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Sammanfattning  

Styrelsen och revisorn i ett aktiebolag har ett parallellt ansvar som främst aktualiseras vid 

skadeståndstalan när båda bolagsorganen på något sätt varit inblandade. ABL uppställer en 

ansvarsfördelning som anger att styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och förvaltning. 

Styrelsen har även till uppgift att se till bolagets ekonomiska förhållande och det ska ske 

fortlöpande. Styrelsens ansvarsområden framgår av 8 kap 4 § ABL. Revisorn däremot, som är ett 

oberoende organ i förhållande till bolaget, deltar inte i bolagets förvaltning. Istället ska revisorn 

utgöra ett kontrollerande organ som ska granska det arbete som styrelsen utför. Granskningen 

ska enligt 9 kap 3 § ABL ske av årsredovisningen, bokföringen och styrelsens och VD:ns 

förvaltning. Bolagsorganen ansvarar således för olika saker.  

Styrelseledamöterna, VD:n och revisorn bär ett skadeståndsansvar enligt 29 kap 1–2 §§ ABL. 

Skadeståndsansvaret innebär att bolagsorganen ansvarar för skador som de orsakat av 

oaktsamhet vid utförandet av sina uppdrag. Det ska även föreligga ett orsakssamband mellan den 

oaktsamma handlingen och skadan som uppstått. I de fall som det finns fel i årsredovisningen, 

vilket kan vara en följd av en icke korrekt bokföring, aktualiseras frågan vem som ska bära 

ansvaret för den uppkomna skadan. Enligt ABL är det styrelsen som ansvarar för bokföringen 

och således är ansvarig för att bokföringen sköts på ett korrekt sätt. Det skulle därför vara nära 

till hands att bedöma att styrelsen är ansvarig för den skada som uppstått. Rent generellt sett kan 

det sägas att styrelsen bär ett ansvar för skadan, eftersom styrelsen brustit i den ekonomiska 

förvaltningen. Men i flera fall har en skadeståndstalan väckts mot revisorn.  

Frågan blir då om revisorn i vissa fall kan bli ansvarig för fel som orsakats av styrelsens 

förvaltning med avseende på ekonomin. Revisorn är inte ansvarig för att bokföringen sköts på ett 

korrekt sätt. Det är inte revisorn som ska se till att det finns ett bra bokföringssystem och 

tillsynssystem som kontrollerar att bokföringen sköts korrekt, men revisorn utgör, som tidigare 

nämnts, ett granskande bolagsorgan. Det åligger således revisorn att kontrollera de uppgifter som 

finns i bokföringen. Revisorn är ansvarig för skador som kunnat uppstå på grund av att han/hon 

inte har fullgjort sitt uppdrag på ett korrekt sätt. Det innebär att även om det inte är revisorn som 

är ansvarig för skadan, som styrelsen ursprungligen orsakat, kan revisorn ändå bli 

skadeståndsansvarig på grund av att han/hon inte utfört sitt granskningsuppdrag korrekt. Det 

medför att både revisorn och styrelsen kan bli skadeståndsansvariga för samma skada men på 



olika grunder, eftersom de har olika uppdrag i grunden. Vid domstol har dock flertalet parter 

endast väckt skadeståndstalan mot revisorn. I de fall som revisorn har dömts till ansvar och att 

betala skadestånd tycks domstolarna ha gjort en ansvarsförskjutning från styrelsen mot revisorn. 

Det har medfört att revisorn har fått svara för sådant som enligt lagen är styrelsens ansvar. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Aktiebolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarna får utöva sin rösträtt 

enligt 7 kap 1 § Aktiebolagslag (2005:551) (ABL). På bolagsstämman ska aktieägarna välja en 

styrelse enligt 8 kap 8 § ABL (vissa styrelseledamöter kan dock utses på annat sätt om det följer 

av bolagsordningen) och även en revisor (i de fall som det finns ett revisorskrav för aktiebolaget 

enligt 9 kap 1 § ABL) enligt 9 kap 8 § ABL (om bolaget har mer än en revisor får några av dem 

utses på annat sätt enligt bolagsordningen). Styrelsen svarar sedan under räkenskapsåret för 

bolagets löpande förvaltning och organisation enligt 8 kap 4 § ABL. I styrelsens arbetsuppgifter 

ingår bland annat att den ska svara för den ekonomiska förvaltningen och därmed att bokföringen 

sköts på ett betryggande sätt. Revisorns uppgift är att granska årsredovisningen och bokföringen 

samt den löpande förvaltningen i enlighet med god revisionssed enligt 9 kap 3 § ABL. I de fall 

en styrelseledamot, VD eller revisor har skadat bolaget genom oaktsamhet eller uppsåt vid 

fullgörande av sitt uppdrag kan de åläggas skadeståndsskyldighet enligt 29 kap 1–2 §§ ABL. Vid 

sidan av skadeståndsansvaret kan även straffrättsligt ansvar aktualiseras, exempelvis vid 

bokföringsbrott.  

Nyligen avgjordes ett mål i hovrätten (HovR) om revisorers skadeståndsansvar.
1
 Målet har blivit 

uppmärksammat i massmedia, vilket bland annat beror på att skadeståndet som HovR beslutade 

om var det högsta någonsin i svensk historia på området.
2
 Målet rörde IT-företaget Prosolvia, 

som gick i konkurs år 1998.
3
 HovR kom fram till att revisorn och revisionsbolaget varit 

vårdslösa i sin revision och därmed skulle utge skadestånd till konkursboet. Parterna valde att 

förlikas efter att domen fallit, vilket innebär att målet inte kommer att prövas av Högsta 

domstolen (HD) men även att målet kommer att få begränsad betydelse i framtiden. Det befaras 

dock att underinstanser kommer att utgå ifrån målet när de ska bedöma liknande mål.
4
  

                                                 
1
 Hovrätten för Västra Sverige målnr T 4207-10. 

2
 Schultz M, ”Några frågor i kommersiell skadeståndsrätt” SvJT 2013, s 1017f.  

3
 Svernlöv C, ”Parallella världar – Prosolviadomen och det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret”, Tidningen 

Balans 2013.  
4
 Svensson B, ”Prosolviadomen ökar skadeståndsrisken för många”, Tidningen Balans 2013.  
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Av de mål som finns på området kan vissa tendenser utläsas och det tycks vara att det är 

vanligare att parterna väljer att stämma revisorn eller revisionsbolaget istället för att stämma 

styrelsen eller VD:n. Frågan är om utvecklingen går mot att mer ansvar läggs på revisorns 

granskning istället för på styrelsen. En revision som strider mot god revisionssed där bokföringen 

har flertalet felaktigheter kan inte enbart lastas revisorn, eftersom det är någon i ett tidigare led 

som har upprättat bokföringen och sedan lämnat den till revisorn. Styrelsen är ansvarig för den 

ekonomiska förvaltningen enligt 8 kap 4 § 2 st ABL. 

1.2 Problemformulering 

Hur fördelas det rättsliga ansvaret mellan styrelsen och revisorn i ett aktiebolag? Går vi mot en 

utveckling där revisorn i ett aktiebolag ska ta ett större ansvar? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda och belysa ansvarsfördelningen mellan styrelsen och revisorn i 

såväl ett aktiebolagsrättsligt som ett skadeståndsrättsligt perspektiv. Utgångspunkten är den 

funktionsfördelning som ABL uppställer för de olika bolagsorganen. Utifrån den 

funktionsfördelning som finns enligt lagen vill jag i uppsatsen belysa frågor om 

ansvarsfördelningen. Uppsatsen syftar även till att utreda hur domstolarna i rättspraxis har 

fördelat ansvaret mellan en styrelse och en revisor.  

1.4 Metod och avgränsningar  

Arbetet inleddes med studier av den aktiebolagsrättsliga ansvarsfördelningen så som den bestäms 

i ABL. Därefter fortsatte jag med studier av de skadeståndsrättsliga reglerna. Arbetet med 

uppsatsen utgick från gällande rätt och påbörjades med studier av lag och förarbeten. Därefter 

studerade jag doktrin, rättspraxis och tidskrifter. Jag inriktade mig på svensk rätt och därmed 

studerade jag inte utländsk rätt annat än i undantagsfall. Exempelvis studerade jag viss finsk 

doktrin Lars-Erik Taxell, eftersom svensk doktrin i stor utsträckning hänvisade till hans verk.  

Uppsatsen behandlar svensk rätt och utländsk rätt beaktas därför enbart i undantagsfall och på ett 

övergripande plan. Aktiebolag som inte är underkastade revisionsplikt och inte har en revisor 

behandlas inte, vilket framgår av problemformuleringen. Uppsatsen berör även 

ansvarsförsäkringar. Ansvarsförsäkringar belyses med utgångspunkt i vilken funktion och 
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betydelse försäkringen har för ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen och därmed inte ur ett 

försäkringsrättsligt perspektiv. 

En skadeståndstalan kan ske dels enligt ABL, dels enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. 

Uppsatsen behandlar endast skadeståndstalan enligt 29 kap 1–2 §§ ABL. I 29 kap 1 § ABL 

stadgas även VD:ns skadeståndsansvar, vilket inte specifikt berörs i uppsatsen. VD:ns funktion 

som bolagsorgan behandlas i uppsatsen, eftersom funktionen har betydelse för styrelsens ansvar. 

I ett aktiebolags styrelse finns även styrelsesuppleanter och deras ansvar eller funktion berörs 

inte i uppsatsen. 

I flera mål mot styrelsen eller VD:n har konkursboet väckt en straffrättslig talan och därmed 

yrkat skadestånd på grund av brott. Uppsatsen behandlar delvis dessa mål men behandlar inte det 

straffrättsliga ansvaret annat än på ett övergripande plan. Flertalet skadeståndsmål i frågan har 

avgjorts genom skiljedom. Under arbetet har jag varit i kontakt med skiljedomsinstitut för att få 

tillgång till skiljedomar, vilket inte varit möjligt främst på grund av att flertalet skiljedomar är 

sekretessbelagda. Uppsatsen behandlar därför endast mål från allmän domstol och slutsatser dras 

från dessa. Det innebär att ett helhetsgrepp inte presenteras över samtliga mål i frågan om 

ansvarsfördelningen mellan revisorn och styrelsen i ett aktiebolag. HD har avgjort få mål (delvis 

på grund av att målen handlat om rena bevisfrågor), vilket innebär att de flesta mål som refereras 

till i uppsatsen har avgjorts av HovR som sista instans. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel 1 med en problem- och metoddel. Därefter kommer en deskriptiv del 

som består av kapitel 2–4. Kapitel 2 inleds med en översikt över hur ansvarsfördelningen ser ut i 

ett aktiebolag och sedan behandlas styrelsens och revisorns ansvar specifikt. Därefter, i kapitel 3, 

behandlas skadeståndsansvaret för styrelseledamöter och revisorn enligt 29 kap ABL och den 

deskriptiva delen avslutas i kapitel 4 med en redogörelse för rättspraxis på området. Den 

deskriptiva delen utgöra grunden för analysen i kapitel 5. Uppsatsen avslutas med att en slutsats 

presenteras i kapitel 6. 
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2 Aktiebolagets organisation 

2.1 Inledning 

Ett aktiebolag är en juridisk person i vilket aktieägarna inte har något personligt ansvar.
5
 Det är 

bolaget som har vissa rättigheter och skyldigheter. På grund av att det är en juridisk person så 

måste bolaget ha en beslutsorganisation. Aktieägarna kan påverka bolaget genom att delta och 

rösta på bolagsstämman men bolaget ska vara självständigt gentemot ägarna. Det innebär att 

styrelsen ska beakta bolagets intressen samt övriga intressenters intressen som ABL avser att 

skydda.
6
  

ABL innehåller ett flertal regler om aktiebolagets organisation. Dessa finns för att skydda olika 

intressenter både inom och utom bolaget. Regelverket kan delas in i den formella organisationen 

och regler om bolagsorganen och deras funktion.
7
 En funktionsfördelning uppställs mellan 

bolagsorganen i ABL och kompetensfördelningen dem emellan spelar roll främst i större bolag 

med flera aktieägare.
8
 I ett aktiebolag är organisationen uppdelad i fyra olika organ.

9
 Dessa är 

följande: ett högsta beslutande organ, bolagsstämman, ett ledningsorgan som ansvarar för 

förvaltningen av bolaget, styrelsen, ett organ som ansvarar för den löpande förvaltningen, VD:n, 

samt ett kontrollerande organ, revisorn.
10

 Den funktionsfördelning som finns i ABL har främst 

tillkommit för att skydda bolagets aktieägare, borgenärer och samhället i stort.
11

 Funktions–

fördelningen bygger på ett antagande om att varje bolagsorgan agerar självständigt med översyn 

av ett överordnande organ (gäller inte bolagsorganet revisor som är ett oberoende organ).
12

  

Kompetensfördelningen som finns mellan bolagsstämman, styrelsen och VD:n innebär att varje 

organ har en exklusiv kompetens i vissa fall men kompetenserna kan överlappa varandra. Det 

innebär exempelvis att styrelsen är skyldig att följa ett beslut av bolagsstämman om inte beslutet 

                                                 
5
 I vissa fall kan personligt ansvar uppstå genom ansvarsgenombrott. 

6
 Moberg K, Bolagsrevisorn oberoende-ansvar-sekretess, upplaga 3, Norstedts Juridik 2006, s 24f. 

7
 Stattin D, Bolagsorgan och bolagsstyrning, Universitetstryckeriet Uppsala Universitet 2008, s 31.  

8
 Sandström T, Svensk aktiebolagsrätt, upplaga 4, Norstedts juridik 2012, s 175.  

9
 I viss litteratur delas organen in i tre delar; bolagsstämman, styrelse och revisorer. Jag har dock valt att presentera 

VD som ett enskilt organ istället för att räknas som samma organ som styrelsen. 
10

 Svernlöv C, Styrelse och VD-ansvar i aktiebolag en introduktion, upplaga 2, Norstedts juridik 2012, s 30. Prop. 

1975:103, Regeringens proposition med förslag om ny aktiebolagslag m.m. s 234. 
11

 Stattin, a.a., s 42.  
12

 Stattin, Företagsstyrning en studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, upplaga 2, 

Universitetstryckeriet Uppsala Universitet 2008, s 220ff. 
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kan klandras på grund av att det är olagligt.
13

 I några fall kan ett beslut fattas i ”fel” ordning men 

uppsatsen behandlar inte dessa beslut.
14

 I vissa fall kan styrelsen bli ansvarig för bolagstämmans 

beslut. Det beror på att vissa beslut som bolagsstämman fattar har styrelsen förberett och 

styrelsen ansvarar för sina förberedelser. Bolagsstämman ska kunna lita på styrelsens uppgifter 

och bedömningar, eftersom det föreligger ett förtroendeförhållande.
15

  

Maktdelningsreglerna i ABL bygger på exklusivitet och lydnadsplikt. Maktstrukturen avspeglas 

även i det påföljdssystem som finns i ABL som markerar organens ansvar och kompetensens 

gränser.
16

 Det ska tydligt anges vem som är ansvarig för olika åtaganden. Av 8 kap 4 § ABL 

följer att styrelsen har det yttersta ansvaret för bolaget. Avsikten med systemet är att förhindra 

ekonomisk brottslighet genom att en klar och tydlig ansvarsfördelning uppställs i lagen. 
17

 

Aktieägarna utser styrelsen på bolagsstämman vilket innebär att styrelsen är aktieägarnas 

”förlängda arm” och aktieägarna är därmed indirekt medansvariga för vad styrelsen gör.
18

 

Mellan bolagsstämmorna är det styrelsen som svarar för den löpande förvaltningen och bolagets 

organisation enligt 8 kap 4 § ABL. Det innebär att aktieägarna delegerar sitt omedelbara 

inflytande över bolagets förvaltning.
19

 Bolagsstämman har dock en rest- eller residualkompetens, 

vilket innebär att stämman kan besluta i samtliga frågor som inte styrelsen specifikt ska besluta i 

enligt lag eller bolagsordning.
20

 Styrelsens arbetsuppgifter bestäms delvis av den behörighet som 

följer av funktionsfördelningen i ABL.
21

 Styrelsen svarar för utformningen av bolagets 

organisation och VD:n svarar för skötseln av den löpande förvaltningen.
22

 Tyngdpunkten i 

verksamheten finns därmed hos styrelsen och VD:n, eftersom de har självständiga 

                                                 
13

 Sandström, a.a, s 177. 
14

 Exempelvis har VD rätt att fatta beslut och vidta vissa åtgärder som ligger på styrelsens kompetens men som är av 

brådskande karaktär 8 kap 29§ ABL. 
15

 Taxell L-E, Bolagsledningens ansvar, Åbos Akademis tryckeri 1995, s 42f. 
16

 Sandström, a.a, s 177. 
17

 Prop. 2004/05:85, Ny aktiebolagslag, s 309f. 
18

 Bergström C & Samuelsson P, Aktiebolagets grundproblem, upplaga 4, Norstedts juridik 2012, s 124. 
19

 Bergström & Samuelsson, a.a, s 91. 
20

 Skog R, Rodhes aktiebolagsrätt, upplaga 23, Norstedts juridik 2011, s 159. 
21

 Dotevall R, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör en aktiebolagsrättslig studie i 

komparativ belysning, Norstedts förlag 1989, s 76f. 
22

 Dotevall, a.a., s 224. 
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kompetensområden men bolagsorganen deltar även i beredning av bolagsstämmans beslut samt 

verkställighet av dessa.
23

  

Revisorn utgör ett fjärde bolagsorgan och skiljer sig från de övriga organen, eftersom han/hon 

inte får medverka i bolagets förvaltning. Exempelvis har de andra bolagsorganen beslutanderätt i 

bolaget,
24

 medan revisorns uppgift är att granska och kontrollera bolagets räkenskaper och 

förvaltningen av bolaget enligt 9 kap 3 § ABL. Han/hon väljs av bolagsstämman enligt 9 kap 8 § 

ABL och ska vara ett oberoende organ. 

2.2 Styrelsen 

2.2.1 Inledning 

Styrelsen ska arbeta utifrån de stämmobeslut som fattas, men även utifrån bestämmelser som 

anges i bolagsordningen. Bolagets organisation, som styrelsen utformar, reglerar vissa saker som 

anses bilda en hierarkisk ordning. För det första ska ABL iakttas, för det andra bolagsordningen, 

för det tredje de instruktioner styrelsen får från bolagsstämman och slutligen ska styrelsen 

utforma föreskrifter till VD:n.
25

 Styrelsens och VD:ns arbete är fortlöpande och de svarar för 

såväl den interna förvaltningen som att vara bolagets representanter gentemot externa parter.
26

 8 

kap ABL reglerar vilken verkan en åtgärd får medan ansvaret som bolagsorganen har regleras 

enligt andra bestämmelser, främst reglerna om skadestånd i 29 kap ABL. 

2.2.2 Styrelsens förvaltning 

Bolagsstämman ger styrelsen rätten att sköta bolagets angelägenheter fram till nästa årsstämma, 

vilket innebär att styrelsen får förvaltningsrätt över bolaget. Förutom förvaltningsrätten som 

åligger styrelsen finns det även en skyldighet för den att verka för bolagets syfte. 

Sammanfattningsvis har styrelsen två kombinerande uppgifter, nämligen befogenhet/beslutsrätt 

och skyldighet att agera för bolagets bästa. Styrelsens ansvar i dessa frågor är tvingande och 

ansvaret kan göras gällande både mot en styrelseledamot som agerar aktivt i handlingen men 

även mot en ledamot som förblir passiv.
27

 En aktivitetsplikt åligger styrelsen och innebär att 

varje styrelseledamot ska agera för bolagets bästa så att verksamheten uppnår sitt syfte. 

                                                 
23

 Taxell, a.a., s 11. 
24

 Taxel, a.a., s 11. 
25

 SOU 1995:44 Aktiebolagets organisation, s 158f. 
26

 Sandström, a.a., s 210. 
27

 Sandström, a.a., s 212ff. 
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Aktivitetsplikten innebär, dels att styrelseledamoten agerar aktivt inom verksamheten, dels att 

ledamoten agerar mot felaktiga beslut som tagits före styrelseledamotens tid.
28

 Ansvaret som 

åligger styrelsen utgår från styrelsens inre organisation, arbetssätt och uppgifter.
29

 Styrelsens 

uppgifter är således av omfattande karaktär. Uppgifterna som hör till förvaltningen avgränsas 

främst av vad som är bolagsstämmans exklusiva kompetens.
30

 Även bolagets verksamhets–

föremål, som framgår av bolagsordningen, ger avgränsningar om vad som avses med 

förvaltningen. Förvaltning av uppgifter som inte är i enlighet med verksamhetsföremål ligger 

utanför styrelsens kompetensområde och ska därför beslutas av bolagsstämman. Exempelvis är 

styrelsen tvungen att rådfråga bolagsstämman vid extraordinära förvaltningsåtgärder som medför 

stora risker och eventuellt ligger utanför bolagets verksamhetsföremål.
31

 

Styrelsens arbete är inte detaljstyrt av reglerna i ABL. Det finns dock vissa uppgifter som 

specifikt utpekas i 8 kap 4 § ABL. Dessa är att styrelsen ska svara för bolagets organisation, 

förvaltningen av bolagets angelägenheter samt att styrelsen fortlöpande ska bedöma den 

ekonomiska situationen i bolaget. Ansvaret för bolagets organisation är ett övergripande ansvar 

som innebär att styrelsen ska planera och ange riktlinjer för hur organisationen ska fungera.
32

 

Organisationen ska utformas så att den passar verksamheten som bedrivs i bolaget. 

Betydelsefullt är att organisationen ska kunna överblickas och kvaliteten säkras i organisationen. 

Exempelvis är det viktigt att styrelsen har god kontroll över personalen som sköter bolagets 

ekonomi.
33

 Det finns ingen entydig beskrivning om vad som avses med förvaltningen av bolagets 

angelägenheter. De fall, där bolagsstämman har ensam beslutanderätt ligger utanför styrelsens 

förvaltningsskyldighet.
34

 Lagstiftaren har ansett att det är svårt att ge en generell beskrivning om 

vad som åsyftas med förvaltning, eftersom olika bolag har olika verksamheter och därmed kan 

förvaltning innebära skilda saker.
35

 Styrelsen ska dock ansvara för att det finns ett 

rapporteringssystem för löpande rapporter som är anpassat till bolagets förhållande och att 

rapporterna håller en viss kvalité.
36

 Angående den ekonomiska förvaltningen så har styrelsen en 

                                                 
28

 Dotevall R, Bolagsledningens skadeståndsansvar, upplaga 2, Norstedts juridik 2008, s 129ff. 
29

 Taxell, a.a., s 19. 
30

 SOU 1995:44, s 157. 
31

 Dotevall, a.a., s 100ff. 
32

 Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning, s 48f. 
33

 Sandström, a.a., s 216f. 
34

 SOU 1941:9 Lagberedningens förslag till lag om aktiebolag m.m., s 321. 
35

 SOU 1995:44, s 156. 
36

 Prop. 2004/05:85, s 311. 
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plikt att bevaka och kontrollera. Styrelsen ska ha kontroll över hur förmögenheten utvecklas samt 

hur de likvida medlen används. Styrelsen är således skyldig att bedöma bolagets långsiktiga 

utveckling och resultat och därmed fatta beslut om investeringar samt pröva olika 

finansieringsalternativ.
37

  

2.2.3 Styrelseledamots ansvar 

Styrelsen i ett bolag utgör ett kollegialt bolagsorgan. Trots att styrelsen utgör ett kollegialt 

bolagsorgan gäller de plikter som följer av ABL och bolagsordningen varje styrelseledamot 

enskilt.
38

 En styrelseledamot är en syssloman i förhållande till bolaget, men styrelsen som 

kollektiv har inget sysslomannaavtal.
39

 Det föreligger inget professionsansvar för 

styrelseledamoten, eftersom en yrkesstandard saknas. Styrelseledamoten ska dock iaktta sin 

omsorgsplikt över bolaget.
40

 Aktsamhetskraven för ledamoten blir lägre än om det funnits ett 

professionsansvar, eftersom det endast föreligger ett förtroendeförhållande.
41

 Med 

sysslomannaskapet följer vissa skyldigheter mot bolaget. Sysslomannen ska, förutom att utföra 

sitt uppdrag, vara lojal mot sin huvudman. Det innebär att han/hon ska informera om viktiga 

händelser, men även iaktta exempelvis tystnadsplikt gentemot tredje man om förhållanden som 

berör huvudmannen. Sysslomannen har även en vårdplikt gentemot bolaget.
42

 Vissa förpliktelser 

som följer av den vårdplikt som styrelseledamoten har för bolaget är även förpliktelser mot andra 

intressenter än bolaget, nämligen aktieägare, borgenärer och andra tredje män.
43

  

Styrelsen har beslutsrätt som ett kollektiv. Det innebär att en enskild styrelseledamot inte har rätt 

att besluta eller handla för bolaget självständigt (undantag är om styrelseledamoten exempelvis 

är utsedd till särskild firmatecknare för bolaget, varje styrelseledamot kan teckna firman var för 

sig eller att styrelseledamoten fått fullmakt för ett specifikt beslut).
44

 Styrelsebesluten är därmed 

ett gemensamt ansvar för samtliga ledamöter. Även om styrelseledamoten inte är närvarande vid 

ett sammanträde fritar det inte honom/henne automatiskt från ansvar i frågan. För att undgå 

                                                 
37

 Sandström, a.a., s 216f. 
38

 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör en aktiebolagsrättslig studie i 

komparativ belysning, s 121f. 
39

 Prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation, s 376f, SOU 1995:44 s 242.  
40

 Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning, s 51f. 
41

 Bergström, Samuelsson, a.a., s 138. 
42

 Stattin, Företagsstyrning en studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s 362ff. 
43

 Prop. 1975:103, s 377. 
44

 Bergström, Samuelsson, a.a., s 103. 
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ansvar avseende ett beslut ska det framgå hur ledamoten har röstat i frågan eller varför personen 

varit frånvarande.
45

 En frånvarande styrelseledamot som frekvent uteblir utan anledning kan 

anses åsidosätta sina plikter mot bolaget, bland annat tillsynsansvaret.
46

 Sammanfattningsvis kan 

sägas att det föreligger en skillnad mellan styrelsen och den enskilde styrelseledamotens 

funktion. Styrelseledamoten kan inte själv besluta åt bolaget (undantag se ovan) utan den främsta 

uppgiften består av att personen ska delta i det kollektiva styrelsearbetet.
47

  

2.2.4 Tillsynsansvar 

Tillsynsansvaret framgår explicit av 8 kap 4 § ABL, eftersom styrelsen har en skyldighet att se 

till att bokföring, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förvaltning utövas med en 

betryggande kontroll.
48

 Tillsynsplikten över bolagets ekonomi sträcker sig något längre än 

tillsynen över andra förhållanden i bolaget. Det är bland annat inte tillräckligt att 

styrelseledamoten endast granskar årsredovisningen, eftersom den ger knapphändig information 

och en granskning av enbart årsredovisningen utgör inte en löpande tillsyn.
49

  

När styrelsen delegerar uppgifter till ett underordnade organ varierar tillsynsansvaret.
50

 

Exempelvis är det av betydelse vilken tillit som kan ställas till uppgifterna som ett underställt 

organ lämnar.
 51

 Tillsynsansvaret är en central uppgift för styrelsen, eftersom den normalt inte 

deltar i den löpande verksamheten.
52

 Det är därför av vikt att styrelsen har ett fungerande 

rapporteringssystem från den som har till uppgift att utföra en viss uppgift.
53

 

Rapporteringssystemet innebär att tillsynsplikten upprätthålls genom att styrelsen får löpande 

information om bolagets verksamhet.
54

 Tillsynsansvaret kan mildras vid till exempel sjukdom,
55

 

eller om styrelseledamoten precis tillträtt sin post.
56

 

                                                 
45

 Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning, s 47f. Bergström, Samuelsson, a.a., s 103f.  
46

 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör en aktiebolagsrättslig studie i 

komparativ belysning, s 119. 
47

 Dotevall, a.a., s 123f. 
48

 Bergström, Samuelsson, a.a., s 123f, Prop. 2004/05:85 s 308. 
49

 Dotevall, a.a., s 242. 
50

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s 100. 
51

 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör en aktiebolagsrättslig studie i 

komparativ belysning, s 232ff. 
52

 Dotevall, a.a., s 229f. 
53

 SOU 1995:44 s 159, Prop 1975:103 s 375. 
54

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s 129f. 
55

 NJA 1983 s 441. 
56

 NJA 1934 s 582. 
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2.2.5 Rapportering  

Reglerna i 8 kap 5–7 §§ ABL innehåller bestämmelser om rapportering till styrelsen och 

instruktioner från styrelsen. Regelsystemet är grunden för den interna kontrollen i bolaget. Det 

innebär att styrelsen är tvungen att skapa tydliga riktlinjer för hur rapporteringen ska ske.
57

 Bland 

de viktigaste rapporterna som styrelsen ska ta del av är de ekonomiska rapporterna för bolaget. 

Instruktionerna som styrelsen ger, handlar delvis om hur arbetet ska fördelas mellan de olika 

bolagsorganen (VD och styrelse). Instruktionerna berör främst olika förvaltningsuppgifter. Dessa 

bör preciseras noga, eftersom styrelsen bär ansvar för en oprecis delegering
58

 exempelvis om 

VD:n utfört en förvaltningsuppgift på ett felaktigt sätt.
59

 Styrelsen ska även ha en intern 

arbetsordning enligt 8 kap 6 § ABL och den bygger på att beslut fattas kollektivt av styrelsen 

samtidigt som styrelseledamöterna har ett individuellt ansvar. Arbetsordningen syftar till att 

klargöra hur arbetsfördelningen ser ut i styrelsen och utgör därmed ett bevismedel vid en 

bedömning av den enskilda styrelseledamotens ansvar.
60

 Även om det finns en arbetsfördelning 

inom styrelsen har de styrelseledamöter som inte har en viss arbetsuppgift ett 

övervakningsansvar. Övervakningsansvaret åligger varje individ i styrelsen men även styrelsen 

som kollektiv och innebär att ledamoten är skyldig att kontrollera att andra ledamöter sköter sina 

arbetsuppgifter på ett korrekt sätt.
61

  

2.2.6 Delegering av arbetsuppgifter 

I större bolag är det vanligt att arbetsuppgifter delegeras till andra personer eller organ än VD:n. 

Det kan ifrågasättas om en delegering av uppgifter kan medföra ansvarsbegränsningar för 

styrelsen. En uppgift som har blivit delegerad och sköts på ett praktiskt, ändamålsenligt och 

effektivt sätt vållar sällan problem. Problem uppstår först när en uppgift sköts på ett felaktigt sätt 

och då aktualiseras frågan om vem som är ansvarig. Som ovan nämnts, ansvarar styrelsen för 

bolagets organisation. ABL drar upp riktlinjerna för det rättsliga organisationsmönstret men det 

är bolagsledningens faktiska organisation som varierar från bolag till bolag. Det innebär att 

organisationen som utformas under styrelsen och VD:n finns utanför ABL:s reglering. Det finns 

                                                 
57

 SOU 1995:44, s 159. 
58

 Mer om delegering nedan i avsnitt 2.2.6. 
59

 Sandström, a.a., s 217ff. 
60

 SOU 1995:44, s 160f, Taxell, a.a., s 10. 
61

 Taxell, a.a., s 39. 
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två olika former av uppgifter, dels de som är odelegerbara, dels de som är delegerbara.
62

 Det 

råder oenighet i doktrin om när delegering kan ske. Några anser att alla uppgifter kan delegeras 

med ansvarsreducerande verkan till ett tillsynsansvar,
63

 medan andra gör gällande att vissa 

uppgifter aldrig kan delegeras från styrelsen.
64

 Vissa uppgifter som enligt ABL åligger styrelsen, 

torde inte vara ansvarsreducerande vid delegering. Exempelvis borde inte styrelsens ansvar för 

fortlöpande bedömning av bolagets ekonomiska situation kunna delegeras med ansvarsbefriande 

verkan. För att styrelsen ska kunna göra en fortlöpande bedömning behöver den ha utformat ett 

bra rapporteringssystem et cetera (se ovan i bland annat avsnitt 2.2.5).
65

  

2.3 VD:ns förvaltning  

Ett av de viktigaste beslut som styrelsen ansvarar för är valet av VD enligt 8 kap 27 § ABL. I de 

fall ett bolag har en VD är det VD:n som svarar för den dagliga verksamheten enligt 8 kap 29 § 

ABL. Det innebär således att viss del av styrelsens arbete delegeras till VD:n. Även om en viss 

del av förvaltningen delegeras till VD:n så har styrelsen ett tillsynsansvar över denne,
66

 eftersom 

VD:n är underställd styrelsen enligt ABL:s kompetensfördelning. VD:n är skyldig att följa de 

beslut som styrelsen fattar. Ibland liknas VD:ns ställning med en ställningsfullmakt, eftersom all 

information inte förmedlas skriftligen till VD:n utan vissa handlingsmönster har utvecklats 

genom sedvänja.
67

 De huvudsakliga instruktionerna till VD:n ska vara skriftliga enligt 8 kap 7 § 

ABL. VD:n ansvarar för beslutsärenden som rör bolagets löpande drift, eftersom han/hon har 

daglig kontakt med bolaget samt ska sköta den löpande förvaltningen enligt ABL. Styrelsen å sin 

sida ska besluta om ärenden som är av extraordinär natur eller som inte inträffar speciellt ofta. 

Styrelsen kan även ta sin bestämmanderätt i anspråk och se till att befogenheten för den löpande 

förvaltningen som åläggs VD:n upphör.
68

 

Det saknas en klar definition om vad som avses med den löpande förvaltningen i ett bolag, 

eftersom den skiljer sig åt för bolag med skilda verksamheter. I förarbetena till ABL anges 

exempel på vad som skulle kunna höra till den löpande förvaltningen. Dessa är drift av rörelsen, 

                                                 
62

 Båvestam U, ”Aktiebolagsstyrelsens möjlighet att delegera sina uppgifter med ansvarsreducerande verkan”,  

JT nr 2 2001/02, s 253f, s 258ff. 
63

 Bland annat anser Samulesson, Svernlöv det, se Båvestam, a.a., s 266ff. 
64

 Bland annat anser Nial-Johansson, Åhman och Taxell det, se Båvestam, a.a., s 266ff. 
65

 Båvestam, a.a., s 258ff. 
66

 Bergström, Samuelsson, a.a, s 106. Se även stycke 2.2.4. 
67

 Sandström, a.a., s 224f. 
68

 SOU 1995:44, s 158. 



12 

 

tillsyn av personal, tillsyn av bokföring och medelsförvaltning.
69

 VD:n ansvarar, som ovan 

nämnts, för personalen i bolaget. Vissa beslut som ligger i den löpande förvaltningen kan således 

delegeras till personalen. Det innebär dock inte att VD:n har avsagt sig kontrollansvaret för att 

uppgifterna som delegerats sköts på ett korrekt sätt. För att kunna upprätthålla kontrollansvaret 

krävs att VD:n har ett system för vad personalen får göra, hur de ska avrapportera samt hur 

tillsynen sker. Saknas dessa faktorer kan VD:n ställas till ansvar. VD:n ansvarar även för den 

löpande hanteringen av bolagets ekonomi, vilket främst innebär redovisningen och 

medelsförvaltningen men även att bolaget sköts ekonomiskt så att bolagets intressen gynnas. 

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets intressen avseende ekonomin men det krävs att VD:n 

har tillfört bolaget ett fungerande system för bokföringen et cetera.
70

  

2.4 Revisor 

2.4.1 Inledning 

Revisorns uppgift är att granska bolagets räkenskap samt hur ledningen förvaltar verksamheten 

enligt 9 kap 3 § ABL. Arbetsuppgifternas utförande bestäms av flertalet normer om redovisning, 

som finns i bland annat Årsredovisningslag (1995:1554) (ÅRL), Bokföringslag (1999:1078) 

(BokfL) med flera, men även av regler om beskattning. Revisorerna utgör ett kontrollerande 

bolagsorgan enligt ABL.
71

 Revisorn väljs, som ovan nämnts, av bolagsstämman men ska vara 

oberoende i förhållande till bolaget.
72

 Tanken är att ägare, borgenärer och andra intressenter ska 

kunna utgå från att revisorn utför sitt uppdrag på ett korrekt sätt. Revisorns uppgift är att se till 

att reglerna i ABL inte överträds och ska därmed skydda ovan nämnda intressenter.
73

 En effektiv 

och sakkunnig revision ska vara till nytta för aktieägarna, eftersom den syftar till att finna bland 

annat ekonomiska problem i bolaget.
74

 En förutsättning för att revisionen ska kunna utföras på 

ett effektivt sätt är att styrelsen och VD:n iakttar den upplysnings- och biträdesplikt som åligger 

dem enligt 9 kap 7 § ABL. De har således ett informationsansvar.
75

  

                                                 
69

 SOU 1995:44, s 157. 
70

 Sandström, a.a., s 224 ff. 
71

 Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning, s 76. 
72

 SOU 1995:44, s 213f. 
73

 Prop. 2004/05:85, s 319. 
74

 SOU 1995:44, s 156. 
75

 Prop. 2005/06:97 Revisorns oberoende och visa redovisningstjänster m.m., s 31. 
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En revisor utses på ett år enligt 9 kap 21 § ABL, men mandatperioden kan även vara längre om 

det framgår av bolagsordningen. En mandatperiod får dock maximalt vara fyra år enligt  

9 kap 21 § 2 st ABL. Därefter kan revisorn bli omvald till en ny mandatperiod. I börsbolag 

däremot får en revisor endast ha en total mandatperiod på sju år enligt 9 kap 21a § ABL. 

Bakgrunden till att en revisor endast får sitta i sju år är EU:s bestämmelser om revisorsrotation. 

EU ansåg att om en revisor är vald längre föreligger det en risk för att revisorn blir alltför 

sammanbunden med bolaget.
76

 Frågorna om hur länge en revisor får sitta är av avgörande 

betydelse för revisorns oberoende. En revisor som suttit länge på ett uppdrag skulle i vissa fall 

inte anses oberoende, eftersom att han/hon har utvecklat ett förhållande till bolaget. Å andra 

sidan kan en revisor som suttit länge ha en god kännedom om bolaget och kan därför enklare 

hitta eventuella felaktigheter. Revisorn kan avsättas i förtid eller välja att avsäga sig sitt uppdrag 

i förtid.
77

  

2.4.2 Revisorns kontrollerande funktion 

Den granskning som revisorn utför är begränsad av det uppdrag som revisorn har. Granskningen 

delas in i två delar, dels granskningen av räkenskaperna, dels granskningen av förvaltningen. 

Dessa uppgifter kan inte bolagsstämman välja bort, men revisionen kan utvidgas enligt 9 kap 4 § 

ABL. Räkenskapsrevisionen ska främst se till att årsredovisningen är korrekt och innehåller de 

uppgifter som krävs. Revisorns främsta uppgift i förvaltningsrevisionen är att upptäcka 

förfaranden med bolagets resurser som kan aktualisera skadeståndsansvar.
78

 Granskningen är en 

process från och med den tidpunkt när revisionen startar till dess att revisionsberättelsen lämnas. 

Processen består av fyra olika delar, planering, genomförande, dokumentation och 

rapportering.
79

 

Förvaltningsrevisionen innebär att revisorn ska försöka upptäcka och förebygga olagliga eller 

oförsvarliga åtgärder. Revisionen syftar inte till att revisorn ska kritisera beslut utifrån om de är 

ekonomiskt lämpliga såvida det inte kan medföra att frågan om ansvarsfrihet eller 

skadeståndstalan mot styrelseledamöter aktualiseras.
80

 Revisionen ska bidra till att skydda olika 

                                                 
76

 Prop. 2004/05:85, s 322f. 
77

 Cassel F, Den reviderande revisorsrollen, Nerenius och Santérus Förlag 1996, s 57ff. 
78

 Sandström, a.a., s 282ff. 
79

 Moberg, a.a., s 110. 
80

 SOU 1995:44, s 225, Prop. 1975:103, s 242. 
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intressenter genom att rapportera om överträdelser av lag eller bolagsordning.
81

 Det är styrelsen 

som ansvarar för den övergripande planeringen och kontrollen av bolagets redovisning och 

förvaltning. Det innebär att förvaltningsrevisionen avser att granska styrelsens interna 

kontrollsystem. Granskningen sker av flera uppgifter i bolaget under en relativt kort tid, vilket 

kräver att revisionen är välplanerad. Planeringen bygger på en riskbedömning och vad som är 

väsentligt, eftersom en detaljgranskning är omöjlig att genomföra. Revisionen måste vidgas när 

risken är hög och när det är stora pengar inblandade.
82

 Riskbedömningen består av olika risker 

som kan indelas i tre olika kategorier, inneboende risker, kontrollrisker och upptäcksrisker. Den 

första kategorin, inneboende risker, rör risker som bygger på sannolikheten att fel uppstår i 

bolaget. Inneboende risker är exempelvis den generella risken i varje bolags verksamhet samt 

risken i den bransch bolaget verkar i. Den andra kategorin, kontrollrisker, avser sannolikheten för 

att det interna kontrollsystemet inte upptäcker väsentliga fel som finns i exempelvis bolagets 

räkenskaper. Den sista kategorin, upptäcksrisker, omfattar risken att revisionen inte upptäcker de 

fel som finns.
83

 

2.4.3 Kompetenskrav på revisorn 

Kompetenskravet för en revisor stadgas i 9 kap 10–11 §§ ABL. Kravet innebär att revisorn ska 

ha den insikt i och erfarenhet av ekonomiska förhållanden och redovisning som fordras med 

hänsyn till revisionsuppdraget samt bolagets verksamhet.
84

 Grundläggande är att det krävs ett bra 

omdöme men även utbildning och erfarenhet av redovisning, beskattning och rättssystem.
85

 

Enligt 9 kap 12 § ABL ska revisorn även vara godkänd eller auktoriserad. I vissa större bolag 

gäller dock andra krav, se 9 kap 13–14 §§ ABL. Kvalifikationskraven för att vara en auktoriserad 

eller godkänd revisor uppställs i 4–6 §§ Revisorslag (2001:883) (RevisorsL).  

2.4.4 God revisors- och revisionssed 

Revisionen sker i bolagets intresse och därför är revisorn skyldig att iaktta en sysslomans 

omsorg.
86

 Revisorns omsorg vid utförandet av revisionsuppdraget bestäms utifrån bestämmelser 

om revisorns plikt och kvalifikationer i ABL och bolagsordningen. Avgörande betydelse i 
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sammanhanget är normerna god revisors- och revisionssed samt bolagstämmans föreskrifter om 

stämman vill att granskningen ska ske av vissa specifika delar av bolaget eller speciella frågor 

om bolaget.
87

 God revisorssed avser de normer som revisorn ska beakta vid sitt yrkesmässiga 

uppträdande och god revisionssed är de normer som revisorn ska beakta vid utförandet av 

revisionsuppdraget.
88

  

I god revisorssed ingår två centrala begrepp, förtroende och oberoende. Revisorsrollen utgör ett 

förtroendeuppdrag och följaktligen är bolagsstämmans förtroende för revisorn av central 

betydelse. Likaså har tystnadsplikten en avgörande betydelse för revisorns agerande.
89

 Kravet på 

att en revisor ska vara oberoende är ett faktiskt krav, men även ett krav på hur andra uppfattar 

revisorn. Om andra inte uppfattar att revisorn är oberoende så är det inte självklart att revisorn 

anses vara det.
90

 Revisorn ska inte enbart vara oberoende i relation till bolaget, utan även mot 

företagets ledning och andra intressenter som är närliggande till granskningen. Oberoendet kan 

ifrågasättas om revisorn är bunden till någon av dessa. Det finns vissa jävsregler i ABL, vilka 

framgår av bland annat 9 kap 17 § ABL. I paragrafen uppräknas vissa jävssituationer
91

, men 

frågan avser om det finns en risk för beroende och inte om oberoendet har rubbats.
92

 I RevisorsL 

uttrycks reglerna om revisorns oberoende i 20–25 §§ RevisorsL. Reglerna utgör en 

aktsamhetsstandard som kan få betydelse vid tvister om revisorns skadeståndsansvar. Reglerna 

anger ett antal intressekonflikter som revisorn ska ta hänsyn till (analysmodellen) men även att 

revisorn är skyldig att dokumentera sitt uppdrag skriftligen.
93

 Analysmodellens utgångspunkt är 

hur omvärldens förtroende är för revisorn. Modellen ska medverka till att omvärlden inte 

ifrågasätter revisorns opartiskhet och självständighet. I varje uppdrag ska revisorn, enligt 

analysmodellen, bland annat pröva om han/hon är opartisk, självständig, och objektiv. Om någon 

av dessa punkter inte uppfylls ska revisorn antingen avsäga sig uppdraget eller inte åta sig 

uppdraget. Det föreligger således en presumtion om att när förtroendet rubbas ska revisorn avgå 

från sitt uppdrag eller inte åta sig uppdraget. Exempelvis kan en självgranskning aldrig anses 
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vara objektivt utförd av en revisor. En självgranskning innebär att granskning sker av något som 

revisorn själv gjort, exempelvis hjälpt till med bokföringen eller liknande. Däremot kan det 

diskuteras om oberoendet rubbas om någon i revisorns närhet gjort ett ställningstagande åt 

bolaget som revisorn sedan ska granska. I vissa fall kan det anses rubba förtroendet men inte i 

samtliga fall.
94

 

Förutom att revisorn ska vara oberoende och självständig ska revisionen utföras enligt god 

revisionssed.
95

 Normerna i god revisionssed är framtagen genom rekommendationer från främst 

revisorernas egen branschorganisation, FAR, men även från Revisorsnämnden. En granskning 

enligt god revisionssed innebär inte att allt granskas i detalj utan det innebär att granskningen 

utförs med hänsyn till principerna väsentlighet och risk.
96

 Beroende på bolaget så har 

granskningen en växlande innebörd och omfattning.
97

 Innebörden av god revisionssed beror även 

på utvecklingen i teori och praktik om vad som anses ingå i begreppet.
98

 Men framförallt 

anpassas granskningen enligt god revisionssed av revisionsuppdragets omfattning och 

innebörd.
99

  

2.4.5 Ansvarsförsäkring 

Revisionsföretag är skyldiga att hålla ansvarsförsäkring för sin personal enligt 27 § RevisorsL. 

Syftet med försäkringsplikten är att den ska täcka en förmögenhetsskada vid en förlust. 

Försäkringsplikten avser endast utförd revision och revisionsrådgivning.
100

 Försäkringen täcker 

revisionsverksamhet (definition av revisionsverksamhet stadgas i 2 § 8 p. RevisorsL) och vad 

som ingår i revisionsverksamheten (exempelvis täcker försäkringen inte vad en revisor gör i 

egenskap av konsult). Sammanfattningsvis kan sägas att försäkringen omfattar granskning av 

förvaltning eller ekonomisk information som följer av författning eller bolagsordning.
101

 

En begränsning saknas för hur stort skadestånd en revisor ska kunna utge. Ett förslag har funnits 

om att begränsa skadeståndet till ansvarsförsäkringens belopp, men enligt förarbetena till 

aktiebolagslagen skulle begränsningen medföra minskad tilltro till att revisorn utför sitt uppdrag 
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tillräckligt aktsamt. I förarbetena uttalades också att förekomsten av en obligatorisk ansvars–

försäkring för revisorer kan sätta ansvarsfördelningen mellan styrelsen och revisorn ur spel, 

eftersom försäkringen kan leda till att skadeståndstalan enbart riktas mot revisorn.
102

 Revisorn 

står på grund av ansvarsförsäkringen i ”första linje” vid skadeståndstalan.
103

 

2.4.6 Rådgivning och anmärkningar 

En revisor är ett bolagsorgan och den som är revisor har därför kännedom om bolaget. Revisorn 

har till viss del dubbla roller, eftersom han/hon har kontrollerande och rådgivande funktioner 

(revisionsnära rådgivning). Revisorn ska genom sin granskning se till att bland annat den 

ekonomiska informationen är korrekt och rättvisande och om så inte är fallet ska han/hon se till 

att bolaget styrs in ”på rätt spår” genom råd och förslag på förbättringar avseende redovisningen 

och förvaltningen.
104

 Den rådgivande funktionen utgör således en del av revisionsuppdraget för 

revisorn.
105

 Exempelvis kan revisorn ge styrelsen tillfälle att rätta något felaktigt före 

revisionsberättelsen läggs fram, så att revisionsberättelsen blir ren istället för oren. Rådgivningen 

får dock aldrig vara så pass ingående att revisorns oberoende kan ifrågasättas.
106

  

Av revisorsuppdrag följer en tystnadsplikt, vilken är lagstadgad enligt 26 § RevisorsL och 9 kap 

41 § ABL. Tystnadsplikten innebär att revisorn inte har rätt att yttra till vem som helst vad 

han/hon upptäcker i bolaget vid utförandet av hans/hennes uppdrag. Revisorn får inte lämna 

uppgifter som kan skada bolaget. Tystnadsplikten som följer av RevisorsL bestäms av de 

yrkesetiska normerna, vilka saknar samband med skadeståndssanktioner, men Revisorsnämnden 

kan ge disciplinära påföljder. Regeln i ABL är till för att skydda bolaget och tystnadsplikten är 

enligt ABL skadeståndsgrundande.
107

 

Revisorn har olika verktyg för att påpeka fel. Det finns två olika rapporter, den ordinära och den 

extraordinära. Den ordinära rapporten är den årliga revisionsberättelsen och den ska ha det 

innehåll som stadgas i 9 kap 5 § ABL och 9 kap 28–33 §§ ABL. De extraordinära rapporterna är, 

dels en skriftlig erinran, 9 kap 39 § ABL, dels anmälningsplikt om brottsmisstanke, 9 kap 42–44 
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§§ ABL. En skriftlig erinran som lämnats till styrelsen ska protokollföras. I praktiken används 

dock inte ABL:s rapporteringssystem i särskilt stor utsträckning utan revisorn använder vanligen 

informella skriftliga eller muntliga rapporter. De informella rapporterna kan leda till rättelser 

från styrelsen, i exempelvis bokföringen, före den slutgiltiga revisionsberättelsen lämnas.
108

 En 

anmärkning i revisionsberättelsen är vanligtvis en ”sista utväg” och något revisorn försöker att 

undvika.
109

  

Anmälningsplikt vid misstanke om brott stadgas i 9 kap 42 § ABL. Anmälan ska först ske till 

styrelsen om den iakttagelse som revisorn har gjort enligt 9 kap 43 § ABL, om inte anmälan till 

styrelsen antas vara meningslös. Därefter har styrelsen en månad på sig att rätta till felet enligt 9 

kap 44 § ABL. Om rättelse inte sker ska revisorn göra en anmälan till åklagare, i vilken han/hon 

redogör för sina misstankar och grunderna för misstankarna. Revisorn ska även pröva om det 

föreligger sådana omständigheter att han/hon ska avsäga sig sitt uppdrag som revisor.
110

 

Revisorn har en anmälningsplikt vid brott om det har skett ett brottsligt förfarande eller om 

brottet har skadat bolaget. Revisorn har som ovan nämnts en underrättelseplikt, men det 

brottsliga förfarandet måste kunna leda till en väsentlig skada för bolaget för att revisorn ska 

agera. En felaktig anmälan innebär att revisorn svarar för sina felaktiga misstankar under 

skadeståndsansvar enligt 29 kap 2 § ABL.
111

 

2.4.7 Revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen kan vara utformad på två sätt, den kan vara ren eller oren. Den rena 

revisionsberättelsen är formulerad enligt ett standardformulär utan anmärkningar på 

förvaltningen eller bokföringen. Den orena revisionsberättelsen kan till viss del ha olika 

utformning (utöver de obligatoriska uppgifterna enligt ABL) och innehåller vanligtvis 

anmärkningar eller invändningar.
112

 I revisionsberättelsen ska revisorn uttala sig om 

årsredovisningen samt om styrelsens och VD:ns förvaltning över bolaget. Det finns vissa 

obligatoriska punkter som ska vara med i revisionsberättelsen, bland annat om att 

bolagsstämman ska fastställa balans- och resultaträkningen i årsredovisningen. Revisorn kan 

även lämna upplysningar om sådant han/hon anser att aktieägare behöver ha kännedom om 
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utöver de obligatoriska punkterna. Revisionsberättelsen är en offentlig handling, vilket innebär 

att revisorn inte kan skriva vad som helst i den. Exempelvis kan inte uppgifter som berör 

affärshemligheter nämnas eller andra saker som skulle kunna skada bolaget.
113

  

2.5 Årsredovisningen 

Styrelsen och VD:n ansvarar gemensamt för bolagets årsredovisning.
114

 Enligt 6 kap 1–2a §§,  

6 kap 5 § och 7 kap 31 § ABL är styrelsen och VD:n skyldiga att upprätta och avlämna en 

årsredovisning för varje räkenskapsår. Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, noter, 

balans- och resultaträkning enligt 2 kap 1 § ÅRL. I förvaltningsberättelsen ska styrelsen och 

VD:n visa på viktiga drag i företagets utveckling, exempelvis ekonomi, risker et cetera. Vidare 

ska ett förslag lämnas på hur vinsten i bolaget ska disponeras. När årsredovisningen är upprättad 

ska den läggas fram på årsstämman. Revisorn ska ha granskat årsredovisningen som läggs fram 

på årsstämman och det ska finnas en revisionsberättelse. Bolagsstämman ska sedan besluta om 

den fastställer balans- och resultaträkningen samt om styrelseledamöterna och VD:n får 

ansvarsfrihet.
115

 Den ekonomiska informationen som finns i årsredovisningen är avgörande inte 

bara för bolaget, utan även för externa intressenter. Det är därför viktigt att olika intressenter kan 

lita på informationen. Genom den granskning som revisorn utfört är syftet att skapa ett 

nödvändigt förtroende för uppgifterna i årsredovisningen.
116

 

Revisorn är ett kontrollerande organ, vilket medför att styrelsen inte har någon omedelbar 

förpliktelse att utföra någon egen revision av bolagets räkenskaper utöver det system som 

styrelsen skapat för bokföringen. VD:n och styrelsen har det primära ansvaret för bokföringen. 

Revisorn har till uppgift att kontrollera förvaltningen enligt god revisionssed och därmed även 

kontrollera om styrelsen och VD:n uppfyllt sin tillsynsplikt. Det föreligger dock inte några 

omständigheter som talar för att revisorn ska ersätta styrelsen i fråga om tillsynsansvar över 

VD:n. Revisorn är inte skyldig att granska bolagets räkenskaper i sådan detalj att varje form av 

fel i bokföringen upptäcks.
117

 Däremot föreligger en skyldighet att granska, om det finns en 

tillfredsställande intern kontroll i bolaget. Genom undertecknandet av årsredovisningen anger 

styrelsen och VD:n att årsredovisningen är upprättad enligt gällande lag och ger en rättvisande 
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bild av bolagets ekonomiska ställning. Revisorn ska sedan underteckna årsredovisningen och 

revisionsberättelsen, vilket innebär att revisorn godkänt och granskat årsredovisningen. Det 

föreligger alltså en tudelning av ansvaret, styrelsen och VD:n ansvarar för upprättandet och för 

den information som finns i årsredovisningen medan revisorn ansvarar för granskningen. 

Bolagsstämman ska kunna ha tillit till att granskningen upptäcker fel, det är endast vid grova 

försummelser som styrelsen eller VD:n kan hållas ansvariga.
118

 De fall när årsredovisningen inte 

stämmer överens med bokföringen och en revisor borde upptäckt det vid en normalt utförd 

revision leder det till att revisorn blir skadeståndsansvarig. Det har bland annat prövats i ett 

danskt rättsfall
119

. I målet hade förskottsbetalningar för pågående arbete redovisats fel och 

därmed var årsredovisningen inte korrekt. Årsredovisningen användes sedan till att få en kredit 

beviljad av en leverantör. Revisorerna i bolaget dömdes tillsammans med majoritetsägaren (som 

även var VD), som hade förmått borgenären att leverera varorna, att solidariskt utbetala 

skadestånd. Styrelseledamöterna ansågs inte vara ansvariga, eftersom det inte var visat att de haft 

kännedom om felaktigheter i årsredovisningen.
120

  

3 Skadeståndsreglerna 

3.1 Inledning 

Det finns tre olika typer av ansvarsregler, direkt ansvar enligt 29 kap ABL, situationer som faller 

utanför 29 kap ABL och reglerna om ansvarsgenombrott. I framställningen är det endast 29 kap 

1–2 §§ ABL som kommer att beröras. I den skadeståndsrättsliga ansvarsbedömningen finns det 

fyra rekvisit som ska vara uppfyllda, (1) en skada ska orsakats genom att (2) en organledamot 

har orsakat skadan vid fullgörande av sitt uppdrag för bolaget samtidigt som personen ska varit 

(3) culpös och att (4) adekvat kausalitet föreligger mellan skadan och handlingen.
121

 

Skadeståndsreglerna som idag finns i 29 kap ABL är i stort sett oförändrade sedan ABL 1944. I 

sak är reglerna desamma och den enda materiella skillnaden som finns är att den allmänna 

preskriptionsfristen numera är fem år.
122
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Skadeståndets funktion är att vara reparativt, preventivt och distributivt. Den reparativa 

funktionen innebär att den skadelidande ska sättas i samma situation som om skadan inte 

inträffat, vilket medför att ersättning kan utgå. Den preventiva funktionen syftar till att 

skyldigheten att utge skadestånd ska avskräcka personer från att begå skadevållande handlingar. 

Den distributiva funktionen gör att kostnaderna för skadan överförs till någon annan än den 

skadelidande.
 123

  

3.2 Individuellt skadeståndsansvar 

Enligt 29 kap ABL ersätts förmögenhetsskador som orsakats av en organledamot i ett 

aktiebolag,
124

 vilket innebär att ansvaret är individuellt.
125

 29 kap 1–2 §§ ABL reglerar ansvaret 

för styrelse, VD och revisor. Skadestånd mot bolaget som juridisk person faller därmed utanför 

ABL och regleras istället av allmänna skadeståndsrättsliga regler.
126

  

Det individuella skadeståndsansvaret i 29 kap 1 § ABL bedöms för varje organledamot för sig 

utifrån ansvarsgrund, ansvarets omfattning och eventuella befrielsegrunder. Även om ansvaret är 

individuellt så kan flera organledamöter bli ansvariga för samma skada. Det medför att ansvaret 

blir solidariskt men likväl inte kollektivt.
127

 Skadeståndansvar kan åläggas vissa 

styrelsemedlemmar men behöver inte åläggas samtliga ledamöter. I vissa fall kan skadestånds–

ansvaret få karaktären av ett kollektivt ansvar, exempelvis när en organledamot försummat sin 

tillsynsplikt. I de fallen kan ledamoten bli ansvarig för skada som andra organledamöter orsakat 

genom försummelse.
128

  

Revisorns skadeståndsansvar framgår av 29 kap 2 § ABL. Uppdragsförhållandet mot bolaget är 

avgörande för ansvarsreglerna som uppställs i ABL. Rekvisiten som gäller för en styrelseledamot 

och för en VD föreligger även för en revisor men vid bedömningen av om en revisor varit 

oaktsam ska även hänsyn tas till god revisionssed och god revisorssed.
129

 En revisor är endast 

skyldig att utge skadestånd för det belopp som motsvarar hans/hennes försummelse vid 

fullgörandet av uppdraget. Om en revisor varaktigt har brustit i sin kontroll och styrelsen eller 
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VD:n hade kunnat vidta förlustbringande åtgärder så kan revisorn bli skyldig att svara för hela 

skadan. Rätten för bolaget att kräva skadestånd av revisorn följer utav den allmänna principen att 

den som tar emot ett uppdrag för annan ska iaktta den omsorg som uppdraget kräver. 

Skadeståndsansvar i utomobligatoriska förhållanden, exempelvis gentemot aktieägare eller 

allmänheten, kräver den aktsamhet som följer av ABL och bolagsordningen.
130

 

Culpabedömningen av en revisor kan ske med hjälp av konstruktioner såsom bonus pater 

familias. Det beror på att en jämförelse sker med revisorsgruppen som helhet och det finns 

tydliga kvalifikationer på gruppen, eftersom den ska agera enhetligt.
131

 I det externa förhållandet 

gentemot tredje man svarar revisorn i de fall som han/hon har handlat i strid med 

bolagsordningen eller ABL.
132

 Om försumligheten grundas på en annan omständighet som inte 

hör till revisorns uppdrag så måste skadeståndstalan föras på kontraktuell grund alternativt på 

skadeståndsrättslig grund för brottsligt handlande enligt 2 kap 2 § Skadeståndslag (1972:207) 

(SkL). Rättspraxis visar dock att 29 kap 2 § ABL har en stor räckvidd avseende vad som anses 

ingå i revisorns uppdrag.
133

 

Revisorns skadeståndsansvar har varit föremål för en utredning
134

. Det var flertalet frågor som 

behandlades i utredningen men framförallt behandlades en eventuell begränsning av revisorns 

skadeståndsansvar. Frågan om en begränsning av revisorns skadeståndsansvar väcktes av EU 

genom en rekommendation.
135

 Bakgrunden till rekommendationen var att efter Enron-

skandalen
136

 hade flera revisionsbolag fått svårigheter att teckna försäkringar. Direktivet 

föreskrev tre olika modeller för hur skadeståndet skulle begränsas. Dessa var: ett högsta belopp 

för skadestånd, att fastställa principer som anger att revisorn endast ska ersätta ett belopp som 

motsvarar den skada han/hon orsakat och avtal om ett begränsat skadeståndsansvar på grund av 

revisionsuppdraget hos bolaget. Begränsningarna skulle finnas för att underlätta för revisions–

bolagen att få försäkringar men begränsningarna skulle endast gälla om revisorn varit oaktsam. 
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Vid uppsåt skulle revisorn vara skyldig att betala hela skadan.
137

 Utredningens förslag för hur 

revisorns skadeståndsansvar skulle begränsas var att det skulle införas ett takbelopp i lagen och 

att en skadeståndstalan skulle väckas mot bolagsledningen först om den medverkat till skadan. 

Bolagsledningen skulle sedan väcka talan mot revisorn. Förfarandet gällde dock enbart när 

revisorn varit oaktsam, vid uppsåt skulle talan kunna föras direkt mot revisorn.
138

 Regeringen 

ansåg att en beloppsbegränsning skulle vara ett effektivt skydd mot för stora skadeståndsanspråk 

i de fall prövning skedde enligt svensk rätt. I de fall prövningen skedde enligt utländsk rätt som 

saknade lagreglerad beloppsbegräsning skulle problemet kvarstå. Regeringen ansåg dock, med 

hänsyn till remissinstansernas svar, att en omfattande och komplicerad lagreglering skulle 

krävas. Det fanns även vissa praktiska svårigheter, exempelvis hur skadeståndet skulle fördelas 

mellan de skadelidande. Utredningen hade inte lagt något förslag på en modell för fördelning av 

skadeståndet. Bland nackdelarna som togs upp med förslaget var bland annat att den 

skadelidande inte fick full ersättning och att revisionsmisslyckande ändå medför att 

revisionsbolag slås ut på grund av att finansmarknaden saknar förtroende för dem.
139

 

3.3 Den skadeståndsrättsliga ansvarskedjan 

3.3.1 Skadekategorier 

Skadeståndsansvaret kan delas in i internt och externt ansvar. Det interna ansvaret omfattar 

skador som en organledamot vållat bolaget. Det externa ansvaret omfattar skador som en 

organledamot har vållat aktieägare eller tredje man varvid skadan ska vara en följd av ett brott 

mot lagstiftningen eller bolagsordningen.
140

  

Det externa skadeståndsansvaret kan delas in i direkt och indirekt skada. En direkt skada är när 

exempelvis en tredje man har träffats av en skada och att bolaget inte har drabbats av skadan.
141

 

En indirekt skada innebär exempelvis att en aktieägare har drabbats av en skada till följd av att 

bolaget har drabbats av en skada (bolaget har således träffats av den direkta skadan).
142

 Vid en 

indirekt skada ska tredje man kunna visa att den skadegörande handlingen har medfört insolvens 

eller förvärrat en redan påbörjad insolvens hos bolaget. Tredje man ska dessutom kunna visa att 
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när den skadegörande handlingen skedde skulle han/hon fått betalt för sin fordran, om den 

skadegörande handlingen inte ägt rum.
 143

 

3.3.2 Internt ansvar 

3.3.2.1  Skada 

Bolaget ska ha åsamkats en fullbordad skada för att skadebegreppet ska vara uppfyllt (vid externt 

ansvar ska exempelvis en aktieägare orsakats skada). Ansvar för en skada föreligger för en aktiv 

handling men även vid underlåtenhet att handla (passiv handling). Ansvarsreglerna i ABL ger 

ersättning för framförallt en ren förmögenhetsskada.
144

 För att fastställa skadan som en 

ekonomiskt mätbar förmögenhetsförlust kan skadan beräknas genom en faktisk 

förmögenhetsförlust eller genom ett hypotetiskt förlopp.
145

  

I det hypotetiska händelseförloppet sker en jämförelse mellan den aktuella förmögenheten hos 

den skadelidande och mellan den tänkta förmögenheten som förelegat om inte skadan 

inträffat.
146

 En förmögenhetsförlust fastställs genom ett hypotetiskt förlopp exempelvis genom 

en bedömning om vilken utveckling ett aktiebolag skulle haft om inte någon (exempelvis en 

styrelseledamot) varit oaktsam.
147

 Skador som är hänförliga till brott eller regelöverträdelser är 

relativt enkla att beloppsbestämma ur skadeståndssynpunkt under förutsättning att skadan kan 

avgränsas och identifieras. Om däremot något brott har skett mot en plikt för bolagsorgan att 

agera i bolagets intresse, exempelvis omsorgsplikten, blir bedömningen svårare, eftersom det 

saknas en klar definition av vad omsorgsplikten innebär.
148

  

3.3.2.2  Uppdraget 

Skadeståndsansvar för styrelseledamöter, en VD eller en revisor föreligger endast under den tid 

som de innehar sina poster. Uppdragen har sin grund i ett avtal med bolaget, ansvar uppkommer 
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inte förrän tillträde sker till posten.
149

 En person som inte har samtyckt till ett uppdrag eller 

mottagit ekonomisk kompensation för uppdraget kan inte bli skadeståndsansvarig.
150

  

Styrelsens uppdrag kan delas in i två delar, dels de beslut och åtgärder som anges i ABL eller 

bolagsordningen och därmed är av aktiebolagsrättslig natur, dels de beslut och åtgärder som 

hänför sig till förvaltningen av bolagets angelägenheter. Beslut och åtgärder som följer av ABL 

eller bolagsordningen är relativt enkelt att dra gränserna för, eftersom de följer av bland annat 

lagen. Det är svårare att dra riktlinjer för vad som är uppdraget vid förvaltning av bolagets 

angelägenheter.
151

 Vid en bedömning av uppdraget är det av betydelse vilken art och omfattning 

som bolagets verksamhet har och sambandet med den skadegörande handlingen eller 

underlåtenheten.
152

 Uttrycket i 29 kap 1 § ABL, ”[…] sitt uppdrag” får inte uppfattas så snävt att 

det bara innefattar åtgärder som beslutats vid styrelsesammanträden.
153

 För att se vad som ingår i 

uppdraget ska en aktsamhetsnorm tillämpas. Exempelvis uppställs vissa krav för att få vara 

revisor och utföra en revision. Vid en bedömning om en revisor utfört sitt uppdrag korrekt sker 

en jämförelse med hur en revisor brukar och ska utföra sitt uppdrag.
154

 Det finns dock vissa 

skador som orsakats av organledamöter som bedöms enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler 

och som därmed faller utanför ABL. Det är skador som inte har anknytning till ett bolags inre 

eller yttre förvaltning.
155

 

3.3.2.3  Culpabedömningen 

Ersättningsskyldighet föreligger vid en skada om skadevållaren varit uppsåtlig eller vårdslös i sitt 

handlande. Culpabedömningen sker i enlighet med allmänna skadeståndsrättsliga principer. När 

domstolen ska göra en culpabedömning så lägger domstolen inte vikt vid om ett beslut är klokt 

eller inte. Beroende på bolagets verksamhet så kan beslut vara både riskfyllda och spekulativa 

och det föreligger ändå ingen skadeståndsskyldighet för organledamöterna. Affärsmässiga risker 

kan således inte medföra skadeståndsskyldighet.
156

 En utgångspunkt vid bedömningen om det är 
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en affärsmässig risk eller inte är om verksamheten har legat i linje med bolagets vinstintresse. En 

plikt att agera i vinstintresset innebär inte att alla affärer därmed måste gå med vinst. 

Beslutsunderlaget som legat till grund för ett affärsmässigt riskfyllt beslut är av avgörande 

betydelse vid bedömningen om beslutet legat i linje med vinstintresset.
157

 Det torde föreligga en 

relativt stor frihet för styrelsen att rättshandla inom bolagets affärsverksamhet. Vid bedömningen 

av om det var en normal affärsmässig risk har bolagets ekonomiska ställning, risknivån i 

branschen samt risken i förhållande till den förväntade vinstens betydelse.
158

 

Culpaansvaret medför inte ett principalansvar, ansvaret åläggs endast bolaget och inte enskilda 

organledamöter.
159

 Huvudregeln är att bolaget svarar för de skador som orsakas av 

bolagsorganen, vilket är en konsekvens av den allmänna culparegeln om ansvar för eget 

vållande.
160

 Utredningar har fört fram förslag om att ett strikt skadeståndsansvar skulle föreligga 

för styrelseledamöter istället för ett culpaansvar. Men enligt Aktiebolagskommitténs utredning 

skulle det vid ett strikt ansvar bli svårt att rekrytera kompetenta personer till styrelsen, eftersom 

få personer vill ta en sådan risk. Aktiebolag befinner sig i en marknadsekonomi vilket innebär att 

vissa affärer medför risker.
161

 Varje aktör i en marknadsekonomi strävar hela tiden efter att finna 

konkurrensfördelar som gör att aktören får ett övertag gentemot konkurrenter.
162

 Ett strängt 

skadeståndsansvar skulle kunna medföra att styrelsen och VD:n avstår från att ta affärsmässigt 

motiverade risker, vilket i sin tur inte gynnar marknaden.
163

 Bolagsledningen kan inte åläggas 

ansvar för affärsmässiga risker, dessa är en del av bolagets verksamhet, vilket innebär att bolaget 

bär ansvar för riskerna.
164

 Vid culpabedömningen ska en styrelseledamot eller en VD visa den 

omsorg som krävs av en syssloman.
165

 Utöver den omsorgsplikt som följer av 

sysslomannauppdraget iakttas även vilka plikter som följer av lag, exempelvis ABL.
166

 En av 

dessa plikter som åligger en styrelseledamot och VD är att de ska iaktta sin lojalitetsplikt mot 
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bolaget men även mot aktieägarna.
167

 Organledamotens främsta plikt är att se till att bolagets 

intressen tillvaratas, vilket följer av en sysslomans uppdrag.
168

  

Culpabedömningen kan även delas upp i en subjektiv och en objektiv sida. Den objektiva sidan 

av culpabedömningen rör de omständigheter som inte hör till den enskilda personen. Istället 

läggs vikt vid vilken omsorg, skicklighet och förutseende som en organledamot ska ha.
169

 

Kraven för att den objektiva sidan ska vara uppfylld är att skadan har uppstått samt att det finns 

ett orsakssamband mellan handlingen eller underlåtenheten och skadan. Handlingen eller 

underlåtenheten ska ha bidragit till en skada i objektiv mening.
170

 Den subjektiva sidan avser 

omständigheter som är direkt hänförliga till skadevållaren. Det är exempelvis vilken kunskap 

eller kvalifikation som en styrelseledamot har.
171

 Kvalifikationskraven på en styrelseledamot är 

få. Enligt ABL är kraven endast att personen ska vara myndig och inte försatt i konkurs enligt 8 

kap 10–11 § ABL (personen får inte heller ha förvaltare eller näringsförbud eller vara en juridisk 

person). I en styrelse ingår personer med olika kvalifikationer och kunskaper. Även om en 

styrelseledamot inte har kunskap om vissa frågor så utgör okunskap inte en ansvarbefriande 

omständighet. Culpabedömningen utgår från att samtliga styrelseledamöter och en VD uppnår en 

viss miniminivå. Bedömningen utgår från att ingen ska åta sig ett uppdrag som personen saknar 

kvalifikationer för.
172

 

En subjektiv bedömning kan i vissa fall ha betydelse vid ansvarsfrågan. I vissa fall kan en person 

undgå ansvar, exempelvis vid faktisk villfarelse när en person inte kände till vissa 

omständigheter. Det medför att om en person inte kände till vissa omständigheter tas det med i 

culpabedömningen.
173

 En subjektiv bedömning kan även leda till ett strängare ansvar för 

skadevållaren än vid en objektiv bedömning. En expert som anlitas kan exempelvis åläggas ett 

större ansvar inom det som är hans/hennes kompetensområde.
174

 Om personen inte har utsetts i 

egenskap av expert, förväntas inte personen besitta sådana kunskaper om exempelvis 
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branschen.
175

 Vid bedömningen av den subjektiva sidan av culpabedömningen är det inte enbart 

kunskap och kvalifikationer som beaktas. Även arbetsfördelning inom styrelsen har betydelse.
176

  

Vid en objektiv culpabedömning sker en jämförelse med bonus pater familias eller med någon 

rättslig standard. Vissa professionella egenskaper kan eventuellt beaktas, exempelvis om 

styrelseledamot är vald för att han/hon innehar en viss kunskap. Aktsamhetskravet i dessa fall är 

troligen ett annat än för ledamoten som inte sitter i styrelsen i egenskap av expert inom ett 

område.
177

 En generell aktsamhetsnorm för styrelseledamöter är svår att ange, eftersom inget 

professionsansvar föreligger för dem i egenskap av ledamöter. Om ett sådant ansvar förelegat 

hade den subjektiva bedömningen spelat en mindre roll, eftersom det finns specifika 

professionella krav.
178

 Metoden att använda sig av bonus pater familias är därmed inte helt 

användbar vid styrelseledamöters skadeståndsansvar. Det beror på att styrelseledamöter i sig inte 

är en homogen grupp därför att ledamöterna verkar i bolag med skilda verksamheter, i olika 

branscher och att bolagen är olika stora.
179

  

Vid bedömningen av vem som är ansvarig för en skada sker bedömningen, dels utifrån den 

rättsliga organisationen, dels utifrån den faktiska organisationen. Den rättsliga organisationen i 

ett bolag följer av ABL och den faktiska organisationen anger vem som i praktiken varit 

ansvarig. Bland annat har den skriftliga arbetsordningen betydelse. Avtal, bolagsstämmobeslut 

och vad som står i bolagsordningen har även betydelse för vem som varit ansvarig. En 

bolagsskada kan även utgöra ett avtalsbrott från en styrelseledamots sida om den till exempel 

arbetar i bolaget och har ett anställningsansvar och avtalsbrottet kan därmed leda till en strängare 

bedömning av ansvaret för organledamoten.
180

 Den objektiva måttstocken består av reglerna som 

finns i ABL, bolagsordningen och avtal. Likaså har de plikter som åläggs styrelseledamöter 

genom uppdraget betydelse för den objektiva bedömningen, men plikterna får i praktiken en 

mindre betydelse på grund av att de inte har en entydig definition.
181

 Även om en uppgift enligt 

arbetsordningen eller liknande har delegerats till en viss styrelseledamot så föreligger ett 
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kontrollansvar för de andra styrelseledamöterna. De är skyldiga att kontrollera att uppgiften sköts 

på ett ändamålsenligt sätt och att kontrollansvaret stärks vid misstanke om att en uppgift inte 

sköts på ett korrekt sätt.
182

 Revisorer har till skillnad från styrelseledamöter ett 

professionsansvar, se bland annat stycke 3.2.  

Företagsledningen kan i vissa fall anses vara vårdslös. Det kan tillexempel vara om ett beslut 

fattas utan tillräckliga förberedelser, beslutet utgör ett stort risktagande, styrelsen eller VD:n inte 

har iakttagit övervakningsplikten eller styrelsen har varit passiv och inte vidtagit några som helst 

åtgärder.
183 

Vid culpabedömningen av en delegerad uppgift ska exempelvis följande beaktas, (1) 

försummelse vid val av vem som delegation skedde till, (2) instruktioner till den delegerade var 

bristfälliga och (3) att det inte skedde en tillräcklig övervakning över att uppgifterna utfördes på 

rätt sätt.
184

 

Flera ansvarsregler aktualiseras för styrelseledamoten genom att han/hon deltar på styrelsemöten. 

En styrelseledamot är en syssloman och har en initiativskyldighet för huvudmannens intresse. En 

styrelseledamot undgår inte ansvar för sitt uppdrag genom att inte delta på styrelsemötena.
185

 En 

passiv styrelseledamot har inte ett mindre ansvar i styrelsen än de aktiva styrelseledamöterna. 

Passivitet kan leda till att ledamoten åsidosätter sina skyldigheter gentemot bolaget och därför 

anses culpös.
186

 Culpa bryts dock i de fall som en styrelseledamot aktivt har röstat mot ett 

styrelsebeslut och att det finns dokumenterat. Ledamoten har därmed inte något ansvar i 

frågan.
187

  

3.3.2.4  Kausalitet och adekvans  

För att en styrelseledamot, revisor eller VD ska hållas ansvariga enligt ABL krävs det även ett 

orsakssamband mellan den culpösa handlingen och skadan. Den skadebringande handlingen eller 

underlåtenheten ska ha varit en nödvändig
188

 och tillräcklig
189

 betingelse för att skadan ska ha 

inträffat. Ett adekvat orsakssamband innebär att skadan ska vara en normal och förutsebar följd 
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av en handling.
190

 Adekvansbedömningen ska styrka ett orsakssamband så att endast förutsebara 

skador leder till ersättningsskyldighet.
191

 

3.3.3 Externt ansvar 

Det externa ansvaret bygger på samma rekvisit som det interna men det ska även ha skett en 

överträdelse av ABL, ÅRL eller bolagsordningen. Det interna ansvaret är således ett rent 

culpaansvar. I det externa ansvaret föreligger inget rättsförhållande mellan organledamöterna och 

aktieägare eller tredje man. Organledamöterna har ett förtroendeförhållande gentemot bolaget 

men inte gentemot tredje man. Vid varje rättshandling som en styrelseledamot eller VD utför i 

egenskap av företrädare för bolaget aktualiseras främst skadeståndsskyldighet för bolaget och 

inte för den enskilde.
192

  

Kretsen av skadelidande som omfattas av tredjemansskador kan i det externa ansvaret bli stor.
193

 

Domstolarna ska avgöra vilka tredje män som ska få skadestånd vid en överträdelse.
194

 För att 

ersättning ska utgå vid en oriktig uppgift, ska den skadelidande haft kännedom om uppgiften vid 

bedömningen om ett orsakssamband föreligger mellan skadan och handlingen. I vissa fall kan det 

vara flera felaktiga uppgifter som kommit den skadelidande tillhanda. Domstolen får i dessa fall 

göra en bedömning av vilken uppgift som är huvudorsaken till skadan. I de fall som 

huvudorsaksläran tillämpas krävs det ett starkare orsakssamband mellan felaktiga uppgifter, i 

exempelvis årsredovisningen, och skadan som uppstått.
195

  

3.3.3.1  Ansvar mot aktieägare 

Om en aktieägare drabbas av en direkt skada kan han/hon väcka talan mot bolagets ledning. Det 

föreligger inga hinder på grund av beviljad ansvarsfrihet eller liknande. Om däremot en 

aktieägare drabbas av en indirekt skada, så är den en följdskada av att bolaget har lidit en direkt 

skada. Varje skada som bolaget får är en indirekt skada för aktieägarna. Skadeståndstalan bör i 

dessa fall inte kunna föras av en enskild aktieägare.
196

 En aktieägare har rätt att delta i 

bolagsstämmans beslut och kan därmed påverka förvaltningen och bolagets verksamhet. 
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Aktieägare har därför endast rätt till indirekt skadestånd om skadan vållats genom överträdelse 

av generalklausulen
197

 eller likhetsprincipen
198

.
199

 En skada som drabbar alla aktieägare lika ger 

därmed ingen rätt för aktieägare att föra en enskild talan.
200

 Ett aktieinnehav innebär ett visst 

risktagande och det kan tala för att en aktieägare inte ska ha rätt till skadestånd vid en indirekt 

skada.
201

 

I NJA 2000 s 404 blev styrelseledamöter skadeståndsskyldiga mot en minoritetsaktieägare. I 

målet hade styrelsen beslutat att flytta verksamheten i ett bolag till ett annat bolag som ägdes av 

majoritetsaktieägaren. En minoritetsaktieägare väckte därefter skadeståndstalan mot 

styrelseledamöterna för beräkning av skadan. HD kom fram till att styrelsens beslut stred mot 

bolagets verksamhetsföremål. Domstolen ansåg att beslutet var ägnat att ge en otillbörlig fördel 

för majoritetsägaren och motsvarande nackdel för minoritetsägaren. Styrelseledamöterna måste 

enligt HD insett att beslutet skulle orsaka skada för minoritetsaktieägaren och därför ansåg HD 

att ledamöterna var skyldiga att ersätta skadan.  

3.3.3.2  Ansvar mot borgenärer och andra tredje män 

Tredje man har en annan rättslig ställning i förhållande till bolaget än vad en aktieägare har. En 

aktieägare har ett ekonomiskt intresse i bolaget i egenskap av delägare. Det är en skillnad 

gentemot tredje man som har ett ekonomiskt intresse i bolaget genom avtal, avtalsliknande 

förhållande eller genom andra relationer.
202

 Likaså har styrelseledamoten eller VD:n inte någon 

förtroendeställning gentemot tredje man såsom de har gentemot bolaget.
203

 Ersättningsanspråk 

för tredje man föreligger i samma situation som för aktieägare nämligen vid överträdelse av ABL 

eller bolagsordningen.
204

 När ett bolag försätts i konkurs är det vanligt att konkursboet utnyttjar 

bolagets skadeståndsanspråk för tredje man. I de fall som konkursboet driver en 

skadeståndsprocess så behöver inte tredje man väcka talan. Tredje man får sedan utdelning ur 

konkursen och har inte själv behövt driva någon skadeståndstalan. Konkursboet har enligt 29 kap 
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14 § rätt att föra talan enligt 29 kap 1–2 §§ ABL. Tredje man kan i vissa fall väcka 

skadeståndstalan själv, istället för att utnyttja konkursboets talan för egen räkning, enligt 29 kap 

1–2 §§ ABL. Det krävs dock att bolaget har blivit insolvent eller att en bestående insolvens har 

förvärrats (se mer i avsnitt 3.3.3.3).
205

 

3.3.3.3  Direkt och indirekt skada för tredje män 

Ett aktiebolag har ett principalansvar för styrelseledamöterna och VD:n. Bolaget är primärt 

ansvarigt för skador som orsakas av ledamöter eller VD och ska ersätta tredje man för skadorna. 

I vissa fall
206

 kan organledamoten själv bli ansvarig och ansvarsbedömningen utgår från vilken 

regel som överträtts och vilka intressen regeln avser att skydda.
207

 Ett orsakssamband föreligger 

vid en direkt skada om borgenären kan visa att exempelvis den felaktiga årsredovisningen 

påverkat ett beslut och en betydande risk för förlust och skada ska ha förelegat för borgenären.
208

 

Huvudregeln i svensk rätt är att tredjemansskador inte ersätts. Det föreligger dock vissa undantag 

när ersättning utgår. Tredjemansskador kan ersättas vid ren förmögenhetsskada och när tredje 

man har ett närliggande intresse till objektet som skadats.
209

 HD har i NJA 1979 s 157 gjort vissa 

uttalande om när tredje man har rätt till skadestånd vid en indirekt skada. Förutsättningen för att 

ersättning ska kunna utgå är att bolaget har blivit insolvent genom den skadegörande handlingen 

eller att en insolvens som redan infunnit sig har blivit värre. En indirekt skada som uppkommit 

när bolaget redan var insolvent kan inte ersättas på grund av att skadan inte är en adekvat följd av 

den skadegörande handlingen.  

I NJA 1996 s 224 väckte en borgenär (banken) skadeståndstalan mot bolagets revisor när han 

hade utfört rådgivning åt bolaget. I målet skulle ett bolag genom en rekonstruktion skapa ett nytt 

bolag, försäljningsbolaget. Försäljningsbolaget skulle driva bolagets verksamhet vidare genom 

att bolaget överlät verksamheten till försäljningsbolaget. Ett periodbokslut upprättades i bolaget 

under medverkan av bolagets revisor (som även var revisor i försäljningsbolaget). 

Försäljningsbolaget vände sig sedan till banken för extern finansiering och uppvisade 

periodbokslutet. Banken lämnade kredit till försäljningsbolaget.  
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HD fann att revisorn hade biträtt bolaget vid omstruktureringen av bolaget. Revisorn hade tagit 

fram siffrorna till balansräkningen i periodbokslutet och deltog även vid ett möte med banken om 

krediter till försäljningsbolaget. Balansräkningen gav dock en missvisande bild av bolagets 

verkliga tillgångar och priset som försäljningsbolaget först skulle betala översteg rättigheternas 

reella värde. HD fann att revisorn medverkat till att värdet av bolagets tillgångar fick ett felaktigt 

värde. Domstolen ansåg därför att revisorn handlat i strid med god revisionssed. En förutsättning 

för att skadeståndsskyldighet skulle föreligga var att revisorn handlat i strid med ABL. Revisorn 

anlitades i egenskap av bolagets revisor som biträde vid bolagsrekonstruktionen och inte som 

rådgivande konsult enligt HD. HD ansåg att den vilseledande värderingen av bolagets tillgångar 

var en grund för att ha påverkat bankens kreditbeslut. Domstolen bedömde att det fanns ett 

orsakssamband mellan revisorns handlande och kreditgivningen. Bankens fordran mot 

försäljningsbolaget var mer osäker och hade ett mindre värde än om tillgångarna hade haft värdet 

enligt balansräkningen. HD ansåg därför att banken hade haft en betydande risk för förlust och 

skada. Revisorn hade enligt domstolens mening orsakat skadan genom oaktsamhet och HD ansåg 

därför att ersättningsskyldighet gentemot banken förelåg för den uppkomna skadan.  

Flera författare har uttalat sig om utgången i målet. Pehrson är kritisk till utgången i målet och 

anser att HD har dömt utifrån vad domstolen ansåg var materiellt riktigt istället för att göra en 

juridisk analys. Han anser att utgången var felaktig, eftersom revisorn inte agerade inom 

revisionsuppdraget utan som konsult. Även om revisorn inte agerat i egenskap som revisor kan 

han anses vårdslös, men som konsult och i sådana fall skulle skadestånd utgå enligt SkL enligt 

Pehrson.
210

 Även Gometz har resonerart kring målet. Gometz delar Pehrsons uppfattning att en 

ansvarsförskjutning har skett mot revisorn om en bokstavstolkning görs av HD:s uttalanden. En 

bokstavstolkning av domskälen innebär, enligt Gometz, att god revisionssed får en ny definition 

och därmed medför ett utvidgat ansvar för revisorer. Gometz ansåg att normen god revisionssed 

därmed har utvidgats till att omfatta rådgivning (som inte avser revisionsnära rådgivning), 

konsultation och annat som revisorn inte är skyldig att göra enligt lag. Han uttalade dock att det 

finns vissa svårigheter att följa HD:s resonemang, bland annat i fråga om överträdelse av ABL 
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och kravet på adekvat kausalitet. Det medför enligt hans åsikt att alltför långtgående slutsatser 

inte ska dras från målet.
211

  

När tredje man begär skadestånd av en organledamot är han/hon endast begränsad av att skadan 

ska vara en adekvat följd av en handling. En stor krets av skadelidande kan därför föra talan mot 

en skadevållare. I doktrin har det diskuterats om ett krav på närhet eller liknande ska föreligga 

för att skadeståndsansvaret ska aktualiseras. I annat fall skulle skadeståndsansvaret kunna bli 

oproportionerligt i förhållande till vårdslösheten.
212

 I förarbetena har det uttalats att vid 

ansvarsbedömningen är det avgörande vilken tillit som tredje man hyst till den felaktiga 

informationen som organledamoten ansvarar för. För att skadeståndskrav ska kunna aktualiseras 

ska det finns ett krav på ett konkret orsakssamband. Lagen gör inte andra begränsningar utan 

förarbetena anger att de överlåter till domstolarna att avgöra vilka som ska omfattas av begreppet 

skadelidande. Domstolarna ska dock beakta risken med ett för stort skadestånd vid bedömningen 

av vilka som omfattas av begreppet skadelidande.
213

 

Svea hovrätt har i mål T 4626-11 (BDO-målet) behandlat ett skadeståndsanspråk väckt av Antilu 

mot revisionsbolaget BDO samt den huvudansvarige revisorn BO. Bakgrunden till målet var att 

HJ, som ägde Antilu och hade en kapitalförsäkring i Ancona, hade deltagit i en apportemission. 

Bolaget Daydream, som BDO och BO var revisor för, hade ställt ut ett prospekt år 2006 med 

erbjudande till samtliga aktieägare i 24hPoker att byta sina aktier i 24hPoker till aktier i 

Daydream. HJ ägde aktier i 24hPoker och dessa ingick i hans kapitalförsäkring hos Ancona. 

Grunden för yrkandet var att BO underlåtit att hitta fel i Daydreams redovisningen år 2005 som 

påverkade värdet på bolaget. Uppgifterna i den rena revisionsberättelsen år 2005 hade legat till 

grund för ett revisorsutlåtande om prospektet år 2006. HJ hade använt sig av dessa uppgifter när 

han bytte sina aktier i 24hPoker mot aktier i Daydream och vederlaget han fick för sina aktier i 

24hPoker var lägre än vad det skulle varit om redovisningen i Daydream varit korrekt. Antilu 

förvärvade sedan fordran av HJ (nedan kommer endast HJ nämnas trots att Antilu förvärvat hans 

fordran).  
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HovR prövade om en skada hade skett och om det fanns ett kausalsamband mellan 

förmögenhetsminskningen och det skadegörande beteendet. Domstolen började med att bedöma 

om BDO/BO varit oaktsamma vid genomförandet av revisorsuppdraget i Daydream. Vid 

utförandet av en revision ska vissa etiska normer beaktas såsom god revisionssed. BO hade fått 

en varning från Revisorsnämnden för brister i sin revision. Han hade således avvikit från god 

revisionssed. Sammanfattningsvis kom HovR fram till att revisionen och upprättandet av 

revisorsutlåtandet till prospektet varit oaktsamt. 

HovR prövade sedan om HJ orsakats en ersättningsgill skada av den oaktsamhet som föreleget 

hos revisorn. HovR delade TR:ns uppfattning att skadan för HJ inte uppkommit på grund av att 

HJ bytt sina aktier i 24hPoker mot aktier i Daydream. Skadan som HJ hade lidit var en ren 

förmögenhetsskada och det krävdes att 29 kap 2 § ABL var uppfyllt för att HJ skulle få 

skadestånd. Enligt nämnd paragraf ersätts förmögenhetsskada även till ”någon annan”. Frågan 

som HovR bedömde var om HJ som kapitalförsäkringstagare var ”någon annan”. ”Någon 

annan” är ett vitt begrepp och kan avse vem som helst. Vilka som ingår i begreppet ”någon 

annan” har inte heller begränsats i förarbeten till aktiebolagslagen. HovR ansåg att en 

kapitalförsäkringstagare (som HJ) själv placerar sin försäkringspremie. En 

kapitalförsäkringstagare tar sina beslut självständigt med hänsyn till den information som finns 

om bolaget och omfattas därför enligt HovR av skyddsändamålet av lagregeln. Skyddsändamålet 

framgår av normskyddsläran och är att skydda skadelidande tredje man från att skadas när en 

revisor åsidosätter en regel. Enligt HovR:ns bedömning förelåg adekvat kausalitet, eftersom HJ 

led en direkt skada samt hade en ägarliknande ställning. HovR ansåg att BO genom oaktsamhet 

att avge en ren revisionsberättelse orsakat HJ skada. Enligt HovR:ns bedömning så var det inte 

heller en ”[…] oskälig utvidgning av revisorns skadeståndsskyldighet gentemot tredje man enligt 

ABL”. HovR:ns domslut vara att BDO/BO skulle ersätta Antilu för skadan som orsakats genom 

revisorns oaktsamma handlande i Daydream. 

Målet har överklagats och fått prövningstillstånd i HD.
214

 Frågan i målet som HD ska ta upp är 

bland annat om kretsen av ”någon annan” eventuellt ska begränsas. Till överklagandet har BDO 

och BO bifogat ett uttalande av Jan Kleineman. Enligt Kleineman har HovR utvidgat ansvaret 

för revisorerna vid avlämnandet av en ren revisionsberättelse. Han anser att HovR har gett 
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revisorer en ställning som investeringsrådgivare till aktieägare och till den som har intressen i 

sparförsäkringar där försäkringsbolagen köpt aktier i ett bolag som reviderats. Kleineman jämför 

målet med NJA 1996 s 224. I NJA 1996 s 224 förelåg frågan om revisorn hade trätt i förbindelse 

med banken genom att han medverkat vid förbindelsen uppkomst. Det förelåg därför en konkret 

och närliggande relation mellan revisorn och banken. Skillnaden enligt Kleineman är att i BDO-

målet förelåg ingen konkret och närliggande relation mellan revisorn och kapital-

försäkringstagaren (HJ). HovR:ns domskäl i BDO-målet medför enligt Kleineman, att revisorn 

blir skadeståndsskyldig vid varje felaktigt beslut som tagits på grund av en ren 

revisionsberättelse. Det medför att ansvaret blir vidlyftigt och omfattar medelbara intressen. 

Frågan som Kleineman anser att HD har att ta ställning till är vilket rättsskydd som investerare 

ska få för resultatet av en ren revisionsberättelse. Han anser att om en person ska omfattas av 

begreppet ”någon annan” ska det föreligga vissa krav. Kraven ska vara att personen har förvärvat 

aktier och att personen ska påvisa en direkt förbindelse med revisorn och/eller bolaget. En direkt 

förbindelse med bolaget eller revisorn (exempelvis att personen talat med revisorn eller 

bolagsledningen) är enligt Kleineman mer tillitsskapande än att personen ska kunna lägga all 

tillit till en publik handling som personen studerat före ett aktieköp.
215

 

3.4 Jämkning av skadestånd 

Enligt 29 kap 5 § ABL finns en möjlighet att jämka skadestånd gentemot en organledamot. 

Bedömningen sker ur ett ekonomiskt perspektiv om skadeståndet är oskäligt betungande att 

betala för skadevållaren. Lagen bygger dock på den grundförutsättningen att den skadelidande 

ska få ersättning så långt som möjligt. I vissa fall finns en ansvarsförsäkring och i sådana fall ska 

inte ett skadestånd jämkas på grund av att skadeståndet i dessa fall inte kan anses vara oskäligt 

betungande.
216

 

I NJA 2006 s 136 har HD prövat jämkningsmöjligheten för revisorns skadeståndsansvar. I målet 

hade konkursboet för ett fåmansbolag väckt skadeståndstalan mot revisorn och VD:n. 

Skadeståndsmålet mot VD:n avskrevs efter att han avlidit. Grunden för skadeståndstalan var att 

revisorn hade varit vårdslös i revisionen av bolaget. Vårdslösheten bestod i att han hade brustit i 

granskningen av årsredovisningen, räkenskaperna och förvaltningen samt att anmärkningar 
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saknades i revisionsberättelsen om att bolaget inte hade betalat sociala avgifter. VD:n hade 

därför kunnat betala ut för höga arvoden till sig själv samt ge arvoden till sig själv som han inte 

var berättigad till. TR och HovR ansåg att revisorn varit oaktsam, att bolaget lidit skada samt att 

det fanns kausalitet mellan dessa. Domstolarna ansåg inte att skadeståndet skulle jämkas.  

HD meddelade prövningstillstånd om revisorn kunde få skadeståndet jämkat på grund av 

bolagets medvållande. Enligt HD var revisorn ansvarig för granskningen av årsredovisningen, 

bokföringen och förvaltningen. Granskningen ska vara så omfattande som krävs enligt god 

revisionssed. Två typer av ansvar föreligger, dels det interna (mot bolaget), dels det externa (mot 

tredje man). Vid det externa ansvaret aktualiseras bolagets ansvar för egna organledamöter, dels 

vid organansvaret, dels vid principalansvaret. HD uttalade att reglerna om medvållande blir 

tillämpliga när ett tredje intresse är inblandat. Vid en prövning om det ska ske en jämkning ska 

hänsyn tas till de plikter som åvilat organledamöterna som medverkat till skadan, graden och 

arten av olika personers medverkan. Möjligheten att rikta en regresstalan mot medvållande 

organledamöter ska också beaktas vid en bedömning när ett skadestånd ska jämkas. HD ansåg att 

skadeståndet inte skulle jämkas, eftersom revisorn fortfarande kunde rikta en regresstalan mot 

medvållande styrelseledamöter trots att dessa var beviljade ansvarsfrihet.  

Diamant har uttalat sig om utgången i målet. Han ansåg att utgången i målet var rimlig ur ett 

ekonomiskt-teoretiskt perspektiv, eftersom aktiebolagets intressenter inte hade möjlighet till 

insyn i bolaget. Det uppkom därför ett behov av att kunna övervaka bolagets ledning. Vidare 

angav Diamant att det inte var säkert att revisorn skulle agera lojalt mot dessa intressenter och att 

det därför fanns ett behov av att skapa incitament för att revisorn skulle agera lojalt mot 

intressenter. Vissa sanktionsmöjligheter mot revisorn borde därför finnas för att reglera de fall 

när revisorn skadar bolaget. Han ansåg även att möjligheten till att jämka revisorns skadestånd 

troligen var litet. Revisorns ansvar för en skada är solidariskt med styrelsen och VD:n men 

samtidigt så har revisorn en skyldighet att ha en ansvarsförsäkring. Försäkringen medför en risk 

för att det aktiebolagsrättsliga ansvaret som åligger styrelsen övervältras på revisorn.
217

 Svensson 

däremot anser att utgången i målet var diskutabel. Han ansåg att aktieägarna, även 

styrelseledamöter, överutnyttjade systemet för att komma åt försäkringspengarna. Revisorn hade 

kvar sin regressrätt mot styrelseledamöterna men Svensson ansåg att utgången i målet var ett 
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överutnyttjande av ABL:s skadeståndssystem som stod i strid med ansvarsfördelningen enligt 

lagen. Det var dock inget som fick betydelse för utgången i målet.
218

 

3.5 Solidariskt ansvar 

I vissa fall är det inte bara en organledamot som är skyldig till överträdelsen utan flera personer 

kan vara ansvariga. Huvudregeln är i dessa fall enligt 29 kap 6 § ABL att organledamöterna 

svarar solidariskt för skadan. Den skadelidande kan därför vända sig till vem som helst av de 

ansvariga för skadan och den som får ersätta skadan får sedan i sin tur utöva regressrätt mot de 

andra som varit medverkande. Enligt ABL ska fördelningen mellan skadevållarna ske efter vad 

som är ”[…] skäligt med hänsyn till omständigheterna”
219

. 

4 Rättspraxis 

4.1 Inledning 

Tidigare i uppsatsen har viss rättspraxis berörts. I följande avsnitt kommer ytterligare mål att 

behandlas och dessa behandlar ansvarsfrågan mellan revisorn och styrelsen. Urval har skett, dels 

utifrån vilka som är refererade i doktrin, dels utifrån vilka som har varit omdiskuterade i media. 

Avsnittet kommer sedan att tillsammans med övriga avsnitt i kapitel 1–3 att utgöra grunden för 

analysen i kapitel 5.  

4.2 NJA 1998 s 734 

NJA 1998 s 734 handlade om Årstadal Metallhandel AB (Årstadal) som bedrev handel med 

metaller. Bolaget hade fått krediter från Gotabanken (banken) och som säkerhet för krediterna 

lämnades företagsinteckningar. Årstadal försattes i konkurs 1985 och krediterna uppgick till 20 

miljoner kronor. Banken väckte skadeståndstalan mot Årstadals revisor, JR. Den ansåg att JR 

varit vårdslös och brustit i sitt uppdrag som revisor och varit medvållad till att banken lidit skada. 

Banken begränsade sitt anspråk till 600 000 kronor, eftersom beloppet motsvarade JR:s 

ansvarsförsäkring.  

HD ansåg att JR varit oaktsam vid sin granskning av lagret, eftersom underlaget för bedömning 

av lagervärdet var otillräckligt. Därefter skulle domstolen bedöma JR:s vållande. HD uttalade att 
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”Generellt sett bör var och en ha rätt att utgå från att uppgifter i ett aktiebolags balansräkning 

är riktiga om det uppges att den har upprättats enligt tillämplig lag om årsredovisning och har 

godkänts av en revisor.” Banken hade besökt Årstadals lokaler före kreditgivningen. Bankens 

representanter hade inte ställt frågor om varulagret. HD ansåg att representanterna borde ställt 

frågor om varulagret, eftersom Årstadal verkade i en riskfylld bransch. Banken brast därför i sin 

kreditprövning. Domstolen uttalade dock att oaktsamheten som ålades banken var väsentligt 

lägre än JR:s försummelse. Banken hade även lidit en skada som var större än vad banken hade 

begränsat sin talan till. HD ansåg därför att JR var skadeståndsskyldig om 600 000 kronor till 

banken.  

4.3 NJA 1994 s 336 ”Gusums Bruk” 

I NJA 1994 s 336 väckte åklagaren åtal mot LT och HF för ekonomisk brottslighet. Målet 

handlade om Gusums Bruk som bedrev verksamhet inom skogs- och lantbruksrörelsen, blixtlås 

samt metall och virarörelsen. LT var styrelseordförande från och med den 4 mars 1977 och 

tidigare även VD i bolaget. HF var ekonomichef under tiden samt VD från och med februari 

1982 till och med februari 1984. LT var även aktiv i bolagets skötsel och ekonomi. Gusums 

ställde in sina betalningar i februari 1988 och försattes i konkurs i april 1988. Vid 

konkursutbrottet fanns endast skogs- och lantbruksrörelsen kvar och bolagets redovisning hade 

blivit förskönad under tio års tid. HD gav prövningstillstånd till vissa delar av målet och tog upp 

två rättsfrågor gällande om LT och HF begått brottet grov oredlighet mot borgenär samt om LT 

och HF var skadeståndsskyldiga gentemot konkursboet på grund av brottet. Konkursboet 

grundade sin talan på att bolaget varit på obestånd senast den 31 augusti 1980. Bolaget hade 

dock kunnat betala sina skulder fram till och med februari 1988. Betalningar av skulderna hade 

kunnat ske, eftersom bolaget hade fått kreditmöjligheter på grund av vilseledande 

årsredovisningar under flera år. HD ansåg att bolaget inte varit på obestånd så länge som det 

hade kunnat betala sina förfallna skulder. HF och LT hade därför inte begått brottet grov 

oredlighet mot borgenär och blev inte skadeståndsskyldiga på grund av brottet. LT och HF blev 

dock dömda för andra brott i TR och HovR som fastställdes av HD och blev skadeståndsskyldiga 

på grund av dessa brott.  

Personer som köpt aktier i bolaget väckte en skadeståndstalan mot revisorn i Gusums Bruk i ett 

annat mål. Aktieägarna ansåg att de lidit skada, eftersom bokföringen varit förskönad och att 
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revisorn inte upptäckt felen vid revisionen. Vid förvärvet av aktier hade aktieägarna förlitat sig 

på årsredovisningen och den rena revisionsberättelsen. TR ansåg att revisorn var skadestånds–

skyldig, men jämkade beloppet till 1/6. Domstolen tog hänsyn till revisorns skuldgrad, kärandens 

medvållande och ansvarsförsäkringen vid sin bedömning. Målet överklagades av aktieägarna till 

HovR men avgjordes aldrig i övre rätt på grund av att en förlikning träffades.
220

 

4.4 Svea hovrätt målnr T 1845-12 ”Countermine” 

I HovR:ns mål T 1845-12 hade aktieägare (S och Y) i Countermine stämt CB (VD och 

styrelseledamot) samt BW (styrelseordförande) och ansåg att de var skadeståndsskyldiga enligt 

29 kap 1 § ABL eller enligt SkL. Countermine var ett bolag som sysslade med minröjning. 

Bolaget hade sedan starten varit i ständig likviditetskris och hade bland annat genomfört 16 

nyemissioner. Bolaget hade utgivit halvårsrapporter, delårsrapporter samt ett prospekt som inte 

överensstämde med de interna rapporterna. Aktieägarna ansåg att den felaktiga och vilseledande 

informationen inte gav en korrekt information om händelser som varit av betydelse för att 

bedöma Countermines ställning och resultat. S och Y hade på grund av den felaktiga 

informationen beslutat att delta i nyemissionen. Ett av argumenten som kärandesidan använde 

sig av var att BW och CB ”[…] hade lång erfarenhet av styrelsearbete och bolagsledning. Det 

medför att aktsamhetskravet bör ställas relativt högt”.
221

 TR kunde konstatera att felaktigheter 

förelegat i fyra fall men i resterande fall kunde domstolen inte dra en slutsats att informationen 

varit felaktig. Det gick inte att bevisa att CB och BW varit oaktsamma eller handlat uppsåtligen. 

TR ogillade därför talan. 

I HovR begränsade käranden sin skadeståndstalan till att avse 29 kap 1 § ABL. Den felaktiga 

informationen som funnits i olika handlingar avsåg främst det så kallade Tobruk-testet i Libyen. 

Testet innebar att en maskin, som Countermine skulle sälja till Libyen, utförde minröjning. 

Enligt de interna rapporterna var testet misslyckat men i extern rapportering redovisades att testet 

var övertygande. HovR delade TR:s bedömning att felaktig och vilseledande information 

förekom i vissa fall. Frågan som domstolen bedömde var om ett orsakssamband fanns mellan 

kärandens skada och den felaktiga informationen. Prövningen skulle enligt HovR ske om 

aktieägarna skulle avstått från att delta i nyemissionen om de fått korrekt information. HovR 
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konstaterar att varje felaktighet som fanns i rapporterna inte skulle kunna leda till 

skadeståndsansvar. Domstolens uppfattning var att resultatet av Tobruk-testet inte var så 

illavarslande, att en korrekt återspegling av testet skulle bidragit till negativa reaktioner hos 

berörda och marknaden så att Countermines affärsidé hade fallit. CB och BW deltog även i 

nyemissionen. S och Y var stora aktieägare och långivare till Countermine, vilket enligt HovR 

innebar att det förelåg ett speciellt förhållande mellan dem och bolaget som inte kunde jämföras 

med ordinära investerare eller aktieköpare. S och Y var involverade i Countermine före 

nyemissionen och enligt HovR:ns bedömning agerade S och Y i samförstånd gällande frågor om 

Countermine. På ett möte i september framkom att Tobruk-testet var misslyckat och där deltog 

en av företrädarna för S och Y, CB samt en tredje aktieägare (L). L bestämde därefter att inte 

delta i nyemissionen. Contermine var i likviditetskris redan före rapporterna om Tobruk-testet 

offentliggjordes. Enligt HovR bedömning hade S och Y troligen deltagit i nyemissionen i vilket 

fall som helst. HovR ansåg därför att ett orsakssamband saknades och prövade inte frågan om 

culpa, adekvans, skadan och dess storlek. CB och BW var inte skadeståndsskyldiga enligt HovR. 

4.5 Svea hovrätt målnr T 3563-11 

I HovR:ns mål T 3563-11 hade minoritetsaktieägarna väckt talan mot, dels GJ (styrelseledamot) 

enligt 15 kap 1 § ABL (nuvarande 29 kap 1 § ABL), dels mot dödsboet efter NAJ (bolagets 

revisor). Talan mot GJ var för bolagets räkning. HovR ansåg att GJ hade utfört vissa närstående–

transaktioner, vilket var i strid med ABL på grund av att han varit jävig i dessa beslutssituationer. 

GJ kunde inte heller visa att vissa fakturor motsvarades av verkliga kostnader vilket innebar att 

HovR ansåg att han var skadeståndsskyldig. Skadeståndstalan mot revisorn avsåg räkenskapsåret 

2000 men även räkenskapsåret 2001. År 2000 hade revisorn lämnat en ren revisionsberättelse 

trots de utförda närståendetransaktionerna. Enligt dödsboet hade revisorn känt till dessa men inte 

ansett att jävsreglerna i ABL var tillämpliga och därför hade inte en anmärkning gjorts. Dödsboet 

saknade dock bevisning för att så var fallet. HovR uttalade att revisorn varit vårdslös. För att 

skadeståndsskyldighet ska utgå krävs ett orsakssamband. I målet framkom inget som visade att 

revisorns underlåtenhet att anmärka hade haft någon betydelse för skadans uppkomst eller 

omfattning. Avseende räkenskapsåret 2001 hade revisorn gjort en anmärkning i revisions–

berättelsen. Enligt HovR:ns mening var anmärkningen godtagbar oavsett om revisorn ansett att 

ansvarsfrihet kunde beviljas eller inte. Revisorn hade därmed inte varit vårdslös. Enligt HovR 
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blev inte dödsboet efter revisorn skadeståndsskyldig, eftersom ett orsakssamband saknades för 

räkenskapsåret 2000 och för räkenskapsåret 2001 saknades oaktsamhet.  

4.6 Hovrätten för Västra Sverige målnr T 4207-10 ”Prosolvia” 

I HovR:ns mål T 4207-10 ”Prosolvia” stämde konkursboet efter IT-företaget Prosolvia 

revisionsbolaget Öhrlings PWC och den huvudansvarige revisorn NB (svaranden benämns som 

revisorn nedan). Konkursboet yrkade på skadestånd från revisorn. Prosolvia startades som ett 

konsultföretag. Bolaget utvecklade och sålde programvaror och år 1996 sökte bolaget kapital för 

att börsintroduceras. Prosolvia var en koncern med två dotterbolag. Bolaget skulle etablera så 

kallade Competence Centers där bolaget utvecklade programvaror. År 1997 inledde Prosolvia ett 

samarbete med Industrifonden, vilket ledde till att IVS bilades. Målet i HovR handlade om olika 

affärer som skedde i Competence Centers. Konkursboet hävdade att redovisningen i Competence 

Centers stred mot lag och god redovisningssed. Bland annat var intäkter och kundfordringar 

redovisade till för höga belopp och därmed gav inte redovisningen en rättvisande bild av bolagets 

ställning och resultat. Brister förelåg i förvaltning och i den interna kontrollen samt att revisorn 

hade varit oaktsam vid utförandet av sin revision. HovR prövade om redovisningen var i strid 

med lag och god redovisningssed år 1997 utifrån försiktighets- och realisationsprincipen. HovR 

kom fram till att redovisningen varit felaktig och i strid med lag och god redovisningssed och att 

avvikelsen var väsentlig. HovR ansåg även att ett genomgående problem var att intäkts–

redovisningen hade skett för tidigt, vilket inte bidrog till en rättvisande bild. Informationen i 

årsredovisningen var enligt HovR bristfällig och stred med god redovisningssed. Bland annat 

saknades information som efterfrågades av marknaden. Under det andra och tredje kvartalet hade 

Prosolvia utgivit delårsrapporter. Dessa var felaktiga, information saknades samt att rapporterna 

hade väsentliga avvikelser från god redovisningssed.  

I en rapport i maj år 1998 påtalade revisorn allvarliga brister i Prosolvias förvaltning. Revisionen 

hade enligt HovR:ns bedömning startat först i november år 1997, eftersom det var först då som 

revisionsplanen presenterades. Dokumentationen av revisionen var även bristfällig. Revisorn 

borde ha påtalat bristerna i förvaltningen tidigare och det hade inte heller skett någon uppföljning 

av om bristerna rättats till. Förvaltningsrevisionen var inte utförd enligt god revisionssed enligt 

HovR. Vid revisionen av redovisningen i bokslutet och årsredovisningen år 1997 borde revisorn 

enligt HovR påtalat att de redovisningsprinciper som användes inte var ändamålsenliga. Revisorn 
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hade även förlitat sig på muntlig information från ledningen istället för att kontrollera 

uppgifterna själv. Enligt HovR:ns utredning borde revisorn upptäckt och rapporterat avvikelser 

från god redovisningssed redan sommaren 1997. HovR ansåg att revisorn varit vårdslös vid 

granskningen och att kravet på att redovisningen ska ge en rättvisande bild inte hade beaktats i 

revisionen. Brister förelåg också, eftersom revisorn inte haft en varaktig kontroll över bolaget. 

HovR ansåg att revisorn varit oaktsam. 

Vid bedömningen om ett orsakssamband förelåg mellan skadan och handlingen så skedde 

HovR:ns prövning genom en jämförelse mellan det faktiska förhållandet och ett hypotetiskt 

förhållande enligt differensmetoden. Differensmetoden innebär att en handling tänks bort och om 

effekten skulle uteblivit i sådana fall har handlingen orsakat effekten. Om effekten ändå skulle 

inträffat föreligger inte något orsakssamband. HovR lade stor vikt vid medierapporteringen som 

skedde kring Prosolvia vid bedömning av orsakssambandet. Domstolen kom fram till att 

medierapporteringen hade ett samband med förtroendeförlusten för bolaget. Bland annat hade 

felen i redovisningen och medieraporteringen avgörande betydelse för förtroendet, exempelvis 

genom att kundfordringar inte betalades. HovR bedömde att det fanns ett samband mellan 

förtroendeförlusten och betalningsoförmågan. Domstolen ansåg det styrkt att styrelsen haft stark 

tilltro till revisorn om hur redovisningen skulle ske. HovR kom fram till att det fanns starka skäl 

att tro att Prosolvia kunnat infria förväntningarna om styrelsen kunnat sköta verksamheten och 

om finansiering löst sig. I det hypotetiska resonemanget skulle finansiering ha kunnat lösas. 

Revisorns oaktsamhet var en nödvändig betingelse för skadan och enligt HovR fanns ett 

tillräckligt orsakssamband till skadan som uppstod. Orsakssambandet var adekvat genom att 

revisorn hade försummat sina plikter som följer av revisionsuppdraget och ett tillräckligt 

orsakssamband fanns samt effekten av oaktsamheten hade legat i farans riktning och varit 

förutsebar. I målet yrkade revisorn att ett eventuellt skadestånd skulle jämkas. Revisorn anförde 

bland annat att regressrätten som förelåg mot grundarna saknade värde. Konkursboet bestred att 

regressrätten saknade värde, men anförde att om regressrätten saknade värde skulle jämkning 

inte ske för att den skadelidande är i behov av reparation. HovR anförde att en jämkning endast 

sker i undantagsfall och syftet är att undvika orimliga skadestånd. Domstolen ansåg inte att 

skadeståndet skulle jämkas bland annat eftersom revisorns vållande inte var ringa. HovR:n 

uttalade att i de fall som skadevållarens möjlighet att regressa kommer i konflikt med 

skadeståndets reparativa funktion så ska skadeståndets reparativa funktion tillgodoses i första 
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hand. Utgångspunkten var enligt HovR:ns bedömning att den skadelidande ska erhålla full 

ersättning. Revisorn dömdes att solidariskt med revisionsbolaget betala skadestånd.  

Gregow har uttalat sig om Prosolvia-målet och han anser att det finns åtminstone fyra 

huvudsakliga fel i domskälen. För det första ställde HovR ett alltför lågt beviskrav. Beviskravet 

var ”övervägande sannolikt” och enligt Gregow motsvarar kravet strax över 50 % och enligt hans 

åsikt borde beviskravet varit minst 60–70 %. Det andra felet som Gregow tar upp är att HovR 

konstruerade ett förenklat sätt att bedöma frågan om orsakssambandet som enligt hans mening 

innebar en form av presumtionsansvar. Han anser att bedömningen av orsakssambandet står i 

strid med det ansvar som åligger bolagsledningen och styrelsen enligt ABL. HovR:ns bedömning 

innebär att revisorns ansvar för fel i redovisningen blir mer långtgående än ansvaret som de som 

har gjort det ursprungliga felet har. Det tredje felet som Gregow tar upp är att HovR inte har 

beaktat den besvärliga ekonomiska situationen i Prosolvia på rätt sätt. Enligt hans mening har 

HovR:ns resonemang inneburit att revisorns oaktsamhet var den enda grunden för Prosolvias 

skada. Gregow är kritisk till HovR:ns resonemang, eftersom en konkurs snarare brukar bero på 

att ett bolag förlorar tillgångar och rörelse. Slutligen anser han att revisionsbolaget och revisorn 

har fått svara för konsekvenserna av medierapporterna trots att rapporterna avsåg andra 

förhållande än de som åberopats i målet.
222

 

Det finns ytterligare mål som avser Prosolvia. År 2005 åtalades Prosolvias två huvudägare, 

bolagets revisor samt två anställda. De var åtalade för grovt bokföringsbrott, grovt svindleri samt 

medhjälp till brotten och blev friade på samtliga punkter, eftersom åklagaren inte lyckades styrka 

något brott. Urkundsförfalskning var det enda brott som hade ägt rum men på grund av att brottet 

inte ansågs som grovt så var det preskriberat och därför kunde åtalet ogillas i den delen.
223

 

Konkursboet väckte även en skadeståndstalan mot bolagets grundare (även styrelseledamöter) 

vilket skulle tas upp till prövning efter att målet mot revisorerna avgjorts. Målet var vilande 

under tiden som målet mot revisionsbolaget och revisorn avgjordes. Konkursboet valde sedan att 

återkalla sin skadeståndstalan mot grundarna och målet avskrevs i januari 2014.
224
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4.7 Svea hovrätt målnr T 4919-07 

I HovR:ns mål T 4919-07 väckte VTB (bank) skadeståndstalan mot KPMG och den 

huvudansvariga revisorn AS. VTB ansåg att AS varit vårdslös vid upprättandet av en ren 

revisionsberättelse för Boksa för räkenskapsåret 16 november 1993–31 december 1994. Enligt 

VTB hade revisorns vårdslöshet orsakat banken skada. HovR inledde sin prövning med att 

bedöma om det fanns allvarliga brister i Boksas redovisning. I redovisningen förekom vissa 

ombokningar. Enligt HovR måste det beaktas att ombokningarna var speciella transaktioner och 

att det förelåg speciella förhållanden i Ryssland. Bland annat fanns det krav på förskotts-

betalningar och att endast vissa bolag fick exportera metaller. HovR ansåg att KPMG visat dessa 

svårigheter och att VTB, som var en rysk bank, måste varit medveten om svårigheterna och 

därför inte fäst full tillit till bokföringen och revisionsberättelsen. Nästa fråga som HovR tog 

ställning till var om bristerna borde upptäckts och om revisorn varit vårdslös genom att inte 

anmärka på bristerna. Enligt HovR:ns bedömning var revisionen grundlig och omsorgsfull och 

domstolen ansåg att revisorn utfört sitt uppdrag i enlighet med god revisionssed. HovR biföll inte 

bankens skadeståndstalan mot KPMG och AS. 

4.8 Svea hovrätt målnr T 5756-06 

I HovR:ns mål T 5756-06 väckte bolaget talan mot revisorn SH. Talan avsåg om SH varit 

vårdslös vid utförandet av sitt uppdrag som revisor i bolaget och om han därför var 

skadeståndsskyldig gentemot bolaget. Om domstolen fann att SH var skadeståndsskyldig skulle 

den pröva om TM (styrelseledamot) varit vårdslös och om TM i sådana fall skulle ersätta skadan 

som ursprungligt ansvarig. I målet hade bolagets ekonomichef TM2 (även delägare och 

styrelseledamot) förvanskat och förfalskat bolagets räkenskaper. HovR uttalade att enligt god 

revisionssed ska en revisor vid sin granskning kunna ha som utgångspunkt att räkenskaperna är 

korrekta. En revisor ska inte heller utgå ifrån att det sker brottslig verksamhet. Vid bedömningen 

om SH förfarit i strid med god revisionssed bedömde HovR olika scenarior. En utförd revision 

på kopior, felaktig bedömning av bolagets interna kontroll, stickprovskontroller som inte 

upptäckt utlandsbetalningar var inte i strid med god revisionssed enligt HovR. Revisorn hade 

underlåtit att anmärka på att bolaget fått en betalningsanmärkning för att skatt inte var betald och 

det var enligt domstolen i strid med god revisionssed. SH blev därför skadeståndsansvarig. 

Regresstalan som fördes mot TM ogillades, eftersom TM själv inte varit kompetent att sköta och 
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bedöma bokföring. Han hade även frågat revisorn om TM2:s kompetens och fått till svaret att 

han skötte bokföringen på ett utmärkt sätt. 

5 Analys 

5.1 Inledning  

Bolagsstämman utgör det högsta beslutande organet och under den finns styrelsen, VD:n och 

revisorn.
225

 Vissa skillnader föreligger mellan bolagsorganen eftersom revisorn utgör ett 

kontrollerande organ medan styrelsen är det organ som sköter förvaltningen av bolaget såväl 

organisatoriskt som ekonomiskt. Styrelsen och revisorn har därmed olika typer av funktion och 

ansvarsområden. Det åligger styrelsen att se till att allt sköts korrekt i bolaget på grund av 

ansvaret som den har. Revisorn utgör ett viktigt organ gentemot tredje man, eftersom han/hon 

ska ge en ”second opinion”. Han/hon är en utomstående part och har inget ”förhållande”
226

 till 

bolaget på samma sätt som styrelsen har. Styrelsen verkar enbart för bolaget och svarar främst 

mot aktieägarna. Enligt min åsikt är det relativt klart hur ansvarsfördelningen mellan styrelsen 

och revisorn ser ut enligt ABL. Styrelsen ska enligt ABL ansvara för allt avseende förvaltning, 

organisation och bokföring men revisorn har fått svara för skadan i många skadeståndsmål. 

Enligt Bergström och Samuelsson är ansvarsfördelningen som finns mellan bolagsorganen klar 

men de anser att det verkar som om placerare, statsmakt och bolagsledning ställer högre krav på 

att revisorer ser till att oönskade beteende i bolagsverksamheten elimineras.
227

 Analysen har sin 

utgångspunkt i hur ansvarsfördelningen ser ut och om den iakttas av domstolarna.  

5.2 Konkursboets talan  

5.2.1 Inledning  

Ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen ställs främst på sin spets när problem uppdagas. Ett 

exempel på när ansvarsfördelningen ställs på sin spets är om ett bolag har gått i konkurs och 

konkursboet väcker talan för att det anser att det förelegat felaktigheter som har varit av 

avgörande betydelse för att bolaget gick i konkurs. Det kan även vara en enskild borgenär eller 

annan tredje man som anser sig blivit förfördelad och därmed vill kräva skadestånd. Som ovan 
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nämnts (se avsnitt 3.3.3.2) så är det vanligare att tredje man inte för en egen talan i en konkurs 

utan låter konkursboet föra skadeståndstalan. Vid en konkurs är det av avgörande betydelse för 

konkursboet att få fram så mycket medel som möjligt, som ska delas ut enligt 

förmånsrättsordningen. Ju större fordringar som finns i konkursboet, desto mer medel behöver 

konkursboet utvinna för att borgenärerna ska kunna få betalt. I dessa fall spelar bokföringen och 

den interna förvaltningen en stor roll. Bokföringen har en avgörande betydelse. En borgenär kan 

haft en årsredovisning som grund för sitt beslut att ingå avtal med ett bolag och om den 

ekonomiska informationen varit felaktig kan en skadeståndstalan mot den ansvarige aktualiseras.  

5.2.2 Skadeståndstalan och dess följder 

Något som kan ifrågasättas är när ett konkursbo väcker talan. Konkursboets talan för bolagets 

räkning för en oaktsam revision, kan innebära att bolagsstämman har beviljat ansvarsfrihet och 

den kan i efterhand anses varit felaktigt beviljad. Genom att aktieägarna beviljade ansvarsfrihet 

har de godkänt redovisningen och styrelsens förvaltning över bolaget. Det är därför enligt min 

åsikt en märklig utveckling att ett konkursbo, som inte har bättre rätt än bolaget, kan rikta 

skadeståndstalan mot revisorn för oaktsam revision för en redovisning som bolaget tidigare 

godkänt. I vissa fall, som exempelvis NJA 2006 s 136 (se även avsnitt 3.4), är frågan om 

skadeståndssystemet överutnyttjats. I målet hade styrelsen beviljats ansvarsfrihet av aktieägarna 

och sedan väcktes en skadeståndstalan mot revisorn. Bolaget var ett fåmansbolag och styrelsen 

var i stort sett identisk med aktieägarna. Aktieägarna kunde bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen och 

sedan ”ångra sig” och begära skadestånd av revisorn. HD tog inte ställning till att ABL:s 

skadeståndsregler överutnyttjades, men i praktiken fick styrelseledamöterna som ursprungligen 

gjort fel ersättning genom att de var aktieägare.  

Ett annat exempel på när en skadeståndstalan får en märklig utgång, är om konkursboet går med 

överskott (vilket är möjligt exempelvis om ett skadestånd som utdöms även omfattar löpande 

ränta till dess betalning har skett) efter att skadeståndet har utbetalats. Konkursen övergår i 

sådana fall till en likvidation. Vid en likvidation får samtliga aktieägare betalt ur konkurs. 

Styrelseledamöter äger vanligtvis aktier i bolaget. Även i dessa fall kan det bli så att den som 

ursprungligen har gjort fel, får skadestånd. I sådana fall fungerar systemet på ett felaktigt sätt och 

skadeståndssystemet i ABL överutnyttjas. Enligt min uppfattning är det inte korrekt att revisorn 
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ska betala för något som ett annat organ (styrelse eller VD) ursprungligen har gjort fel och att det 

organet sedan ska kunna dra nytta av det skadeståndssystem som finns.
228

  

5.3 Professionsansvar och förtroendeuppdrag 

5.3.1 Inledning 

Styrelseledamöter och en revisor är sysslomän i förhållande till ett bolag. En skillnad finns dock, 

eftersom revisorn har ett professionsansvar som inte föreligger för styrelseledamöterna (se även 

avsnitt 2.2.3, 3.2 och 3.3.2.3). Det innebär, enligt min åsikt, att bedömningen om revisorn varit 

oaktsam blir enklare än bedömningen om styrelseledamoten varit oaktsam, eftersom en 

aktsamhetsnorm finns för revisorn. Culpabedömningen av revisorn sker mot gruppen av 

revisorer, hur de brukar handla et cetera. Exempelvis aktualiseras frågan om revisorn har agerat 

enligt god revisionssed och god revisorssed (se även avsnitt 2.4.4). I skadeståndsmål mot 

revisorn föreligger i stort sett alltid en bedömning om han/hon agerat i enlighet med god 

revisionssed. Enligt min uppfattning finns det dock även problem i bedömningen av 

professionsansvaret. God revisionssed och god revisorssed ingår i bedömningen av om en revisor 

har brutit mot en aktsamhetsnorm. Dessa seder är dock inte klart definierade i lag eller i 

förarbeten. Normerna god revisionssed och god revisorssed utformas, dels av FAR, dels av 

Revisorsnämnden men det är domstolen som slutligen bedömer vad som avses med begreppen 

god revisionssed och god revisorssed. Det medför att en revisor som utgått ifrån att han/hon 

agerat i enlighet med normerna inte behöver ha gjort det enligt domstolen, eftersom den lagt 

annat innehåll i normerna än vad som funnits tidigare. Revisorsnämnden tar dock i flera fall upp 

frågan om en revisor har brutit mot god revisionssed före ett avgörande i ett skadeståndsmål. 

Domstolen tycks i de flesta fall gå på Revisorsnämndens bedömning om revisorn brutit mot god 

revisionssed eller inte.  

5.3.2 Mindre ansvar för styrelseledamoten? 

En fråga som aktualiseras angående professionsansvaret är om det i praktiken läggs mindre 

ansvar på styrelseledamöter, eftersom få specifika krav föreligger på ledamöterna. I ABL 

föreskrivs att en person som sitter i en styrelse ska vara myndig, inte försatt i konkurs eller ha 
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 Östlund A, ”Prosolvias grundare vinner på PWC-förlikningen”, Dagens Industri 2013. I Prosolvia kan det bli så 

att grundarna och de som ursprungligen gjort fel får betalt i konkursen.  
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förmyndare et cetera. I vissa fall finns dock fler krav för att få vara styrelseledamot.
229

 Det finns 

således få krav för att få vara styrelseledamot och därför kan flertalet vara ledamöter. För 

revisorer är kraven däremot avsevärt större, eftersom det bland annat krävs fortlöpande 

utbildning och praktik. Det är således problematiskt att bedöma styrelseledamöternas ansvar, då 

det saknas en tillämplig aktsamhetsnorm. Styrelseledamöter ska till exempel iaktta sin 

tillsynsplikt vid fullgörandet av sitt uppdrag, men eftersom det saknas en definition av innehållet 

i plikten, är det svårbedömt vad som avses med tillsynsplikten. Enligt min uppfattning har 

professionsansvaret haft en betydelse vid domstolarnas bedömning och det har medfört en 

ansvarsförskjutning mot revisorn. Samtidigt så har styrelsen och revisorn olika funktioner som 

bolagsorgan. Å ena sidan kan det vara rimligt att den som har ett professionsansvar ska ta ett 

större ansvar, men å andra sidan är det inte rimligt att den som har det ursprungliga ansvaret för 

en uppgift kan undgå ansvar endast för att ett annat organ har ett professionsansvar. 

5.3.3 Lekmansargumentet 

En annan fråga är om en styrelseledamot kan använda sig av lekmansargumentet i ett 

skadeståndsmål, exempelvis att han/hon ”litade på revisorns bedömning, han/hon är ju expert”. 

Jag anser att det vore en omkullkastning av ansvarsfördelningen i ABL i de mål som domstolen 

har godtagit detta. Ur ledamotens synvinkel minskar hans/hennes ansvar, jämfört med vad som 

anges i lagen, om han/hon kan använda lekmansargumentet som grund för att undgå ansvar. 

Användandet av lekmansargumentet är felaktigt, eftersom varje person som väljer att ingå i en 

styrelse ska ansvara fullt ut för de uppgifter som åligger styrelseledamoten enligt lagen. Det är av 

vikt att även domstolarna tillämpar den ansvarsfördelning som finns i ABL och inte låter 

styrelseledamöterna få en mildare bedömning i rätten. En styrelseledamot kan vara vald på grund 

av att han/hon är expert inom ett visst område och borde inte kunna använda sig av 

lekmansargumentet och undgå ansvar i domstolen. Aktsamhetskravet för en person med 

expertkunskap borde således vara högre än för en lekmannaledamot. I Counterminemålet
230

 (se 

även avsnitt 4.4) åberopade käranden i TR att CB och BW borde ha ett högre aktsamhetskrav på 

sig, eftersom de var vana vid bolagsledning och styrelsearbete. TR tog inte upp argumentet till 

bedömning vilket enligt min åsikt borde ha gjorts, eftersom det hade varit intressant att få veta 

om aktsamhetskravet har en avgörande betydelse. Intressant med målet är framförallt att 
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 Dessa fall kommer inte att tas upp i uppsatsen. 
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 Svea hovrätt målnr T 1845-12. 
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styrelseledamöterna hade givit felaktig information i de externa rapporterna men ändå ansågs 

ledamöterna inte oaktsamma. Domstolen har därmed ställt ett relativt högt krav för att en 

styrelseledamot ska anses oaktsam. I Counterminemålet hade informationen varit felaktig men 

käranden skulle bevisa att CB och BW vetat om den felaktiga informationen när rapporterna 

gavs. Käranden fick således ett högt beviskrav på sig. 

5.3.4 Tillit till vad revisorn sagt i sin profession eller roll 

I HovR:ns mål 5756-06 (se även avsnitt 4.8) var den ena styrelseledamoten inte medvållande 

tillsammans med revisorn på grund av att han inte ansågs kompetent att sköta bokföringen. Det 

innebär i sådana fall att icke kompetenta personer i ekonomiska sammanhang har ett lägre 

ansvar. I målet lade HovR, enligt min uppfattning, även vikt vid att styrelseledamoten hade 

rådfrågat revisorn om personen som skötte bokföringen var kompetent och fått svaret att så var 

fallet. Om inte ledamoten hade fått samma svar hade troligen ett annat ansvar kunnat 

aktualiseras, men, eftersom revisorn är ett kontrollerande organ ska den som får information av 

revisorn kunna ge tillit till dessa uppgifter. Å ena sidan kan styrelseledamoten ansetts ha uppfyllt 

sin övervakningsplikt genom att rådfråga revisorn men å andra sidan förflyttades hans ansvar för 

överblick över ekonomin till revisorn. Det beror på att styrelseledamoten inte var ekonomiskt 

kunnig och att HovR lade vikt vid revisorns svar. Enligt min uppfattning har målet medfört att 

revisorsansvaret utvidgats när personer som inte har tillräcklig kompetens ingår i styrelsen. Det 

är därför av vikt, att revisorn är försiktig vid uttalande om personers kompetens och liknande för 

att inte riskera att utvidga sitt eget ansvar till att omfatta bolagets bokföring et cetera och för att 

inte ådra sig ett skadeståndsansvar för något som han/hon har yttrat.  

5.4 Arbetsordningen 

Skadeståndsansvaret som stadgas i ABL är individuellt (se även avsnitt 3.2) men ansvaret kan 

också vara solidariskt (se avsnitt 3.5) om det finns flera ansvariga styrelseledamöter för samma 

skada. Som ovan nämnts (se avsnitt 2.2.5) ska det finnas en arbetsordning i styrelsen om den har 

mer än en styrelseledamot. Arbetsordningen uppställer en ansvarsfördelning mellan 

styrelseledamöterna och därmed kan en bedömning ske om vilken styrelseledamot som är 

ansvarig för en viss uppgift. Exempelvis om styrelsen har en ekonomiansvarig styrelseledamot 

(angivet i arbetsordningen) så är det den styrelseledamoten som är ansvarig för att ekonomin 

sköts korrekt. Men bedömningen om vem som är ansvarig för ekonomin är inte så enkel, 
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eftersom det ekonomiska ansvaret är kollektivt för styrelsen enligt ABL. Även om 

arbetsordningen föreskriver en viss ansvarsfördelning av ekonomin så åligger det styrelsen som 

helhet att bedöma ekonomin. Jag anser dock att samtliga styrelseledamöter inte har samma 

ansvar för ekonomin om arbetsordningen föreskriver en ansvarsfördelning av det ekonomiska 

ansvaret mellan styrelseledamöterna. Den styrelseledamot som har ekonomin som sitt 

ansvarsområde borde enligt min uppfattning ha ett större ansvar för felaktigheter i den 

ekonomiska informationen.  

5.5 Ansvarsförsäkring 

5.5.1 Obligatorisk ansvarsförsäkring 

Skadeståndsprocesser är oftast dyra att driva, delvis på grund av att advokater och annan expertis 

ska anlitas. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det mest fördelaktigt att stämma den person som har 

bäst förutsättning för att kunna betala ett skadestånd. Revisorn har en obligatorisk 

ansvarsförsäkring, vilket framgår av RevisorsL (se även avsnitt 2.4.5). Det är en skillnad mot 

styrelsen, eftersom den inte behöver ha en ansvarsförsäkring enligt lagen. I vissa fall kan dock 

styrelsen ha en ansvarsförsäkring, dessa varierar dock bland annat avseende hur stort 

skadebelopp som ersätts. Det är därmed mer fördelaktigt att stämma revisorn än 

styrelseledamoten, eftersom när skadeståndsskyldighet föreligger så är det större chans för den 

skadelidande att få betalt från revisorn jämfört med från styrelseledamoten. Problemet är att den 

som ursprungligen gjort fel aldrig ställs till svars utan skadestånd riktas mot den som kan betala. 

I exempelvis Prosolvia-målet (se även avsnitt 4.6) stämde konkursboet både revisorn och 

styrelseledamöterna, men efter att målet mot revisorn var avgjort valde konkursboet att återkalla 

skadeståndstalan i målet mot styrelseledamöterna. Det innebär att revisorn fick svara för hela 

skadan som uppstod på grund av de fel som styrelseledamöterna medverkat till.  

5.5.2 Ansvarsförsäkring för styrelsen  

Som ovan nämnts, föreligger ingen obligatorisk ansvarsförsäkring för styrelseledamöter. Det 

finns dock möjligheter att teckna en ansvarsförsäkring för styrelsen och vanligtvis är det bolaget 

som tecknar försäkringen. På grund av att försäkringen inte är obligatorisk så föreligger skilda 

villkor mellan försäkringsbolagen. De frivilliga ansvarsförsäkringarna har exempelvis inget 

enhetligt belopp som ersätts, vilket är en skillnad mot revisorns ansvarsförsäkring där vissa 

lagstadgade krav finns på villkoren i försäkringen. Om vi istället antar att det skulle föreligga en 
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obligatorisk ansvarsförsäkring för styrelsen som tecknas av bolaget så blir frågan i sådana fall 

om försäkringen skulle täcka de fall som styrelsen har skadat bolaget. Om försäkringen skulle 

ersätta de fall när styrelsen skadat bolaget så skulle konkursboet (i de fall som bolaget gått i 

konkurs) få ut ersättning från en försäkring som bolaget tecknat. Det skulle i sådana fall enligt 

min uppfattning bli en besynnerlig utveckling och eventuellt skulle det bli fler fall med processer 

mellan försäkringsbolag och konkursbo för vad som ansvarsförsäkringen täcker. Ett annat 

scenario är om det skulle uppställas krav på att styrelseledamoten själv skulle teckna en 

ansvarsförsäkring. Det skulle orsaka ökade kostnader för ledamoten och det kan i sin tur medföra 

en risk för att det blir svårare att rekrytera styrelseledamöter.  

5.5.3 För- och nackdelar med krav på en obligatorisk ansvarsförsäkring för 

styrelsen 

Fördelarna med att även styrelseledamöter har en obligatorisk ansvarsförsäkring, är att 

ansvarsfördelningen mellan styrelseledamöter och revisorn kan bli mer jämnt fördelad. Den 

reparativa funktionen av skadeståndet ökar, eftersom det är större chans att den skadelidande får 

full ersättning när försäkringar finns. Även om det föreligger obligatoriska ansvarsförsäkringar 

för både revisorn och styrelseledamoten så krävs det enligt min uppfattning att 

ansvarsförsäkringarna ersätter lika stora belopp. I annat fall är det fortfarande mest fördelaktigt 

att stämma den part som har störst belopp försäkrat. Det är inte heller säkert att den lagstadgade 

ansvarsfördelningen upprätthålls enbart på grund av att båda parterna har obligatoriska 

ansvarsförsäkringar. Skadestånd enligt ABL är vanligen större än vad en försäkring täcker. I 

sådana fall är det enligt min åsikt större chans att en stor revisionsbyrå har möjlighet att betala ut 

det skadestånd som inte täcks av ansvarsförsäkringen. 

5.6 Skadeförloppet och skadeståndets funktion  

5.6.1 Skadeståndets förutsättningar 

För att skadestånd ska utdömas ska samtliga rekvisit vara uppfyllda (se rekvisiten i avsnitt 3.1). 

Ansvarsfrågan får även betydelse vid skadeförloppet. Ett exempel på när de skadestånds–

grundade rekvisiten inte var uppfyllda var i HovR:ns mål T 3563-11 (se även avsnitt 4.5). I målet 

var revisorn oaktsam det ena året enligt HovR men det saknades ett orsakssamband mellan 

oaktsamheten och skadan. Skadestånd kunde därför inte utgå och revisorn var därmed inte 
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skadeståndsskyldig. I ett annat mål, Counterminemålet
231

 (se även avsnitt 4.4), där 

skadeståndstalan väcktes mot styrelseledamöterna och VD:n (CB och BW), ansåg HovR att 

skadeförloppet inte var uppfyllt. I målet var TR och HovR eniga om utgången av målet men 

domstolarna gjorde olika bedömningar i sina domskäl. HovR ansåg att ett orsakssamband 

saknades mellan informationen i rapporterna och deltagandet i nyemissionen och TR ansåg att 

CB och BW inte varit vårdslösa. Avgörande för HovR:ns bedömningen borde ha varit att S och 

Y (käranden) varit involverade i bolaget redan före nyemissionen. S och Y hade exempelvis varit 

långivare och var därför inte jämförbara med andra aktieägare. Jag tror att utgången i målet hade 

varit en annan om det hade varit en minoritetsaktieägare eller utomstående investerare som 

deltagit i nyemissionen. Minoritetsaktieägare eller utomstående investerare hade inte haft samma 

information som S och Y hade om bolaget. I sådana fall hade troligen andra krav ställts på CB 

och BW vid bedömningen om de varit vårdslösa i informationsgivningen.  

5.6.2 Den reparativa funktionen 

Skadeståndets funktion borde ha betydelse för ansvarsfördelningen (se även avsnitt 3.1). Ett 

skadestånd som utdöms men som den skadeståndsskyldige inte kan betala, förlorar sin reparativa 

verkan. Skadeståndets reparativa funktion var något som HovR resonerade kring i Prosolvia-

målet (se även avsnitt 4.6), eftersom domstolen ansåg att den reperativa funktionen vägde tyngre 

än revisorns möjlighet att få ett jämkat skadestånd på grund av att en regresstalan troligen 

saknade värde. Den reparativa funktionen är enligt min uppfattning något som beaktas av 

domstolarna och medför att de fördelar mer ansvar på revisorn i skadeståndsmål. Domstolen har 

enligt min uppfattning ansett att det är ett större skyddsvärde att den skadelidande ska få full 

ersättning jämfört med att ansvarsfördelningen enligt ABL ska upprätthållas.  

Sett utifrån skadeståndets reparativa funktion aktualiseras frågan om hur mycket ersättning som 

går att få av en styrelseledamot, som saknar en obligatorisk försäkring. Även om ledamoten har 

tillgångar som uppgår till några miljoner så är det inte säkert att tillgångarna täcker den skada 

som uppstått. Exempelvis kan nämnas att skadeståndet som var aktuellt i Prosolvia (se även 

avsnitt 4.6) skulle med ränta uppgå till drygt två miljarder kronor.
232

 Det är förmodligen inte 

många som kan betala en sådan summa på egen hand. Skadeståndet kan dömas ut av domstolen 
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men i praktiken förlorar skadeståndet sin reparativa verkan, eftersom antingen kan inte 

skadevållaren betala eller så kan domstolen jämka skadeståndet utifrån skadevållarens 

(styrelseledamotens) ekonomiska situation.  

5.6.3 Den preventiva funktionen 

Skadeståndets preventiva funktion (se även avsnitt 3.1) har enligt min åsikt fått en minskad 

betydelse ur styrelseledamöternas perspektiv. På grund av att revisorn i flertalet fall stäms istället 

för styrelseledamöterna så medför det att en risk finns för att styrelseledamöterna inte är 

tillräckligt aktsamma i sina uppdrag. Skadeståndet förlorar sin avskräckande effekt för en part 

om domstolarna aldrig lägger ansvar på den parten utan i praktiken befriar den från ansvar 

genom att lägga ansvaret på en annan part.  

5.7 Ekonomisk information 

5.7.1 Inledning 

Är revisorn ansvariga för den ekonomiska informationen i bolaget? Enligt min åsikt har revisorn 

inte ansvar för den ekonomiska informationen i bolaget, eftersom han/hon inte har upprättat 

bokföringen. I sådana fall skulle det föreligga en jävssituation vilket innebär att revisorn måste 

avsäga sig sitt uppdrag. Däremot så ansvarar revisorn för att han/hon har utfört sitt uppdrag 

korrekt, vilket innebär att revisionen ska ha utförts enligt gällande regelverk. Om revisionen är 

bristfällig och felaktigheter i bokföringen borde ha upptäckts vid revisionen har revisorn varit 

oaktsam. Sammanfattningsvis svarar revisorn för fel som han/hon gjort när han/hon granskat 

bolagets ekonomiska information och förvaltning. Revisorns skadeståndsansvar omfattar således 

inte ansvar för den ekonomiska informationen utan för bristen i utförande av hans/hennes 

uppdrag. 

5.7.2 Vilken tillit ska tredje man kunna ge bokföringen? 

Har det någon betydelse vilken tillit som bokföringen kan få för exempelvis tredje man? I flera 

mål anser jag att det har varit av betydelse vilken tillit som har kunnat ges till bokföringen. 

Exempelvis uttalade HD i NJA 1998 s 734 (se avsnitt 4.2) att var och en ska kunna utgå från att 

en balansräkning
233

 som är granskad av en revisor är korrekt. Generellt sett delar jag HD:s 
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uppfattning, eftersom om de som läser en revisionsberättelse inte kan lita på rapporten så förlorar 

den sin funktion. Revisionsberättelsen är dock ett standardiserat utlåtande och en revisor är inte 

skyldig att utföra en detaljgranskning utan granskningen sker av räkenskaperna i sin helhet (se 

även avsnitt 2.4.7). Granskningen ska ha sin utgångspunkt i de redovisningsprinciper som har 

använts och om principerna har tillämpats på ett korrekt sätt. En granskning enligt god 

revisionssed innebär att utgångspunkten ligger i var riskerna finns och vad som är väsentligt för 

att få en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. Om däremot en balansräkning som är 

granskad alltid ska anses korrekt, medför det enligt min åsikt att revisorn måste göra en 

detaljgranskning för att kunna garantera att balansräkningen är korrekt. Enligt bland annat 

Dotevall
234

 är inte revisorn skyldig att göra en sådan ingående granskning att varje form av 

eventuell förskingring upptäcks. Likaså anser Moberg
235

 att styrelsen är ansvarig för att 

förebygga eventuella förskingringar i bolaget genom det interna kontrollsystemet. Det talar, 

enligt min uppfattning, för att revisorn inte är skyldig att detaljgranska och att eventuella fel som 

finns kvar i bokföringen, efter revisionen, inte enbart är revisorns ansvar.  

I ett annat mål, HovR:ns mål T 4919-07 (se avsnitt 4.7) ansåg HovR däremot inte att full tillit 

skulle ges till bokföringen. Avgörande i målet, enligt min åsikt, borde vara att företaget verkade 

på en osäker marknad och att banken ifråga visste om svårigheterna med marknaden och därför 

inte kunnat ge full tillit till vad som stod i bokföringen och revisionsberättelsen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att tilliten till bokföringen har betydelse vid bedömning om 

revisorn varit oaktsam eller inte. Betydelsefullt är även vilken kännedom som borgenären har om 

vilka förhållande som bolaget verkar i för bedömningen om han/hon kan ge full tillit till 

bokföringen.  

5.7.3 Inget bokföringsbrott men ändå skadeståndsansvarig 

I Prosolvia (se avsnitt 4.6) var bokföringen felaktig men styrelseledamöterna hade enligt TR inte 

begått grovt bokföringsbrott. Den felaktiga bokföringen var dock grundläggande i 

skadeståndsmålet mot revisorn och revisionsbolaget. Det vore enligt min uppfattning intressant 

att se vad som krävs för att en felaktig bokföring inte utgör ett bokföringsbrott men ändå är 

bokföringen tillräckligt inkorrekt för att aktualisera skadeståndsansvar. Bedömningarna är dock 
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olika på grund av att det ena är ett brottmål medan det andra är ett skadeståndsmål. I brottmålet 

fann TR att ledamöterna inte var skyldiga, delvis på grund av otillräcklig bevisning. I 

skadeståndsmålet fanns en annan bevisning och framförallt krävde HovR ett lågt beviskrav 

(övervägande sannolikt), vilket gjorde att ansvar kunde utdömas för revisorn. 

5.7.4 När är styrelsen ansvarig? 

Enligt Dotevall kan styrelsen och/eller VD:n endast bli ansvariga i de fall som de varit grovt 

försumliga. VD:n och styrelsen är dock försumliga för olika saker: VD:n kan vara försumlig vid 

skötseln av den löpande verksamheten (exempelvis att ansvara och sköta bokföringen) medan 

styrelsen är försumlig vid utövandet av sin tillsynsplikt över VD:n. I propositionen till ABL 1975 

ansåg lagstiftaren att styrelsen hade en tillfredsställande löpande kontroll över bokföringen 

genom att anlita en revisor.
236

 I propositionen till ABL 2005 finns inte motsvarande uttalande om 

vad som är en tillfredsställande löpande kontroll med. Samuelsson har dock uttalat att i praktiken 

har styrelsen utövat en tillfredsställande kontroll över VD:ns arbete med bokföringen om 

styrelsen har en kontroll underställd en revisor,
 237

 vilket torde innebära att bolagets revisor 

granskar bokföringen. Om styrelsen anses uppfylla sin tillsynsplikt över bokföringen och 

medelsförvaltningen genom att anlita en revisor kan det enligt min åsikt innebära att revisorn 

övertar styrelsens tillsynsansvar över den ekonomiska funktionen. Jag delar Samuelssons åsikt 

att revisorn delvis har övertagit styrelsens tillsynsansvar över att VD:n sköter bokföringen 

korrekt utifrån hur domstolarna har dömt och resonerat i skadeståndsmål mot revisorer. För att 

en styrelseledamot ska bli ansvarig för en skada krävs troligen ett relativt högt beviskrav. 

Exempelvis kan nämnas Countermine-målet (se avsnitt 4.4) där TR inte ansåg att 

styrelseledamöterna varit oaktsamma.  

5.8 Ska revisorn svara för hela skadan? 

I förarbetena anges, dels att revisorn endast är skyldig att utge skadestånd motsvarande 

hans/hennes försummelse vid fullgörande av hans/hennes uppdrag, dels att revisorn kan bli 

ansvarig för hela skadan om han/hon varaktigt brustit i sin granskning (se bland annat avsnitt 3.2 

och 3.4). Enligt min uppfattning föranleder bristen i granskningen att revisorn endast ska svara 

för skadestånd som motsvarar hans/hennes försummelse. Förarbetena anger även att skadestånd 
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för en skada som täcks av en ansvarsförsäkring aldrig är oskäligt betungande och ska därför inte 

jämkas. Jag anser att förarbetena är tvetydiga, eftersom revisorn å ena sidan bara ska betala 

skadestånd motsvarande hans/hennes försummelse och å andra sidan är skadestånd som täcks av 

en ansvarsförsäkring aldrig föremål för en jämkning. Med hänsyn till vad som anges i 

förarbetena till ABL så borde en revisor kunna få betala en skada som motsvarar ett belopp som 

är högre än revisorns försummelse, men lägre eller lika stort som det belopp som täcks av 

ansvarsförsäkringen. Revisorn kan således bli skyldig att betala ett högre skadestånd än vad som 

motsvaras av hans/hennes försummelse. Det är enligt min åsikt felaktigt att revisorn får betala ett 

högre skadestånd än vad som motsvarar hans/hennes försummelse, eftersom ansvar övervältras 

på revisorn enbart på grund av en försäkring. Något annat som kan ifrågasättas är att en revisor 

som varaktigt brustit i sin granskning kan bli ansvarig för hela skadan. Revisorn har gjort fel som 

inte upptäckt att det funnits oegentligheter i bolaget men det är fortfarande styrelsen eller VD:n 

som har gjort det ursprungliga felet. Revisorn har till exempel inte upprättat bokföringen och 

därför borde han/hon inte behöva svara för hela skadan som uppstår på grund av bristerna. På 

grund av vad som anges i förarbetena svarar revisorn för sådant som åligger styrelsen enligt ABL 

och förarbeten medverkar till en snedfördelning av ansvarsfördelningen som uppställts i lagen.  

I Gusums Bruk-målet (se avsnitt 4.3) mot revisorn har TR utgått, enligt min uppfattning, från att 

revisorn endast ska svara för den skada som han orsakat. Målet togs inte upp till prövning i 

HovR, eftersom parterna valde att förlikas. Även Prosolvia-domen (se avsnitt 4.6) ledde till en 

förlikning och prövades inte i högre instans. I Prosolvia-målet har HovR, enligt min åsikt, tagit 

fasta på att revisorn ska bli ansvarig för hela skadan om han varaktigt har brustit i sin granskning 

och en förlustbringande åtgärd har vidtagits. I Prosolvia hade revisorn brustit i den varaktiga 

kontrollen och utifrån det kan det vara rimligt att följa principen att revisorn därmed ska svara 

för skadan (det finns dock andra saker som tas upp i målet som gör att domskälen och domslutet 

kan ifrågasättas). 

5.9 Revisorns möjligheter att påtala fel  

Revisorn har, som tidigare nämnts, vissa handlingsalternativ för att påtala fel (se avsnitt 2.4.6). 

Enligt Sandström (se avsnitt 2.4.6) använder sig revisorn främst av de informella rapporterna. 

Dessa kan vara ett påpekande som antingen är skriftligt eller muntligt. Användandet av de 

informella åtgärderna har både för- och nackdelar. Ett muntligt påpekande kan leda till rättelse 
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men om felet kvarstår så föreligger svårigheter för revisorn att bevisa att han/hon har gjort 

påpekandet till styrelsen. Ett skriftligt påpekande till styrelsen som tas upp på ett styrelsemöte, 

borde däremot bli protokollfört. Skillnaden mot en skriftlig erinran är att den alltid ska 

protokollföras enligt 9 kap 39 § 1 st ABL. När ett påpekande har protokollförts så blir det en 

enklare bedömning vid en skadeståndsprövning om revisorn varit vårdslös eller inte. Revisorn 

har även lättare att påvisa att styrelsen varit medveten om ett visst problem och därmed borde 

ledamöterna inte kunna undgå ansvar. En anmärkning i revisionsberättelsen blir även tillgänglig 

för tredje man, eftersom revisionsberättelsen är en offentlig handling. I sådana fall kan, enligt 

min uppfattning, aldrig tredje man hävda att han/hon givit full tillit till revisionsberättelsen, i vart 

fall inte avseende det som anmärkningen berörde. På grund av att revisionsberättelsen är en 

offentlig handling tror jag att revisorer drar sig lite för att göra en anmärkning i den. En felaktig 

anmärkning kan leda till att revisorn blir skadeståndsskyldig på grund av anmärkningen.  

5.10 Solidariskt ansvar 

5.10.1  Inledning 

Revisorn och styrelsen har ett parallellt ansvar. Det är styrelsen som ansvarar för upprättande av 

bokslut och årsredovisning. Den ska svara för att informationen som finns i den är korrekt. 

Revisorn ska granska vad som står i årsredovisningen för att hitta eventuella felaktigheter och i 

sådana fall påpeka dessa så att de rättas till alternativt avge en oren revisionsberättelse. 

Skadeståndsansvaret som aktualiseras i mål mot styrelseledamöter eller revisorn bygger på vissa 

rekvisit (se ovan avsnitt 3.1). Ett av rekvisiten är att organledamoten i sitt uppdrag vållat skadan 

av uppsåt eller oaktsamhet. Styrelseledamöter och revisorer har olika uppdrag, vilket innebär att 

de kan bli ansvariga för samma skada. Ansvaret för en årsredovisning som är felaktig åvilar 

styrelsen och om revisorn inte upptäcker felen, som han/hon borde gjort, ansvarar han/hon för en 

bristande revision.  

5.10.2  Fördelning av skadestånd vid solidariskt ansvar 

Den som blir skadeståndsskyldig och som bär ett solidariskt ansvar med andra parter kan välja 

att regressa mot medvållande parter. Skadeståndet ska dock enligt 29 kap 6 § ABL fördelas 

enligt vad som är ”[…] skäligt efter omständigheterna”. Det skulle kunna medföra att 

skadeståndet läggs på revisorn, eftersom han/hon har en obligatorisk ansvarsförsäkring som 

styrelseledamöter saknar. Exempelvis ansåg HovR i Prosolvia-målet (se avsnitt 4.6) att revisorns 
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skadestånd inte skulle jämkas. Domstolen anförde att en jämkning inte kan ske enbart för att en 

regresstalan mot medverkande styrelseledamöter var värd i stort sett ingenting. Domstolens 

ståndpunkt att den reparativa funktionen vägde tyngre än jämkningsmöjligheten hade troligen sin 

grund i antagandet om att regresstalan var värd noll kronor. Om en regresstalan är värd noll 

kronor (det vill säga vad som kan fås ut i pengar) så är även en skadeståndstalan mot den 

medvållande värd noll kronor för den skadelidande. I sådana fall skulle den skadelidande inte få 

full ersättning för sin skada om den ena vållande parten får ett jämkat skadestånd och den andra 

vållande parten inte kan betala ett skadestånd. Skadeståndet skulle därmed förlora en del av sin 

reparativa verkan genom att den skadelidande inte fick full ersättning. Resonemanget som HovR 

för innebär enligt min åsikt att domstolen väljer att bortse från att flera har medverkat till skadan. 

Domstolen fokuserar endast på skadeståndets reparativa funktion och anser att den reparativa 

funktionen är skyddsvärdet. Revisorn blir därmed ansvarig för hela skadan trots att styrelsen eller 

VD:n ursprungligt var de ansvariga för skadan.  

Revisorn kan väcka en regresstalan mot medvållande styrelseledamöter. I de fall som det 

utdömda skadeståndet var stort så är det inte säkert att revisorn kan väcka en regresstalan på 

grund av att processer är dyra att driva. I de fall som skadeståndet inte täcks av 

ansvarsförsäkringen måste medel tas någon annanstans för att betala skadeståndet. En 

regresstalan kan bli dyr, speciellt om talan inte bifalls eller om det leder till ett bifall men det inte 

finns några medel att få från den medvållande. En regressrätt som inte har något värde är lönlös 

att göra, eftersom det inte finns medel att hämta där. 

5.11 Utvidgning av revisorns uppdrag 

5.11.1  Inledning 

Av de mål som finns kan det utläsas att domstolarna i vissa fall vill utvidga revisorernas 

uppgifter. ABL anger att revisorsuppdraget innebär att revisorn ska granska bolagets 

räkenskaper, medelsförvaltning samt styrelsens och VD:ns förvaltning. Enligt NJA 1996 s 224 

(se avsnitt 3.3.3.3) har en revisor även ett rådgivningsansvar för vad han/hon inte har utfört i 

egenskap av sitt uppdrag som revisor. I målet hade revisorn upprätta en tillfällig balansräkning, 

vilket borde varit en del av revisorns konsultuppdrag och inte i egenskap av bolagets revisor. 

Revisorn hade inte utfört någon revision av bolaget, eftersom det saknades en årsredovisning et 

cetera. Revisorn avsade sig även revisorsuppdraget, eftersom han inte kunde utföra en revision 
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enligt gällande regelverk. Rådgivningsansvaret i målet borde därför enligt min uppfattning inte 

skett i egenskap av bolagets revisor utan i egenskap av konsult och därmed borde inte 

skadeståndsansvaret enligt ABL kunna aktualiseras. Jag delar således Pehrsons och Gometz 

uppfattning att revisorn varit vårdslös vid rådgivningen av utformningen av balansräkningen men 

rådgivningen bör inte omfattas av skadeståndet enligt ABL. Liksom Gometz anser jag att det 

innebär att revisorsuppdraget utvidgades till att omfatta även sådana uppgifter som revisorn inte 

är skyldig att göra enligt lag.  

5.11.2  Skadelidande som har rätt till skadestånd 

I BDO-målet
238

 (se avsnitt 3.3.3.3) har domstolen bedömt vilken krets av skadelidande som ska 

ha rätt till skadestånd av revisorn. HovR ville ge kapitalförsäkringstagare rätt till skadestånd. I 

bolaget Daydream fanns en bokföring som inte var korrekt men som revisorn lämnat en ren 

revisionsberättelse till. Revisionsberättelsen hade sedan legat till grund för ett prospekt. Enligt 

min uppfattning gjorde HovR en medveten utvidgning av revisorns skadeståndsansvar, bland 

annat genom att domstolen uttalade att det inte var en ”[…] oskälig utvidgning av revisorns 

skadeståndsskyldighet gentemot tredje man enligt ABL”. Som Kleineman påpekar i sitt uttalande 

till överklagandet av domen föreligger en skillnad mot NJA 1996 s 224, eftersom en konkret och 

närliggande relation saknas mellan revisorn och den skadelidande. Om HD fastställer HovR:ns 

domslut utvidgar domstolen revisorsansvaret till att revisorn kan bli skadeståndsskyldig mot 

samtliga tredje män för en ren revisionsberättelse. Revisionsberättelsen är ett kortfattat och 

relativt standardiserat utlåtande (se även avsnitt 5.7). Om revisionsberättelsen ska vara 

skadeståndsgrundande för varje felaktigt beslut som någon tar på grund av revisionsberättelsen 

så kan revisorn bli skadeståndsskyldig i stort sett i samtliga fall. Enligt min uppfattning står 

HovR:ns domslut i strid med syftet bakom lagregeln och HD borde därför inte ha fastställt 

HovR:ns domslut. I förarbetena till ABL uttalas att det är viktigt att beakta risken för att för stora 

skadestånd utdöms. Om kretsen av tredje män, som utgör skadelidande, får den utvidgning som 

HovR fastställt kommer utvidgningen att medföra stora skadeståndsanspråk på grund av att det 

finns många skadelidande. Enligt min åsikt är inte tanken bakom lagen att ersätta alltför 

långtgående skador och jag anser att det väger tyngre att skadeståndsanspråken inte ökar i 

omfång.  
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5.12 Begränsat skadeståndsansvar för revisorn? 

5.12.1  Inledning 

Frågan om revisorns skadeståndsansvar ska begränsas i lag antingen till belopp eller på något 

annat sätt har varit föremål för en utredning. Vid domstolsprocesser föreligger små möjligheter 

för revisorn att få ett jämkat skadestånd. Lagstiftaren anser inte att ett skadestånd är oskäligt 

betungande (se även avsnitt 5.8) så länge som skadeståndet täcks av en ansvarsförsäkring, vilket 

domstolarna har gått efter. I praktiken kan en revisor förlora sin möjlighet att få ett jämkat 

skadestånd, eftersom skadeståndet inte var oskäligt betungande. Ett exempel är NJA 2006 s 136 

(se även avsnitt 3.4). I målet ansåg inte HD att ett medvållande från bolaget var 

ansvarsbegränsande för revisorn och därmed fick revisorn inte ett jämkat skadestånd. Målet har 

enligt min uppfattning lagt grund för att revisorn åläggs mer ansvar än vad som är lagstadgat. 

Målet har bidragit till att en revisor inte kan påtala medvållande från bolagets sida för att få 

skadeståndet jämkat eller nedsatt. Frågan är dock om utgången i målet skulle blivit en annan om 

revisorn påtalat medvållande från en eller flera specifika styrelseledamöter. 

5.12.2  För- och nackdelar med ett begränsat skadestånd för revisorn 

Utredningen som behandlar om revisorns skadeståndsansvar ska begränsas har tagit upp en del 

nackdelar, bland annat risken med att revisorn blir mindre aktsam vid utförandet av sitt uppdrag. 

Nackdelen är troligen en av anledningarna till att skadeståndet som kan utgå enligt ABL inte är 

begränsat för revisorer till ansvarsförsäkringens belopp. Jag är dock tveksam om en begränsning 

av revisorns skadeståndsansvar skulle medföra att revisorn blir mindre aktsam i sitt uppdrag. 

Skadestånd enligt ABL kan bli avsevärt högre än vad som täcks av ansvarsförsäkringen. 

Jämföras kan med det skadestånd som utdömdes i Prosolvia (se även avsnitt 5.6 och 4.6), vilket 

troligen inte täcktes av revisionsbolagets ansvarsförsäkring. Om revisorns skadeståndsansvar 

skulle begränsas till vad som täcks av försäkringen skulle begränsningen kunna innebära att 

ansvarsfördelningen blir mer utifrån lagens ordalydelse. Jag tror att begränsningen skulle öka 

antal fall när den stämmande parten måste stämma både revisorn och styrelsen för att kunna få 

sin skada ersatt. En begränsning av skadeståndsansvaret kan samtidigt vara negativ utifrån 

skadeståndets reparativa funktion. Begränsningen kan medföra att den skadelidande inte får hela 

sin skada ersatt. Något som däremot talar för en begränsning av revisorernas skadeståndsansvar 

är rekommendationerna från EU som var till grund för förarbetet om revisorns skadestånds–
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ansvar. Enligt rekommendationen började revisionsbolagen att få svårare att erhålla försäkringar, 

då skadeståndsanspråken ökade på grund av en turbulent kapitalmarknad. Om utgången i mål i 

framtiden blir att skadestånd döms ut i storlek med skadeståndet i Prosolvia-målet kommer 

revisionsbranschen att få vissa svårigheter. Ett revisionsbolag har råd att en gång betala ett stort 

skadestånd (dock inte alla revisionsbolag) men om revisionsbolaget är part i flera liknande mål 

samma år är risken att bolaget inte klarar av skadeståndsanspråken och därmed går i konkurs. 

Det gynnar i sin tur inte finansmarknaden, eftersom revisionen är en viktig funktion i det 

aktiebolagsrättsliga systemet. En begränsning i svenska ABL är dock inte en helhetslösning av 

problemet, vilket regeringen uttalade i förarbetet. Problemet med för höga skadestånd skulle 

kvarstå även om en svensk reglering fanns, eftersom skadestånd som döms ut av utländsk rätt 

skulle vara obegränsade (det finns dock vissa länder som har infört en begränsning av revisorns 

skadeståndsansvar). Det skulle därmed krävas något enhetligt system i världen, i vart fall inom 

EU.  

5.12.3  Förslag på hur skadeståndsansvaret ska begränsas för revisorn 

I utredningen om revisorers skadeståndsansvar gavs två förslag på begränsningar. Ett av 

förslagen var att beloppsbegränsa skadeståndsansvaret vid oaktsamhet. Det andra förslaget var 

att skadeståndstalan skulle väckas mot bolagsledningen först och därefter skulle endast 

bolagsledningen kunna väcka regresstalan mot revisorn. Förslaget innebar, enligt min åsikt, att 

styrelsen fick det primära ansvaret för bokföring et cetera, vilket även är tanken med 

funktionsfördelningen enligt lagen. Revisorn fick ett sekundärt ansvar. Enligt min uppfattning 

hade ansvarsfördelningen i ABL kunnat upprätthållas om begränsningen godtagits. Bolags–

organen skulle svara för sin medverkan till skadan och en utveckling mot att skadeståndstalan 

enbart skulle väckas mot den som har medel att betala med skulle inte ske. Förslaget innehöll 

dock vissa svårigheter, vilket regeringen påpekade i propositionen. Ytterligare något som talar 

mot att revisorerna skulle få ett begränsat skadeståndsansvar är att andra yrkesgrupper inte har ett 

begränsat skadeståndsansvar. I fallet när revisorer blir skadeståndsskyldiga finns det dock 

vanligen ytterligare en part som är ansvarig för skadan. Enligt min åsikt är frågan i hög grad 

aktuell efter Prosolvia-målet.  

Ett annat alternativ till en begränsning av skadeståndstalan och för att få en korrekt 

ansvarsfördelning är att lagstadga ett krav på att samtliga parter ska instämmas i samma mål som 
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solidariskt ansvariga. Det skulle även föreligga en modell i lag eller förarbeten hur skadeståndet 

ska fördelas mellan bolagsorganen. Enligt min uppfattning skulle en ansvarsförskjutning i sådana 

fall inte ske mot revisorn utan även de ursprungligt ansvariga skulle bli skadeståndsskyldiga. Det 

viktigaste är dock att en översyn sker så att vad som står i lagen även efterlevs av domstolarna. 

6 Slutsats 

ABL uppställer en relativt klar och tydlig ansvarsfördelning mellan bolagsorganen. Styrelsen 

ansvarar för bolagets organisation, förvaltningen av bolaget samt att den ska utöva tillsyn över 

bokföringen enligt 8 kap 4 § ABL. Revisorn däremot är ett kontrollerande och i en del fall även 

ett rådgivande organ och ska enligt 9 kap 3 § ABL granska och kontrollera den interna 

förvaltningen samt räkenskaperna. Ansvarsfördelningen för de olika uppgifterna enligt lagen är 

därmed tämligen klar.  

Om något av bolagsorganen är vårdslösa vid utförandet av sitt uppdrag kan de åläggas 

skadeståndsansvar antingen mot bolaget, aktieägare eller gentemot tredje man. Skadestånds–

skyldigheten är individuell enligt 29 kap 1–2 §§ ABL. Ansvar uppkommer enligt 29 kap 1–2 §§ 

ABL om en skada har skett, som en organledamot orsakat genom att vara culpös vid utförandet 

av sitt uppdrag och att adekvat kausalitet föreligger mellan skadan och den skadegörande 

handlingen. Vanligt förekommande vid skadeståndsmål är exempelvis att det har förekommit 

felaktigheter i bokföringen och dessa har varken det interna kontrollsystemet i bolaget eller 

revisorn upptäckt vid sin revision. I dessa fall väljer flertal parter att stämma revisorn. Revisorn 

är dock inte ensam ansvarig för skadan om han/hon varit culpös vid utförandet av sitt uppdrag, 

eftersom styrelsen eller VD:n är ansvariga för bokföringens upprättande. I praktiken har revisorn 

fått svara för skadan ensam i mål där även styrelsen och VD:n varit ansvariga.  

Utvecklingen har varit att domstolarna lagt mer ansvar på revisorn. Å ena sidan har revisorn och 

styrelsen ett parallellt ansvar. De har olika uppdrag och ansvarar således för olika saker, revisorn 

för att han/hon utfört revisionen korrekt och styrelsen för att den haft den tillsyn över ekonomin 

som krävs. Å andra sidan är det i huvudsak styrelsens ansvar att se till att bokföringen sköts 

korrekt och att det inte föreligger felaktigheter i den. Det är dock svårt att påvisa att en 

styrelseledamot varit oaktsam i sitt uppdrag, eftersom det saknas en klar definition om vad som 

ingår i ledamotens uppdrag. Domstolen tycks också ställa relativt höga beviskrav för att en 
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styrelseledamot ska ha varit oaktsam.
239

 Däremot för revisorn finns en aktsamhetsnorm, eftersom 

han/hon har ett professionsansvar. Aktsamhetsnormen bestäms utifrån revisorerna som 

yrkesgrupp och normerna god revisors- och revisionssed.  

Något annat som troligen medfört att domstolarna lagt mer ansvar på revisorn än på 

styrelseledamöterna är den obligatoriska ansvarsförsäkringen för revisorn. Ansvarsförsäkringen 

gör att den skadelidande alltid kan få ersättning vid ett utdömt skadestånd (dock är det inte säkert 

att försäkringen täcker hela skadeståndet). Skadeståndets reparativa funktion upprätthålls därmed 

och den skadelidande hålls skadelös (en förutsättning är dock att hela skadeståndet ersätts). I 

förarbetena till ABL anges dock att revisorn enbart ska svara för den skada som han/hon orsakat. 

I praktiken har revisorn dock fått svara för hela skadan. Vad som uttalades tidigt i förarbetena till 

ABL, att det förelåg en risk för att skadeståndstalan enbart riktades mot revisorn på grund av 

ansvarsförsäkringen, har således blivit fallet.  

När det finns flera ansvariga för en skada kan de bli solidariskt ansvariga. Revisorn och 

styrelseledamoten stäms dock sällan i samma mål. Den skadeståndsskyldige blir tvungen att föra 

en regresstalan mot den medvållande parten för att få ut ersättningen från denna. Det sker dock 

sällan, bland annat för att det är dyrt att driva processer och om den skadeståndsskyldige skulle 

förlora regresstalan är det inte säkert att den har medel att betala den medvållandes 

rättegångskostnader et cetera.  

Ovanstående faktorer är några av de punkter som jag anser har bidragit till att revisorerna i större 

utsträckning har fått svara i skadeståndsmål där både revisorer och styrelseledamöter varit 

ansvariga för skadan. I praktiken har det enligt min åsikt inneburit att ansvaret för bolagets 

ekonomiska information har förskjutits mot revisorn och att revisorn i praktiken svarar för vad 

som enligt lagen är styrelsens ansvar. Det föreligger således en skillnad mellan 

ansvarsfördelningen i lagen och ansvarsfördelningen som döms ut av domstolarna. Med 

anledning av utvecklingen på skadeståndsområdet för revisorer kan det finnas anledning att se 

över skadeståndsreglerna som finns i ABL. 
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 Se bland annat Counterminemålet, HovR:ns målnr T 1845-12. 
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