsansvaret ligger att styrelsen fortlöpande och kontinuerligt under året skall 

bedöma bolagets ekonomiska ställning och vidta därmed nödvändiga åtgärder. Ett exempel på 

en sådan åtgärd är styrelsens ansvar att upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § 

ABL. Ansvaret enligt 25 kap. 13 § ABL har tillmäts extra vikt genom att ett åsidosättande av 

detta ansvar utlöser personligt betalningsansvar för styrelseledamoten, se 25 kap. 18 § ABL. 

Lagstiftarens avsteg från den grundläggande principen om frihet från personligt 

betalningsansvar syftar till att utgöra en påtryckningsfunktion för styrelseledamoten samt till 

att utgöra ett skydd för aktieägare och borgenärer.155 

 

Revisorns revisionsplikt 

Enligt 9 kap. 3 § och 25 kap. 13 § ABL är det revisorns uppgift att granska årsredovisningen 

upprättad av styrelseledamoten och en eventuell kontrollbalansräkning upprättad av 

densamma. Revisorns granskning skall ske enligt god revisionssed och genomsyras av 

professionell skepticism. De som har ett intresse av att revisorn utför en granskning av 

bolagets räkenskaper är bland annat aktieägare, borgenärer och anställda.156  

 

Dessa ansvarsuppgifter sammantagna 

                                                
154 Se avsnitt 2.1.3.2 och avsnitt 2.2.5.1.  
155 Se avsnitt 2.2.4.1 och avsnitt 4.2.  
156 Se avsnitt 2.2.4.2. 
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Det är styrelsens ansvar att upprätta en årsredovisning och det är revisorns uppgift att granska 

den. Det är dessutom styrelsens ansvar att vid behov upprätta en kontrollbalansräkning som 

sedan skall granskas av revisorn. Mot bakgrund av denna ansvarsfördelning är frågan 

huruvida det är möjligt för en styrelseledamot att ha befogad tillit till årsredovisningen som 

denne själv upprättar? Styrelseledamoten har själv det uttryckliga ansvaret för att innehållet i 

årsredovisningen är korrekt. Därför ter det sig motsägelsefullt att styrelseledamoten ingår i 

den krets av personer som möjligen kan sätta befogad tillit till årsredovisningens korrekthet, 

och därmed kan vara skyddsvärd. Vidare följer av 8 kap. 4 § ABL att styrelseledamoten 

fortlöpande skall bedöma den ekonomiska situationen i bolaget. Om styrelseledamoten 

fortlöpande gör denna bedömning torde styrelseledamoten ha möjlighet att upptäcka till 

exempel en kapitalbrist, utan att en årsredovisning har upprättats. Av lagens ordalydelse i 25 

kap. 13 § ABL framkommer att det är styrelseledamotens ansvar, och inte revisorns, att 

upprätta en kontrollbalansräkning. Upprättas inte kontrollbalansräkning i rätt tid blir 

styrelseledamoten personligt betalningsansvarig. Mot bakgrund av detta vore bestämmelsen 

om personligt betalningsansvar verkningslös om ansvaret, i andra hand, skulle kunna 

övervältras på revisorn. 

6.3.4 Sammanfattning  

När revisorn har överträtt 9 kap. 3 § ABL, det vill säga åsidosatt god revisionssed, och detta 

har åsamkat styrelseledamoten en ren förmögenhetsskada, är det 9 kap. 3 § ABL som blir 

föremål för en normskyddsanalys. Vid överträdelse av 9 kap. 3 § ABL tar normskyddsläran 

sikte på den tillit till årsredovisningens riktighet eller den rena revisionsberättelsen som har 

varit befogad. Den befogade tilliten till kan dock sättas ur spel av styrelseledamotens egen 

försummelse. Eftersom det är styrelseledamotens uppgift att upprätta en årsredovisning med 

korrekt innehåll torde denna omständighet utsläcka den befogade tilliten som 

styrelseledamoten kan sätta till årsredovisningens riktighet. 

 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att analysens första del talar för att styrelseledamoten, vid 

revisorns överträdelse av 9 kap. 3 § ABL, inte utgör “någon annan” i den mening som avses i 

29 kap. 1 § ABL. 
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6.4 Del 2 - Aktiebolagslagens ändamål  

6.4.1 Inledande kommentarer  

Även i analysens andra del har vi för avsikt att göra en bedömning huruvida 

styrelseledamoten, vid revisorns överträdelse av 9 kap. 3§ ABL, kan inräknas i begreppet 

“någon annan” enligt 29 kap. 1 § ABL. Till skillnad från analysens första del görs 

bedömningen i denna del mot bakgrund av ABL:s ändamål. För att göra en sådan bedömning 

kan en teleologiskt inriktad metod användas.157  

 

Att fastställa om det aktuella fallet, det vill säga huruvida styrelseledamoten kan vara “någon 

annan” enligt 29 kap. 1 § ABL, är ett klart eller svårt fall avgör om en teleologiskt inriktad 

metod är nödvändig eller inte. Eftersom fallet i denna uppsats faller utanför ordalydelsen i 29 

kap. 1 § ABL torde det klassificeras som svårt. Det har dels att göra med att 

styrelseledamoten inte nämns i rättskällorna som exempel på “någon annan”, dels med att 

uttrycket “någon annan” öppnar upp för såväl extensiva som restriktiva tolkningar.158 

 

Vid tillämpningen av den teleologiskt inriktade metoden ämnar vi gå tillväga enligt följande:  

 

1. Fastställa ändamålen genom att tillämpa bestämmelsen i ett antal klara fall. Det 

absolut mest klara fallet är aktieägaren som kräver skadestånd, eftersom aktieägaren 

omfattas av ordalydelsen i 29 kap. 1 § ABL. Vi bedömer att det finns ytterligare ett 

antal klara fall där det finns uttryckligt stöd i förarbeten eller praxis att de kan inräknas 

i begreppet “någon annan” enligt 29 kap. 1 § ABL, dessa är exempelvis borgenärer 

och andra avtalsparter till bolaget. Dessa klara fall sammantaget ger således upphov 

till tre ändamål uttryckta i form av intressentskydd: aktieägarskyddet, 

borgenärsskyddet och skydd för omsättningsintresset.159 

 

2. Därefter studeras effekten av de ändamål som konstaterades i steg 1. Genom att 

granska till exempel borgenärsskyddet framkommer ett antal effekter av detta 
                                                
157 Se avsnitt 1.4.2.2. 
158 Se avsnitt 1.4.2.2. 
159 Se avsnitt 2.2.3.1-2.2.3.4 och avsnitt 5.3.1-5.3.4.  
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ändamål. Dessa effekter består bland annat i att bolaget lyckas attrahera riskvilligt 

kapital, banker vågar lämna lån till bolaget och leverantörer vågar ge kredit till 

bolaget. 

 

3. Det svåra fallet, det vill säga frågan om styrelseledamoten kan vara “någon annan” 

enligt 29 kap. 1 § ABL, ses nu i ljuset av de effekter som framkommer i steg 2. Bidrar 

ett jakande svar på denna fråga till att uppfylla något av ändamålen, exempelvis 

borgenärsskyddet? Ponera att svaret är på denna fråga är nej. 

 

4. Avslutningsvis måste resultatet av ett nekande svar i steg 3 ses i ljuset av ett 

övergripande ändamål. Är det nekande svaret, att styrelseledamoten inte kan vara 

“någon annan”, förenligt med det övergripande ändamålet om att ABL skall främja 

näringsverksamhet genom aktiebolagsformen? 

6.4.2 En tolkning i ljuset av underliggande och övergripande ändamål  

I detta avsnitt görs en teleologisk inriktad tolkning i ljuset av de underliggande ändamål som 

redogörs för i avsnitt 5.3 genom att använda det tillvägagångssätt som framkommer i avsnitt 

6.4.1. Det svåra fallet som är föremål för prövning är: Vid revisorns överträdelse av 9 kap. 3 § 

ABL, kan styrelseledamoten vara “någon annan” enligt 29 kap. 1 § ABL? 

 

1. Genom att tillämpa steg 1 framkommer tre intressentskydd: aktieägarskyddet, 

borgenärsskyddet och omsättningsskyddet. 

 

2. Genom att tillämpa steg 2 framkommer följande effekter av respektive 

intressentskydd:  

 

Borgenärsskyddet 

● Banker eller andra kreditinstitut vågar lämna lån till bolaget. 

● Investerare vågar satsa pengar i bolaget. 

● Leverantörer vågar lämna kredit till bolaget. 
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Omsättningsskyddet 

● Flera olika avtalsparter till bolaget så som kunder, samarbetspartners med flera 

vågar rättshandla med bolaget. 

 

Aktieägarskyddet  

● Minoritetsägare åtnjuter ett skydd gentemot bolagsledningen. 

● Minoritetsägare åtnjuter ett skydd gentemot majoritetsägare. 

● Presumtiva aktieägare avstår inte från delägarskap i bolaget på grund av risken 

för att hamna i minoritetsställning. 

 

3. Om svaret på frågan om styrelseledamoten är någon annan enligt 29 kap. 1 § ABL är 

ja, bidrar det till att något av ändamålen i steg 2 uppfylls? Det vill säga, bidrar ett 

jakande svar till att aktieägarskyddet, borgenärsskyddet eller omsättningsskyddet 

uppfylls? För det första kan tänkas att styrelseledamoten eller andra organledamöter 

hade åtnjutit ett eget intressentskydd och således utgjort ett eget ändamål med ABL. 

Vi har dock inte hittat något stöd för detta varken i förarbeten, avgöranden eller 

doktrin. För det andra kan tänkas en tolkning där styrelseledamoten ändå innefattas 

bland effekterna hos de underliggande ändamålen utan att utgöra ett självständigt 

ändamål. Mot bakgrund av de effekter vi har identifierat hos befintliga underliggande 

ändamål synes dock en sådan tolkning främmande inom ramen för gällande rätt. 

 

4. I steg 3 framkommer att det svåra fallet inte kan besvaras jakande, och 

styrelseledamoten därför inte omfattas av begreppet “någon annan”. Frågan är hur det 

nekande svaret, att styrelseledamoten inte kan vara “någon annan” enligt 29 kap. 1 § 

ABL, ter sig i ljuset av det övergripande ändamålet? Är det förenligt med ABL:s 

övergripande ändamål, att främja näringsverksamhet genom aktiebolagsformen, att 

förneka att styrelseledamoten kan vara “någon annan”? Vi menar att svaret är nej. 

Detta svar stöds av följande resonemang. Enligt 8 kap. 1 § ABL skall aktiebolag ha en 

styrelse med en eller flera ledamöter. Rollen som styrelseledamot är förenad med 

ansvaret att ständigt hålla sig uppdaterad om bolagets ekonomiska situation. I vissa 

fall har detta ansvar försetts med ett personligt betalningsansvar. Om 

styrelseledamoten inte kan åtnjuta något skydd gentemot revisorns vårdslöshet, skulle 
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detta kunna få en avskräckande verkan vid rekrytering av styrelseledamöter. Om 

svenska aktiebolag inte lyckas attrahera styrelseledamöter skulle detta i förlängningen 

kunna leda till att aktiebolaget som företagsform, inte längre framstår som en 

intressant form att bedriva näringsverksamhet i. Att inte ge styrelseledamöterna något 

skydd skulle alltså kunna motverka det övergripande ändamålet med ABL, att främja 

näringsverksamhet genom aktiebolagsformen. Denna tolkning måste dock göras med 

beaktande av flera andra faktorer, eftersom innebörden av det övergripande ändamålet 

är brett. Allt som motverkar näringsverksamhet i aktiebolagsformen kan inte skyddas. 

Enligt vår mening måste ansvarsbegränsande rättsprinciper som till exempel 

normskyddsläran tillgripas för att motverka oskäligt betungande skadeståndsansvar. 

Detta resonemang får även anses gå hand i hand med svensk rätts restriktiva syn på 

ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden.160 

6.5 Del 3 - Potentiellt utfall i mål nr T 4823–16 (Q-bolaget) mot 

bakgrund av del 1 och del 2 i analysen 

6.5.1 Mot bakgrund av normskyddsläran, principen om befogad tillit och 

bolagsorganens ansvarsfördelning 

För att binda samman den i detta fallet skadevållande revisorn med de skadelidande 

styrelseledamöterna krävs, som i all skadeståndsbedömning, att de fyra grundläggande 

förutsättningarna för ansvar är uppfyllda. Det är dock inte tillräckligt att de grundläggande 

förutsättningarna är uppfyllda, det krävs även att styrelseledamöterna kan visa att den norm 

som har överträtts ämnar skydda just dem. Detta är vad som kallas normskyddsläran. I 

förevarande fall har alltså styrelseledamöterna att visa att 9 kap. 3 § ABL, det vill säga 

revisorns granskning enligt god revisionssed, skyddar just dem. Av praxis161 framkommer att 

vad gäller 9 kap. 3 § ABL tar regeln sikte på den befogade tillit som någon sätter till 

årsredovisningens riktighet. Frågan är om styrelseledamöterna har haft en sådan tillit till 

årsredovisningen som har varit befogad? 

 

                                                
160 Se avsnitt 3.1 och avsnitt 5.2. 
161 NJA 2014 s. 272 på s. 295 (BDO-domen). 
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BDO-domen kan i fallet om Q-bolaget inte ge avsevärt mycket ledning, eftersom de 

omständigheter som förelåg i BDO-domen inte är desamma som nu. Beslutet att inte upprätta 

en kontrollbalansräkning, kan inte anses vara ett sådant affärsbeslut som avsågs i BDO-

domen. Därför kan styrelseledamöterna inte anses ha haft en sådan befogad tillit som BDO-

domen tar sikte på, eftersom de varken har fattat ett sådant affärsbeslut som var föremål för 

prövning i domen, eller har trätt i förbindelse med bolaget.162 

 

Av tidigare praxis163 framkommer att utgångspunkten är att en tredje man, i detta fall 

styrelseledamöterna, inte skall behöva bära följderna av intygsgivarens, i detta fall revisorns, 

oaktsamhet. Av praxis framkommer även att omständigheterna kring intyget, i detta fall 

årsredovisningen, kan sätta tilliten ur spel. En sådan omständighet kan i detta fall exempelvis 

bestå i att styrelseledamöterna själva har ett ansvar att upprätta årsredovisningen och för 

innehållet däri. Som tidigare har konstaterats finns en lagstadgad ansvarsfördelning mellan 

styrelseledamöterna och revisorn. HovR uttalade i målet om Q-bolaget, att 

styrelseledamöterna själva har det uttryckliga ansvaret att årsredovisningen är korrekt, och att 

de därför inte kan anses tillhöra den skyddade kretsen.164 HovR uttalade vidare att till skillnad 

från en tredje man som lägger årsredovisningen till grund för ett affärsbeslut, kan inte 

styrelseledamöterna anses haft sådan tillit till årsredovisningens riktighet som varit befogad 

och därmed skyddsvärd. I enlighet med HovR:s uttalande anser vi att styrelseledamöterna inte 

kan ha befogad tillit till något de själva har upprättat. Har styrelseledamöterna i Q-bolaget inte 

haft en befogad tillit är de inte heller skyddsvärda. Är de inte skyddsvärda ingår de inte i den 

ersättningsberättigade kretsen och någon skadeståndsskyldighet för revisorn gentemot 

styrelseledamöterna föreligger således inte. 

 

För det fall Högsta domstolen ändock finner att styrelseledamöterna är skyddsvärda och 

därmed ersättningsberättigade, torde skadeståndet kunna jämkas på grund av medvållande. 

Detta har sin grund i samma argument som sätter tilliten ur spel, det vill säga att 

styrelseledamöterna själva har ansvaret för att upprätta årsredovisningen i enlighet med ÅRL. 

Detta jämkningsresonemang stöds av tidigare praxis165. 

                                                
162 NJA 2014 s. 272 på s. 297 (BDO-domen).  
163 NJA 1987 s. 692 (KONE-fallet); NJA 2001 s. 878 (Ljungquistbolaget). 
164 T 3459-15 på s. 5 (Q-Bolaget). 
165 NJA 1998 s. 734 på s. 741 f. (Årstadal Metallhandel); NJA 2006 s. 136 på s. 142-144 (Marknadsplan). 
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6.5.2 Mot bakgrund av aktiebolagslagens ändamål 

Mot bakgrund av något av de underliggande ändamålen med ABL torde inte 

styrelseledamöterna vara att se som “någon annan” enligt 29 kap 1 § ABL. Att inräkna 

styrelseledamöterna i Q-bolaget i begreppet “någon annan”, skulle till och med kunna 

motarbeta ett av de underliggande ändamålen, nämligen borgenärsskyddet. Syftet med att 

styrelseledamöterna kan bli personligt betalningsansvariga för det fall de underlåter att vid 

behov upprätta en kontrollbalansräkning är att skydda det egna kapitalet, och därmed 

borgenärerna. Att då frita styrelseledamöterna från detta ansvar genom att övervältra det på 

revisorn skulle kunna strida mot ett av ABL:s underliggande ändamål. Det torde också vara 

långsökt att styrelseledamöterna skulle omfattas av det övergripande ändamålet utan att 

samtidigt föra en diskussion om ansvarsbegränsande rättsprinciper, exempelvis 

normskyddsläran.166  

6.5.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis, vid en tillämpning av normskyddsläran och principen och befogad tillit 

samt vid beaktande av ABL:s ändamål kommer vi fram till att revisorns inte är 

skadeståndsskyldig gentemot styrelseledamöterna. Om revisorn trots det anses 

skadeståndsskyldig kommer vi fram till att skadeståndet kommer jämkas på grund av 

medvållande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
166 Se avsnitt 6.4.2.  
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7. Avslutning  

I denna uppsats behandlas revisorns externa skadeståndsansvar gentemot styrelsens 

ledamöter. Vi har funnit ett antal argument som talar för respektive emot att en 

styrelseledamot skulle kunna vara “någon annan” enligt 29 kap. 1 § ABL.  

 

De argument vi finner för att styrelseledamoten kan utgöra “någon annan” är följande. Att 

lagstiftaren har valt formuleringen “någon annan” öppnar upp för tolkning. Enligt 

ordalydelsen skulle “någon annan” kunna vara i princip vem som helst. Följderna som en 

obegränsad krets tredje män skulle kunna innebära föranleder dock en diskussion kring ett 

antal ansvarsbegränsande rättsprinciper. En sådan rättsprincip är normskyddsläran. Denna lära 

tar vid revisorns överträdelse av 9 kap. 3 § ABL sikte på en annan ansvarsbegränsande 

rättsprincip, principen om befogad tillit. Vidare finner vi att den krets av personer som har ett 

intresse av att årsredovisningens innehåll är korrekt inte kan bestämmas på ett entydigt sätt. 

Anges det att årsredovisningen är upprättad i enlighet ÅRL och att den har granskats av en 

revisor, är utgångspunkten att vem som helst har rätt att utgå från att årsredovisningen är 

korrekt. Detta talar för att även en styrelseledamot med fog skulle kunna sätta sin tillit till en 

årsredovisning och utgå från att den är korrekt.  

 

Hittills har redogjorts för de argument som talar för att styrelseledamoten skulle kunna vara 

“någon annan” i den mening som avses 29 kap. 1§ ABL. Nu följer de argument som talar 

emot densamma. Inom aktiebolagsrätten finns en ansvarsfördelning mellan styrelseledamoten 

och revisorn med grund i ABL. Enligt denna ansvarsfördelning skall styrelseledamoten 

upprätta årsredovisningen, och revisorn skall granska att uppgifterna däri är korrekta. 

Revisorns granskning undantar dock inte styrelseledamoten från ansvar för årsredovisningens 

korrekthet. Eftersom styrelseledamoten själv har det uttryckliga ansvaret för att innehållet i 

årsredovisningen är korrekt, ter det sig motsägelsefullt att styrelseledamoten skulle kunna 

ingå i den krets av personer som möjligen kan sätta befogad tillit till årsredovisningens 

korrekthet, och därmed vara skyddsvärd. Vid en tillämpning av normskyddsläran, vilken i 

detta fall tar sikte på den befogade tilliten, finner vi att styrelseledamoten mot bakgrund av 

sitt ansvar för bolagets ekonomi, inte kan sätta sin tillit till årsredovisningen på ett sådant sätt 

att hen omfattas av normskyddet. Vidare finner vi att styrelseledamoten inte kan inbegripas i 
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begreppet “någon annan” eftersom det framstår som oförenligt med ABL:s underliggande 

ändamål. Avslutningsvis finner vi att styrelseledamoten mot bakgrund av ABL:s 

övergripande ändamål skulle kunna inräknas i begreppet “någon annan”, men att ett sådant 

resonemang måste kompletteras med ansvarsbegränsande rättsprinciper. Om inte 

ansvarsbegränsande rättsprinciper tillgrips skulle skadeståndsansvaret kunna bli oskäligt 

betungande.  
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