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Sammanfattning 

Enligt ansvarsfördelningen i ABL bär styrelsen det primära ansvaret för bolagets 

organisation, förvaltning och ekonomiska förhållanden. Styrelsen har därmed ett 

yttersta ansvar för att bolagets räkenskaper blir korrekt speglade i den inform-

ation bolaget offentliggör till marknaden. Revisorn är å sin sida ett granskande 

organ som ska granska det uppdrag styrelsen utför, det vill säga en granskning 

av styrelsens egna kontrollsystem. Revisorns granskning syftar således till att 

bidra med trovärdighet till bolagets redovisning. Organledamöternas ansvar är i 

och med det parallellt och i många fall överlappande vilket leder till att de i 

många fall medverkar till samma skador. Vid uppkommen skada ska dock 

bolagsorganen enbart ansvara för den skada de orsakat i sina respektive 

uppdrag. Trots denna ansvarsfördelning där styrelsen bär det yttersta ansvaret 

för bolagets redovisning riktas många skadeståndskrav ändock mot revisorn. I 

och med att bolagsorganen har ett solidariskt ansvar i kombination med 

revisorers obligatoriska ansvarsförsäkringar, samt de stora revisionsbyråernas 

betalningsförmåga, riskerar revisionsbyråerna nämligen att slutligt få ersätta en 

skada som även bolagsledningen är ansvarig för. Följaktligen övervältras 

ansvaret på dessa revisionsbyråer på ett icke önskvärt sätt.  

 

Flera förslag har framtagits för att begränsa revisorsansvaret, såväl på nationell 

nivå som på EU-nivå. I april 2016 släpptes den nyaste utredningen i Sverige där 

utredaren dock inte fann att några genomgripande förändringar skulle göras i 

lag. Några mindre ingripande förslag framlades dock. Efter en genomgång av 

förslagen finner jag det dock motiverat att göra mer ingripande ändringar och 

införa obligatoriska ansvarsförsäkringar för bolagsledningen. Dels för att det är 

inkonsekvent att enbart revisorn har ett sådant krav, men inte minst för att 

upprätthålla skadeståndets reparativa och preventiva syfte. Det skulle dels verka 

motiverande för skadelidande att rikta skadeståndsanspråk även mot styrelsen 

och den verkställande direktören och dels skulle det stärka revisorns eller 

försäkringsbolagets möjlighet att utfå ersättning genom regresskrav. Att både 

revisorn och bolagsledningen har en obligatorisk ansvarsförsäkring skulle, i 

kombination med det solidariska ansvaret, kunna leda till en jämnare ansvars-

fördelning mellan bolagsorganen. 
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Förkortningar 
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Prop.  Proposition 
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1. Inledning 

1.1  Problembakgrund 

Den 24 september 2013 slutade den tolv år långa skadeståndsprocessen mot 

revisionsbolaget PwC med förlikning. PwC fick betala drygt 740 miljoner kronor 

i skadestånd till det konkursade IT-företaget Prosolvia. Trots detta enorma be-

lopp var det endast en bråkdel av det skadestånd som hovrätten dömde ut i må-

let mellan parterna, ett skadestånd på 890 miljoner kronor plus ränta, det vill 

säga ett sammanlagt belopp på cirka 2 miljarder kronor. Prosolviamålet står 

dock inte ensamt bland de mål där revisionsbolag blivit utsatta för skyhöga 

skadeståndskrav. Just nu aktuella mål där Troms Kraft riktat ersättningsanspråk 

mot Grant Thorntons revisor på 1,8 miljarder kronor för revisionen i Kraft & Kul-

tur samt HQ-målet där KPMG:s revisor står åtalad tillsammans med fyra andra 

styrelseledamöter på ett skadestånd med ett sammanlagt belopp om cirka 5 mil-

jarder kronor är ytterligare exempel. 

 

Debatten om revisorers ansvar har varit högaktuell de senaste åren i och med 

dessa uppmärksammade mål där revisionsbolagen stått måltavla för enorma 

skadeståndsanspråk. En del av diskussionen har rört hur detta på ett negativt 

sätt påverkar den redan bristande konkurrensen som råder på marknaden för 

revisionstjänster i Sverige och även i övriga EU. Marknaden domineras i princip 

av de fyra revisionsbolagen KPMG, EY, PwC och Deloitte, även kallade ”Big Four”. 

Den Europeiska kommissionen har länge uttryckt sin oro för denna bolags-

koncentration, vilket också har varit en framstående synpunkt i de svenska dis-

kussionerna. En av grunderna till problemet antas vara att mellanstora 

revisionsbyråer undviker att ta sig an uppdrag för större aktiebolag på grund av 

risken för omfattande skadeståndskrav. Med den skadeståndsreglering som gäl-

ler idag föreligger nämligen en risk att någon av de stora revisionsbyråerna går 

omkull på grund av de enorma skadeståndsanspråk som kan uppstå. En sådan 

konkurs skulle leda till att konkurrensen på marknaden blir än mer koncen-

trerad, något som även realiserades efter Arthur Andersens undergång då ”Big 

Five” gick till ”Big Four”.  
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I mars 2014 utsågs Kristina Ståhl att leda en utredning om implementeringen av 

nya regler från EU om revisorer och revision.1 Uppdraget redovisades dels ge-

nom ett delbetänkande 20152 och dels genom ett slutbetänkande rörande revi-

sorers skadeståndsansvar och ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen som 

kom ut i april 20163. Den senare nämnda utredningen syftar till att dels utreda 

om det är möjligt att minska risken för enorma skadestånd ör revisorer samt se 

över om ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen på något sätt kan 

förtydligas.  

1.2  Frågeställning 

- Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan revisorn och bolagsledningen i ett 

aktiebolag? 

- Bör revisorns ansvar begränsas för fel eller brister i bolagets redovisning? 

- Vad är en lämplig lösning för att nå en ansvarsfördelning mellan revisorer 

och bolagsledningar för att nå en praxis som speglar lag? 

1.3  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur ansvarsfördelningen ser ut mellan 

bolagsledningen och revisorn i ett aktiebolag i de fall fel eller brister uppstår i 

bolagets redovisning. Min tes är att revisorer får bära ett större ansvar i prak-

tiken än vad som följer av lag. Jag vill därför dels undersöka om det är så och or-

saken till varför. Jag finner det dessutom intressant att analysera de lösningar 

som framlagts både på EU-nivå och i Sverige för ett begränsat revisorsansvar. 

Utifrån detta vill jag utreda vad som vore en lämplig lösning på problemet.  

1.4  Metod 

För detta arbete har jag använt olika rättsvetenskapliga metoder för att nå fram 

till min slutliga analys. En stor del av arbetet har varit analytiskt, men för att 

komma dit fick jag till att börja med använda mig av en rättsdogmatisk metod. 

Jag samlade in relevanta rättskällor och strukturerade upp dem i ordning för att 

ge en tydlig överblick över vad som är gällande rätt. Jag har som stöd för lagtext 

sökt mycket information i förarbeten samt doktrin för att ge en djupare för-

                                                        
1 Kommittédirektiv 2014:36. 
2 SOU 2015:49 Nya regler för revisorer och revision 
3 SOU 2016:34 Revisors skadeståndsansvar. 
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ståelse för tanken och syftet med lagen. Även om det i lagtext står en sak så är 

det också nödvändigt att se konsekvensen av lagtexten i praktiken. Därför har jag 

också sökt hur gällande rätt utspelar sig i relevanta rättsfall. Efter att ha fastställt 

gällande rätt tillämpade jag en rättsanalytisk metod där jag jämförde lagtext med 

praxis och analyserade kring de olikheter jag fann. Analysen har i huvudsak fo-

kus på den ansvarsfördelning som i praxis avviker från den som uppställs i lag.  

Jag har inte varit rädd för att kritisera varken lagstiftarens eller domstolarnas 

argument utifrån en rättslig synpunkt. Som stöd för analysen har jag dels använt 

argumenterande artiklar av jurister men också utländsk rätt för att belysa alter-

nativa synpunkter och förhållningssätt. Syftet med den internationella utblicken 

har dock enbart varit rent argumentativt varför en närmare genomgång av inter-

nationella rättsregler har utelämnats. Jag har också, som en del av analysen, uti-

från ett ändamålsenligt perspektiv försökt värdera de olika lösningar och syften 

som framlagts av lagstiftaren. I den avslutande delen av detta arbete har jag ge-

nom en rättspolitisk analys och argumentation av de lege lata, det vill säga hur 

rätten är, sökt de lege ferenda, det vill säga hur rätten borde vara. Jag har analy-

serat gällande rätt utifrån en ändamålsenlig synvinkel för att se hur en för-

ändring i lagtext skulle kunna leda till ekonomiskt gynnsamma effekter, för såväl 

samhället i stort som för enskilda fysiska och juridiska personer.4 

1.5  Disposition 

Arbetet inleds i kapitel 1 med en problemformulering och frågeställning för att 

ge en förståelse för den problematik som arbetet avser att behandla. Därefter 

kommer relevanta rättsregler att behandlas i kapitel 2 och 3 som en deskriptiv 

del. Kapitlet 2 kommer att behandla aktiebolagets organisation och ansvars-

fördelningen mellan bolagsorganen. Kapitel 3 kommer i sin tur att behandla 

skadeståndsreglerna i ABL samt de olika bolagsorganens skadeståndsansvar. 

Kapitel 4 är en genomgång av relevant rättspraxis för att belysa hur ansvars-

fördelningen ser ut i praktiken samt för att belysa storleken av de skadestånds-

krav som revisorer riskerar att utsättas för. Det finns många rättsfall om revi-

sors- och styrelseansvar men jag har gjort ett urval av de som på ett tydligt sätt 

visar den i uppsatsen behandlade problematiken med ansvarsförskjutningen 

                                                        
4 Sandgren s. 39 ff. 
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från styrelsen till revisorn. Dessutom har jag valt att väldigt kort nämna några 

rättsfall som statuerar exempel på skadeståndsnivåerna. Därefter följer den 

analytiska delen i kapitel 5 som inleder med en analys av rättsläget och rätts-

praxis. Detta följs av en analys kring orsaker till och lösningar på problemet. 

Arbetet avslutas med en slutlig diskussion i kapitel 6 där jag sammanfattar mina 

tankar och synpunkter från analysen. 

1.6  Avgränsning 

Juridiken är ett komplext område utan givna svar, vilket under arbetets gång 

ledde till att ju mer information jag samlade in desto mindre kändes det som jag 

kunde. Den ständiga frågan ”varför” ökade vidden av mitt arbete och jag insåg 

efter tiden att jag skulle bli tvungen att begränsa mig. Till och börja med begrän-

sade jag mig till att enbart behandla publika aktiebolag, vilka de nya EU 

rekommendationerna berör. Jag har också begränsat mig till att i huvudsak be-

handla de förslag till lösningar som lagts fram i Sverige som en följd av EU-

rekommendationerna. Utländska lösningar på ansvarsbegränsningen för revi-

sorer har dock i rent informativt och för analysen inspirerande syfte behandlats i 

korthet. Därmed har en komparativ analys av utländsk rätt lämnats därhän. 

2. Aktiebolagets organisation 

2.1  Inledning  

I detta kapitel kommer aktiebolagets organisation att behandlas översiktligt med 

syftet att ge läsaren en överblick över aktiebolaget och tillhörande bolagsorgan.  

Vidare kommer kapitlet i huvudsak att behandla bolagsorganen och deras 

respektive arbetsuppgifter. Bolagsstämman kommer att utelämnas eftersom 

detta examensarbetearbete syftar till att utreda ansvarsfördelningen mellan 

styrelsen, den verkställande direktören och revisorn. Den verkställande direk-

törens ansvar kommer i sin tur enbart att behandlas i korthet eftersom dennes 

ansvarsregler i stor del stämmer överens med ansvarsreglerna som gäller för 

styrelsen.  
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2.2  Aktiebolaget 
 
Ett aktiebolag är en juridisk person där delägarna, det vill säga aktieägarna, inte 

har något personligt ansvar för bolagets förpliktelser, utan de svarar enbart för 

det aktiekapital de tecknat i bolaget.5 I Sverige görs en distinktion mellan privata 

och publika aktiebolag, vilket kom som en följd av Sveriges inträde i EU 1995. 

Anledningen till detta var att EU:s bolagsdirektiv ställde olika krav beroende på 

om bolaget hade en begränsad eller spridd ägarkrets, där särskilda krav ställdes 

på bolag med stor spridning av aktierna.6  

 

Ansvarsfördelningen i ett aktiebolag är uppdelat mellan olika bolagsorgan, för 

att dels förvalta och dels verkställa bolagets intressen, men också för att kon-

trollera och granska bolagets räkenskaper. Organisationen delas upp i fyra organ 

med olika kompetensområden, nämligen bolagsstämma, styrelse, verkställande 

direktör och revisor. Bolagsstämman består av aktieägarna och är det högsta 

beslutsfattande organet. Styrelsen är å sin del både ett förvaltande och ett verk-

ställande organ, eftersom de både tar beslut och företräder bolaget utåt. Styrel-

sen är därmed ett ledningsorgan underställt stämman och har i och med detta en 

skyldighet att följa stämmans beslut, i den del besluten inte är olagliga. Den verk-

ställande direktören utses och underställs i sin tur av styrelsen och är liksom 

denna ett förvaltande och verkställande organ. Förutom bolagets interna organ 

ska aktiebolaget dessutom ha en revisor. Revisorn står som ett självständigt or-

gan med syfte att granska styrelsens och den verkställande direktörens arbete. 

Därmed är kompetensfördelningen i bolaget uppdelat mellan de olika organen, 

där kompetensen är delvis exklusiv och delvis överlappande. Underordnat organ 

är skyldigt att följa beslut ovanifrån, med undantag för revisorn som står som 

självständigt till bolaget. 7  

                                                        
5 Bolagsverket, information hämtad 2015-12-08, hemsidan senast uppdaterad 2014-12-05 och 
Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 107. 
6 Sandström, s. 57 f. 
7 Sandström, s. 23 f. och 177 f. 
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2.3  Bolagsledningen 

2.3.1 Styrelsen 

Styrelsen i ett aktiebolag utses vid bolagsstämman och ska, vad gäller privata 

aktiebolag, bestå av en eller flera ledamöter. I publika aktiebolag ska styrelsen 

bestå av minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Ordföranden i 

en styrelse ansvarar för att bevaka styrelsens arbete samt bevaka att styrelsen 

fullföljer sina uppgifter.8  

 

I och med att bolagsstämman är det högsta beslutande organet kan all makt och 

kompetens i bolaget härledas från stämman. Styrelsen har därmed att, mellan 

stämmorna, följa den beslutade bolagsordningen samt stämmodirektivet. Som 

ledningsorgan underställt stämman måste styrelsen således följa bolags-

stämmans beslut, i den del besluten inte är olagliga. Även om det är aktieägarna 

som har den högsta beslutanderätten på bolagsstämman så har ägarna i princip 

inget rättsligt ansvar över de beslut stämman tar. I och med att styrelsen är det 

organ som berett besluten är det istället denna som ansvarar i de fall ett felaktigt 

beslut har tagits.9 Styrelsen har dessutom en skyldighet att handla i bolagets in-

tressen utifrån lag och bolagsordning, vilket varje styrelseledamot bekräftar vid 

styrelsevalet. Karaktäristiskt för styrelsen är därmed att det föreligger både en 

befogenhet, det vill säga en beslutsrätt, och en skyldighet att handla för bolagets 

bästa. Ansvar kan som följd av detta åläggas de styrelseledamöter som genom 

aktivt handlande, eller underlåtenhet att handla, åsidosätter bolagets intressen.10 

 

Styrelsens uppgift i aktiebolaget är att löpande under året svara för bolagets 

organisation samt förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fort-

löpande bedöma bolagets, eller om bolaget är ett moderbolag i en koncern, 

koncernens ekonomiska situation. Detta innebär att styrelsen svarar för att bola-

gets bokföring samt ekonomiska förhållanden i övrigt sköts på ett betryggande 

                                                        
8 ABL 8 kap. 1 och 46 § § samt prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag, s. 308. 
9 Svernlöv, Carl, Styrelse- och VD-ansvar, s. 30 f. 
10 Sandström, s. 214 f. och 176 f. 
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sätt.11 Bestämmelsen i paragrafen är inte uttömmande, vilket medför att styrel-

sens ansvar sträcker sig vidare än så.12  

 

En möjlighet finns för styrelsen att överlåta en del av det faktiska arbetet till 

vissa styrelseledamöter, till den verkställande direktören eller till andra. I pub-

lika aktiebolag, eller i aktiebolag där det utsetts en verkställande direktör, gäller 

dock att den verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen.13 

Styrelsen ska dessutom fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, där 

arbetet delas upp mellan olika styrelseledamöter. Denna arbetsuppdelning kan 

resultera i olika utskott med ansvar för att bereda frågor samt besluta i vissa frå-

gor inom ett speciellt område.14 

 

Bestämmelsen om styrelsens ansvar är tvingande, vilket innebär att varken 

aktieägarna eller styrelsen på något sätt kan delegera eller på annat sätt avyttra 

det yttersta ansvar som ankommer på styrelsen enligt paragrafen.15 Det innebär 

att, trots delegering av arbetsuppgifter till den verkställande direktören eller an-

nan, det yttersta ansvaret för att bolagets organisation, förvaltningen av bolagets 

angelägenheter samt kontroll av bolagets ekonomiska situation fortfarande lig-

ger på styrelsen. Därmed kvarstår en skyldighet för styrelsen att handla med 

omsorg och fortlöpande kontrollera att arbetet sköts på ett betryggande sätt.16 

2.3.2 Den verkställande direktören 

I publika aktiebolag ska styrelsen utse en verkställande direktör för att sköta den 

löpande förvaltningen samt att se till att bokföringen sköts enligt lag.17 Den verk-

ställande direktören är ett underordnat bolagsorgan till styrelsen, och är skyldig 

att följa styrelsens anvisningar i den mån de följer ABL och bolagsordningen. Den 

verkställande direktören är dessutom skyldig att bereda och inför styrelsen 

                                                        
11ABL 8 kap. 4 §. 
12Zeteo, lagkommentar till ABL 8 kap. 4 §, avsnitt 1. 
13 ABL 8 kap. 27 §  
14 Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 2, 3 kap, s. 8. 
15 Zeteo, lagkommentar till ABL 8 kap 4 §, avsnitt 1.,  
16 Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 2, 3 kap, s. 8, och Undin, Styrelsens ansvar, hämtad 2016-
02-22. 
17 ABL 8 kap. 29 och 50 § § och Styrelsekollegiets hemsida, hämtad 2016-02-19. 
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redogöra för frågor som ligger utanför den löpande förvaltningen.18 Styrelsen 

kan även bemyndiga den verkställande direktören att företa åtgärder som faller 

utanför den löpande förvaltningen, i den mån ett sådant bemyndigande inte 

innebär att styrelsen inte längre fullgör sin uppgift som överordnat lednings-

organ. Är en åtgärd som ligger utanför den löpande förvaltningen så brådskande 

att den inte kan dröja utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet, kan den 

verkställande direktören företa den, men ska i sådana fall meddela styrelsen om 

åtgärden så snart som möjligt.19  

 

Trots styrelsens rätt att delegera vissa uppgifter till den verkställande direktören 

kvarstår, som ovan nämnts, ett tillsynsansvar för styrelsen i och med att den 

verkställande direktören är ett underordnat organ.20 Den verkställande direk-

tören har därmed att följa de beslut styrelsen fattar. Även om en delegering av 

den löpande förvaltningen har gjorts till den verkställande direktören kvarstår 

fortfarande en möjlighet för styrelsen att själv besluta i sådana ärenden. Vid de 

fall där styrelsen tar sin bestämmanderätt i anspråk upphör den verkställande 

direktörens befogenhet över den löpande förvaltningen. Emellertid skulle så-

dana ingrepp mot den verkställande direktörens rätt att sköta dess uppgifter 

strida mot grundtankarna bakom lagen.21  

2.4  Förvaltningsansvaret  

Till styrelsens huvuduppgifter hör att svara för bolagets organisation och 

förvaltningen av bolagets angelägenheter samt att fortlöpande bedöma bolagets, 

eller koncernens, ekonomiska situation. Den verkställande direktören ska sköta 

den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.22 Den 

närmare ansvarsfördelningen inom bolagsledningen framgår av styrelsens 

instruktioner.23 Ansvaret över den löpande förvaltningen är ett relativt vitt-

gående begrepp som i princip omfattar all förvaltning av bolagets angelägen-

heter med undantag för uppgifter som, med hänsyn till bolagets verksamhet, är 

                                                        
18 Svensk kod för bolagsstyrning, Avsnitt 2, 4 kap, s. 8 f. 
19 SOU 1995:44, Aktiebolagets organisation, s. 157 f. 
20 Bergström, Samuelsson, s. 106. 
21 Prop. 1975:103, Regeringens proposition med förslag till ny aktiebolag m.m., s. 374. 
22 ABL 8 kap. 4 och 29 § §. 
23 Zeteo, lagkommentar till ABL 8 kap. 29 §, hämtad 2016-05-03. 
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av osedvanligt slag eller av stor betydelse. Dessutom faller sådana uppgifter där 

bolagsstämman är exklusiv beslutsfattare under undantaget. Anledningen till att 

begreppet om styrelsens och den verkställande direktörens ansvar över den lö-

pande förvaltningen är så vittgående beror på de skiftande förhållandena som 

finns mellan olika bolag. Dessutom kan ett förhållande inom ett bolag förändras 

med tiden. En alltför ingående beskrivning av vad som innefattas i den löpande 

förvaltningen skulle därmed föranleda svårigheter att tillämpa lagen i och med 

det stora antal variationer som finns. Istället är syftet att mer detaljerade stan-

darder ska ges i interna måldokument.24  

 

Omfattningen av styrelsens förvaltningsuppgifter är därmed betydande och be-

gränsas som sagt av åtgärder som är av osedvanligt slag eller av stor betydelse 

för bolaget. Dessa typer av åtgärder faller inte inom den löpande förvaltningen 

och ska istället beslutas av bolagsstämman.25 I bolagsordningen framgår dess-

utom bolagets verksamhetsföremål, vilket ger ytterligare avgränsningar om vad 

som innefattas i förvaltningen. Uppgifter som således inte faller inom 

verksamhetsföremålet ligger utanför styrelsens kompetensområde och ska 

också beslutas av bolagsstämman. 26 Det kan därmed utläsas att det som inne-

fattas i den löpande förvaltningen är ”negativt” definierat av lagen, på så sätt att 

den innefattar sådant som inte är av osedvanligt slag eller stor betydelse.27 

 

Som en central del av ansvaret för förvaltningen hör styrelsens ansvar över bola-

gets organisation och ekonomistyrning. Det är därmed viktigt att styrelsen ser 

till att bolaget har personal som är lämplig för verksamheten. Särskild tonvikts 

har lagts i ABL vid att styrelsen ska utforma organisationen på ett sådant sätt att 

den kan överblickas och kvaliteten säkras. Givetvis är det här av stor betydelse 

att ha god översikt över, och en kunnig personal som har hand om, bokföring och 

redovisning samt i övrigt ett välfungerade system för ekonomihantering. Styrel-

sen måste därmed ha ett helhetsgrepp över bolagets ekonomistyrning med en 

plikt att bevaka och kontrollera, där främst den verkställande direktörens hand-

                                                        
24 SOU 1995:44 s. 156 och Sandström, s. 216. 
25 Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 2, 3 kap, s. 8,  
26 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 129 ff. 
27 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 61 fotnot 106. 
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havande av redovisningen innefattas. Det kan inte krävas av styrelsen att ha koll 

på den vardagliga resurshanteringen, men däremot ska särskild uppmärksamhet 

ägnas åt hur bolagets likvida medel tas om hand. Däri innefattat hur bolagets till-

gångar och skulder utvecklas. Detta innebär sålunda att det krävs att styrelsen 

har en god bild över bolagets utveckling av inkomster och utgifter. Vidare krävs 

att styrelsen kan bedöma den långsiktiga utvecklingen av bolagets verksamhet 

för att därefter kunna handla i bolagets intresse.28  

 

Slutligen ska styrelsen och den verkställande direktören årligen lämna en 

förvaltningsberättelse som ingår i bolagets årsredovisning. Denna ska återspegla 

vissa viktiga drag i bolagets utveckling samt innefatta ett förslag hur bolagets 

vinst ska disponeras. Förvaltningsberättelsen har till syfte att ge information till 

aktie- och fordringsägare men kan också fungera som ett verktyg för utkrävande 

av ansvar av ledningen.29 

2.5  Revisorn 

I ett aktiebolag ska det finnas en revisor med uppgift att granska bolagets, eller 

om bolaget är ett moderbolag i en koncern, koncernens årsredovisning och bok-

föring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorn 

utses av bolagsstämman och dess granskning sker därmed på uppdrag av stäm-

man. Revisorns granskning syftar till att utmynna i en granskningsrapport, en så 

kallad revisionsberättelse.30 Det är på årsstämman revisorn sedan rapporterar 

revisionsberättelsen till aktieägarna.31  

Syftet med att ha en revisor är att tillgodose såväl aktieägarnas som de an-

ställdas, borgenärernas samt kapitalmarknadens aktörers intressen av att 

företagsledningen granskas.32 

 

                                                        
28 Sandström, s. 216 f. 
29 Sandström, s. 217 
30 Prop. 2004/05:85 s. 319. 
31 ABL 9 kap. 3 § och Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 2, 4 kap, s. 8 f. 
32 Prop. 2004/05:85 s. 319. 
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2.5.1 Revisorns mandattid och oberoende ställning 

För att tillgodose syftet med den granskning revisorn gör i ett bolag är det viktigt 

att revisorn har en oberoende ställning till bolaget. Det är därmed nödvändigt att 

revisorn inte på något sätt står bunden till företagets ledning eller intressen och 

dessutom själv inte har intressen i bolaget.33 

 

Revisorn i ett bolag utses som huvudregel för ett år, men i bolagsordningen kan 

anges att revisorn får utses för längre tid än så, dock med en längsta mandattid 

om fyra år. Därefter kan mandattiden för revisorn förnyas. I börsnoterade aktie-

bolag gäller dock att en revisor får ha en total mandatperiod i samma bolag i 

högst sju år och att en ny revisor därefter måste tillsättas.34 Det finns dessutom 

en möjlighet att upphöra revisorsuppdraget i förtid. Reglerna om revisors-

rotation grundar sig i rekommendationer från EU om revisorers oberoende 

ställning.35 Tanken är således att genom att byta revisor tryggas den oberoende 

ställning revisorn har till bolaget, eftersom en för lång mandattid skulle kunna 

hota självständigheten. För långa mandattider riskerar nämligen att revisorn ut-

vecklar ett förhållande med bolaget och därmed blir alltför sammanbunden och 

nära lierad med revisorsklienten.36  

2.5.2 Revisorns uppdrag 

En revisors arbetsuppgifter bestäms av diverse redovisningsnormer, som bland 

annat går att finna i Årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) och Bokförings-

lagen (1999:1078) (BokfL), men också av bolagsstämmans anvisningar. Den 

granskning en revisor ska utföra begränsas av det uppdrag revisorn har. I ABL 

finns stadgat att revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring 

samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.37 Gransknings-

uppdraget är därmed tudelat, där granskningen å ena sidan ska göras av räken-

skaperna och å andra sidan av förvaltningen. De arbetsuppgifter revisorn har en-

ligt lag kan inte begränsas, men däremot utvidgas genom stämmobeslut.38 

                                                        
33 Sandström, s. 280 f.  
34 ABL 9 kap. 21-21a § §. 
35 2002/590/EG. 
36 Prop. 2004/05:85 s. 322 f. 
37 ABL 9 kap. 3-4 § §. 
38 ABL 9 kap. 4 §. 
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Utformningen av uppdragsförhållandet, som föreligger mellan revisorn och bola-

get, är därmed utgångspunkten för det ansvar som senare kan åläggas revisorn.39 

 

I ett aktiebolag är det som tidigare nämnts styrelsen som ansvarar för den över-

gripande kontrollen och planeringen av bolagets redovisning och förvaltning. 

Revisorns främsta uppgift är därmed att, genom en förvaltningsrevision, granska 

hur styrelsens interna kontrollsystem fungerar. Att för revisorn, i ett stort bolag 

med miljontals transaktioner, granska enskilda transaktioner på detaljnivå är 

orimligt och därmed uteslutet. I och med detta är det istället viktigt att revisorn 

lägger upp en strategi för att granska bolagsledningens interna kontrollsystem. 

Målet med granskningen är således att finna olika riskfaktorer i kontrollsystemet 

som skulle kunna resultera i väsentliga fel. Förutom granskningen av bolagets 

interna kontrollsystem måste revisorerna även föra en så kallad räkenskaps-

revision, det vill säga en substansgranskning, som innebär en granskning av 

räkenskapernas innehåll. Detta sker genom undersökning av dokument, IT-

system, intervjuer, stickprover et cetera för att finna om redovisning och medels-

förvaltning hanterats enligt bolagsledningens direktiv och instruktioner. Denna 

granskning görs såväl av årsredovisningen som den löpande bokföringen. 40 För 

att revisorn kunna utföra sin granskning av bolaget har det ålagts ett 

informationsansvar för styrelsen och den verkställande direktören. Det ställs 

därmed krav på att dessa ska ge revisorn tillfälle att genomföra granskningen i 

den omfattning revisorn anser nödvändig. De ska även lämna de upplysningar 

och den hjälp som revisorn begär.41 

 

I och med revisionsuppdragets komplexitet är det varken rimligt eller ekono-

miskt försvarbart att granska varje transaktion som bolaget har gjort. Därmed 

styrs revisionsuppdragets fokus och noggrannhet till stor del av grundpelarna 

risk och väsentlighet. För transaktioner där risken är stor, eller av ekonomiskt 

väsentligt mått, krävs större noggrannhet vid granskningen. Detta innebär en 

vidgad undersökning vid bland annat betalningskriser eller stora affärs-

                                                        
39 Sandström, s. 278 f. 
40Sandström, s. 282 f.  
41ABL 9 kap. 7 § och prop. 2005/06:97 Revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m., s. 
30 f. 
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uppgörelser. Dessutom krävs en noggrannare granskning desto mer relevant 

frågan är till någon central bestämmelse i lag, som exempelvis i ABL eller ÅRL.42 

Granskningen ska dessutom vara så ingående och omfattande som god revisions-

sed kräver.43 Vad som menas med god revisionssed kommer att behandlas i 

kommande kapitel. 

 

En revisor ska sålunda börja revisionsuppdraget med att göra en riskanalys av 

bolaget, där information om bolaget, dess historia och en preliminär 

informationssamling från det aktuella granskningsåret samlas. Riskanalysen de-

las normalt in i olika områden för vilka separata riskbedömningar görs, samt i en 

övergripande analys. De olika typerna av risker kan delas upp i inneboende risk, 

kontrollrisk och upptäcktsrisk. Den inneboende risken avser sannolikheten för 

att väsentliga fel och missförhållanden förekommer i redovisningen eller för-

valtningen. Kontrollrisken innebär en granskning av sannolikheten för att 

väsentliga fel eller missförhållanden inte upptäcks eller korrigeras med hjälp av 

bolagets internkontroll. Upptäcktsrisken åsyftar slutligen sannolikheten för att 

aktuella revisionsinsatser inte leder till att väsentliga fel eller missförhållanden 

upptäcks. Riskanalysen ska slutligen resultera i en bedömning av risken för 

väsentliga avvikelser.44 

 
Revisorns granskning ska sedan resultera i en årlig granskningsrapport, en så 

kallad revisionsberättelse. I revisionsberättelsen ska revisorn bland annat uttala 

huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med lag, om års-

redovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning samt om 

förvaltningsberättelsen stämmer överens med årsredovisningen i övrigt. Revi-

sorn ska dessutom yttra sig om huruvida årsstämman bör fastställa balans-

räkningen och resultaträkningen samt om fördelningen av bolagets vinst och för-

lust bör göras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Revisorn har även till 

uppgift att rapportera om styrelseledamot eller verkställande direktör gjort sig 

skyldig till någon försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet eller på 

annat sätt handlat i strid med ABL, bolagsordningen eller tillämplig lag om års-

                                                        
42Sandström, s. 284. 
43 ABL 9 kap. 3 §. 
44 Cassel, s. 67. 
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redovisning.45 Det uttalandet revisorn gör ska baseras på en revision som ger 

hög, men inte absolut, säkerhet att årsredovisningen inte innehåller några 

väsentliga fel.46 Uttalanden och anmärkningar i revisionsberättelsen som gör att 

denna avviker från standardutformningen, en så kallad ”oren revisions-

berättelse”, ska stödjas på en rimlig grund av revisionsbevis. I revisions-

berättelsen är det enbart väsentliga fel som ska rapporteras, och därmed krävs 

inte rapporter om sådant som endast avviker från ”best practice”. Det ska även 

noteras att, i de fall en revisor lämnar en ren revisionsberättelse, det inte innebär 

att risken för fel i ett företags finansiella rapportering är obefintlig, En ren 

revisionsberättelse visar enbart att den information företaget offentliggjort inte 

innehåller några väsentliga avvikelser och att den därmed kan agera som 

utgångspunkt för en analys av företagets förhållanden. En revisor är som sagt 

inte skyldig att anmärka på oväsentliga fel eller brister. Trots att revisorn upp-

fyllt kravet på god revisionssed kan den inte alltid finna alla väsentliga fel.47  

2.5.3 Allmänt om god revisors- och revisionssed 

Revisionen utförs i första hand i bolagets intresse och i och med att revisorn är 

ett av bolagets organ har denne att, vid fullgörandet av sitt uppdrag i förhållande 

till bolaget, iaktta den omsorg som åligger en syssloman. Revisorn är dessutom 

skyldig att se till att bestämmelser i ABL och bolagsordningen som har till syfte 

att skydda bolagets aktieägare, borgenärer eller tredje man inte överträds. Trots 

att revisorn har en sysslomannaroll i bolaget avgörs huruvida denne har iakttagit 

nödvändig omsorg vid fullgörande av sitt uppdrag främst av revisions-

bestämmelser i ABL och bolagsordningen.48 Av ABL framgår, som tidigare 

nämnts, att revisorns granskning ska vara så ingående och omfattande som god 

revisionssed kräver. Eftersom granskningens omfattning begränsas av vad som 

anses med god revisionssed har en mer uttrycklig beskrivning av granskningens 

omfattning och inriktning inte gjorts i ABL. Avsikten till detta har varit att en mer 

detaljerad beskrivning skulle leda till en begränsning av omfattningen, vilket för 

aktiebolag med varierande behov inte är önskvärt. En uppräkning i lag av om-

                                                        
45 Med tillämplig lag om årsredovisning avses årsredovisningslagen och lagen (1995:1559) om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. 
46 Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 2, 5 kap, s. 9 f.,  
47 Revisionsnämnden, hämtad 2016-03-31.  
48 SOU 1995:44 s. 232 och 252. 
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fattningen skulle inte kunna göras uttömmande och därmed istället få en in-

skränkande och negativ effekt. I och med att granskningens omfattning styrs av 

begreppet god revisionssed kan alltså granskningen anpassas efter företagens 

skiftande förhållanden samt efter den utveckling som sker i teori och praxis. 

Därmed har det också öppnats upp för revisionsorganisationer att formulera 

rekommendationer om vad som ska anses med god revisionssed inom olika 

områden.49  

 

En utveckling av vad god revisors- och revisionssed innebär har gjorts via före-

skrifter av Revisorsnämnden, genom nämndens disciplinärenden samt i rekom-

mendationer från FAR. Ytterst kan även domstol, i civil- och brottmål, utveckla 

normer för vad en granskning ska innehålla. I praktiken får revisorn även söka 

ledning i sedvanan.50 

2.5.3.1 God revisorssed 

En revisor har därmed att i sitt uppdrag följa god revisors- och revisionssed. God 

revisorssed innebär att revisorn i sin yrkesroll ska följa vissa i lag och praxis ut-

vecklade normer, det vill säga etiska normer för en revisors yrkesmässiga upp-

trädande.51 Enklare beskrivet innebär god revisorssed att revisorn ur ett etiskt 

perspektiv ska agera på ett sätt som visar förtroende i rollen som oberoende 

revisor. Centralt i detta sammanhang är därmed förtroenderollen och den obero-

ende ställningen i bolaget. Revisorsuppdraget är ett förtroendeuppdrag där 

bolagsstämmans förtroende för revisorn är nödvändigt. Närliggande till 

förtroendeuppdraget ligger även revisorns tystnadsplikt som är grundläggande 

för den goda revisorsseden. Revisorns oberoende ställning till bolaget är också 

grundläggande, såväl faktiskt som uppfattat oberoende. Det faktiska oberoendet 

innebär att revisorn inte ska ha ett intresseförhållande eller ett jävsförhållande 

till bolaget. Det uppfattade oberoendet är hur yttre intressenter uppfattar revi-

sorns ställning i bolaget. Har revisorn inte ett uppfattat oberoende brister det i 

                                                        
49 Cassel, s. 61f. och Moberg, s. 36 f. 
50 Sandström, s. 284 f. 
51 Prop. 2000/01:146, Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, s. 87 f. 
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förtroendet. Den oberoende ställningen är därför ett nödvändigt villkor för 

intressenternas förtroende för revisorn.52  

2.5.3.2 God revisionssed 

God revisionssed syftar istället på hur revisionen ska genomföras. Det innebär 

att revisorn ska följa motsvarande normer som för god revisorssed vid full-

görande av sitt revisionsuppdrag. Därmed kan man säga att god revisionssed 

innefattas i god revisorssed.53 God revisionssed innebär att revisorn, med en 

utgångspunkt ur risk och väsentlighet och genom tillämpning av professionella 

revisionsmetoder, har skaffat sig tillräckligt underlag för sina uttalanden.54 Ut-

över detta innebär god revisionssed dessutom att granskningen ska vara effektiv. 

Det innebär som en följd att det inte krävs att revisorn har skaffat sig en mycket 

god bild av bolaget för att ha handlat enligt god revisionssed, utan istället en till-

räckligt god bild av bolagets verksamhet och redovisning. I och med effektivitets-

kravet och kravet på en tillräckligt god bild kan god revisionssed därmed inte 

åberopas som argument för en mer omfattande revisionsinsats än vad som krävs 

för att revisorns uttalanden ska vara välgrundade.55 

2.6  Sammanfattning om ansvarsfördelningen 

Efter genomgången ovan av ansvarsfördelningen mellan styrelse, verkställande 

direktör och revisor synes det motiverat att göra en sammanfattning för att ge 

lättare översikt inför den följande behandlingen av skadeståndsreglerna. Styrel-

sen har sålunda ett primärt ansvar för att löpande under året sköta orga-

nisationen av bokföringen och tillsynsförvaltningen. Dessutom har styrelsen en 

möjlighet att delegera vissa förvaltningsuppgifter till den verkställande direktö-

ren eller andra, dock med ett fortsatt yttersta tillsynsansvar. Den verkställande 

direktören har i sin tur ansvaret över bokföringen, där styrelsen riskerar att bli 

ansvarig vid fall av försummelse av tillsynen. Den verkställande direktörens 

primära förvaltningsansvar gäller även om styrelsen delegerat uppgifterna över 

den löpande förvaltningen till annan. Enligt den funktionsfördelning som finns i 

ett aktiebolag genomför således styrelsen sin tillsyn av bokföringen indirekt ge-

                                                        
52 Cassel, s. 61 f. och 177. 
53 Prop. 2000/01:146, s. 87 f. och Stattin, s. 77. 
54 Cassel, s. 61. 
55 Cassel, s. 67 f. 
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nom den verkställande direktören, och har som följd av detta ett direkt ansvar i 

de fall bolaget inte har en verkställande direktör. Bolagets revisor har därmed 

inget ansvar över bokföringen utan ansvarar istället över granskningen av styrel-

sens och den verkställande direktörens förvaltning i enlighet med god revisions-

sed. I revisionsuppdraget ingår således att bedöma om styrelsen och den verk-

ställande direktören uppfyllt sin tillsynsplikt.56 

3. Skadeståndsregler 

3.1  Inledning 

I detta kapitel kommer skadeståndsreglerna kring ansvarsfördelningen mellan 

bolagsorganen att behandlas. Först kommer en allmän genomgång av de tillämp-

liga skadeståndsreglerna att göras, följt av de skadeståndsregler som gäller 

specifikt för organledamöterna. 

3.2  Tillämpliga skadeståndsbestämmelser 

Allmänna regler kring skadestånd finns normalt att finna i SkL som innehåller 

generella regler om främst sakskador och personskador. Någon heltäckande 

reglering om rena förmögenhetsskador saknas dock. Uttryckligt stöd för ersätt-

ning för ren förmögenhetsskada finns enligt SkL enbart i den privaträttsliga 

situationen, där skada orsakats genom brott.57 SkL är dock dispositiv vilket inne-

bär att speciallagar har företräde vid konkurrerande lagstiftning. För 

skadeståndstalan mot organledamöter gäller därmed främst skadestånds-

reglerna i 29 kap. ABL, om inte skadan rör ett särskilt avtalsbrott där tillämpliga 

regler om skadestånd finns att finna i annan lag, som exempelvis KöpL, LAS eller 

hyreslagen. SkL används sålunda som ett komplement till ABL, eller annan 

speciallag, i de fall speciallagen saknar tillämpliga bestämmelser. Dock har ABL:s 

skadeståndsregler ett uteslutande fokus på organledamöternas ansvar, och där-

med inte på bolagets ansvar som sådant. Bolaget behandlas istället på samma 

sätt som fysiska och juridiska personer i allmänhet där SkL är tillämplig lag-

                                                        
56 Diamant, s. 115 och Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 136 ff. 
57 SkL 2 kap. 2 §. 
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stiftning, om inte andra ersättningsregler ska tillämpas som följd av avtal eller 

särskild författning.58  

 

För detta examensarbete är i huvudsak reglerna i ABL relevanta för ansvars-

fördelningen mellan styrelse och revisor och därmed kommer följaktningsvis i 

huvudsak 29 kap. ABL att behandlas.    

3.3  Skadeståndsreglerna i ABL 

Skadeståndsreglerna för organledamöterna går att finna i 29 kapitlet i ABL, där 

styrelsens, den verkställande direktörens och revisorns skadeståndsansvar ser 

tämligen lika ut. För dessa gäller ansvar för skada som de vid fullgörandet av sitt 

uppdrag, av uppsåt eller oaktsamhet, har orsakat bolaget, en aktieägare eller an-

nan. 59 Reglerna i ABL sanktionerar således organledamöterna att tillvarata bola-

gets intressen när de handlar för bolaget. ABL har därmed i jämförelse med SkL 

en mer generös reglering för skadelidande eftersom en brottslig handling inte 

krävs för skadeståndsansvar.60 

 

Reglerna om styrelsens, den verkställande direktörens och revisorns 

skadeståndsansvar är i huvudsak oförändrade sedan 1944-års ABL, som för-

enklades genom 1975-års reform. Vissa mindre förändringar genomfördes där-

efter 1998 där dock inga materiella förändringar gjordes, med undantag för den 

allmänna preskriptionsfristen som förlängdes till fem år.61  

3.3.1 Allmänna skadeståndsprinciper  

Skadeståndsreglerna i ABL följer samma allmänna principer om skadestånd som 

SkL eller annan lagstiftning på området. Därmed krävs att det ska finnas ett ade-

kvat orsakssamband mellan handlingen och skadan, samt att handlingen ska ha 

företagits av uppsåt eller i vart fall oaktsamhet. Ansvarsprövningen utgörs där-

med av fyra grundläggande rekvisit för att skadestånd ska kunna utkrävas av en 

organledamot. Det första rekvisitet är att en skada har uppstått. För att en skada 

ska anses ha uppstått måste det röra sig om en ren förmögenhetsskada som kan 

                                                        
58 Sandström, s. 391 f. 
59 ABL 29 kap. 1-2 § §. 
60 Sandström, s. 392ff. 
61 Prop. 2004/05:85 s. 493 och Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 22. 
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mätas i en ekonomisk förlust, eller utebliven vinst. Ersättning enligt ABL omfat-

tar således både det negativa intresset, det vill säga täckning för uppkomna 

kostnader, men också det positiva intresset, då en affärsvinst för bolaget ute-

blivit på grund av den skadebringande handlingen. Det andra rekvisitet är att en 

organledamot ska ha orsakat skadan genom fullgörandet av sitt uppdrag för 

bolaget. Skadan måste alltså kunna knytas till en handling, eller en underlåtenhet 

att handla, för att ansvar ska kunna utkrävas. Det kan här även tilläggas att 

skadeståndsansvaret är individuellt, vilket innebär att varje ledamot ansvarar 

för sina egna handlingar. Det tredje rekvisitet innebär att organledamoten ska ha 

handlat culpöst, det vill säga att handlingen var oförsvarlig i sammanhanget. För 

att avgöra huruvida en handling varit culpös görs jämförelser med alternativa 

handlingssätt, exempelvis hur en skötsam organledamot i liknande bolag skulle 

ha handlat i en motsvarande situation. För bedömningen tas hänsyn även till 

sedvänja samt normer om omsorgs- och lojalitetsplikt. Viss problematik kan 

dock föreligga vid culpabedömning eftersom organledamöterna ofta ställs inför 

komplicerade och riskabla affärsöverväganden, där det ibland kan vara svårt att 

avgöra om organledamoten handlat culpöst eller enbart gjort en dålig affär. Det 

fjärde och sista rekvisitet innebär att adekvat kausalitet ska föreligga mellan 

handlingen och skadan. Det ska således föreligga ett direkt orsakssamband mel-

lan handlingen och den uppkomna skadan. Förenklat innebär detta att skadan 

inte hade uppstått om organledamoten inte hade utfört handlingen, eller om 

denne hade handlat enligt ett tänkbart aktsamt alternativ.62 

3.3.2 Skadeståndets funktion i ABL 

Ansvarsprövningen och skadeståndet syftar att fylla vissa funktioner i samhället 

som exempelvis reparativa, preventiva och ansvarsfördelande funktioner. Den 

reparativa funktionen innebär att skadelidande ska ersättas för den förlust ska-

dan medbringade. Den preventiva funktionen syftar till att personer ska undvika 

skadebringande handlingar eftersom den uppkomna skadekostnaden kan falla 

på personen själv. Den ansvarsfördelande funktionen spelar ofta stor roll vid 

rent ekonomiska skador som ett sätt att fastställa ansvar för en skadebringande 

handling. Som exempel kan en skadeståndstalan mot en styrelseledamot som i 

                                                        
62 Sandström, s. 392 ff. och SOU 1995:44 s. 241 och Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 51f. 
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sitt uppdrag orsakat skada genom ett domstolsbeslut fastställa att den företagna 

handlingen varit otillbörlig.63 I ABL har skadeståndet främst som ändamål att 

verka preventivt på lagstridiga handlingar och reparativt på så sätt att skade-

lidande ska få ersättning för sin skada.64 

 

Det är sedermera ovanligt att skadeståndsprocesser enligt ABL förs eftersom 

dessa processer är dyra och tidskrävande att föra. Dessutom är det få bolag som 

vill föra sådana processer i allmän domstol eftersom detta kan medföra negativ 

publicitet för bolaget. Istället avgörs många processer genom förlikning. Därmed 

verkar skadeståndsreglerna i ABL i huvudsak principiellt och avskräckande, ef-

tersom de uppvisar organledamöternas ansvar för vårdslöst handlande vid upp-

kommen skada. Skadeståndsreglerna initierar således intresset att visa akt-

samhet vid fullgörande av uppdraget.65 

3.4  Organledamöternas skadeståndsansvar 

I det följande kommer först det interna och det externa skadeståndsansvaret att 

behandlas i korthet för att ge en bild av vilka som kan rikta ersättningskrav mot 

organledamöterna. Den interna och externa prövningen för de olika bolags-

organen kommer sedan att behandlas mer ingående. 

3.4.1 Internt och externt skadeståndsansvar 

I ABL görs en åtskillnad mellan internt och externt skadeståndsansvar.66 Det in-

terna skadeståndsansvaret innefattar organledamöternas ansvar gentemot bola-

get och riktar sig mot en organledamot som vid fullgörande av sitt uppdrag, ge-

nom uppsåt eller oaktsamhet, skadar bolaget. Det externa skadeståndsansvaret 

åsyftar i sin tur organledamots ansvar gentemot aktie- eller fordringsägare. Till 

skillnad från det interna skadekravet föreligger ingen rättslig relation mellan den 

externa skadelidande och organledamoten, utan ett förhållande finns enbart till 

bolaget. Därmed liknar reglerna om externa skadeståndskrav de som gäller för 

utomobligatoriska skadestånd.  Det externa skadeståndsansvaret är därför mer 

begränsat än det interna, där det för ansvar krävs att organledamoten gjort en 

                                                        
63 Hellner, Radetzki, s. 36 ff. 
64 Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 110. 
65 Sandström, s. 391. 
66 ABL 29 kap. 1 §. 
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överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.67 

Dessutom måste den överträdda regeln haft till syfte att skydda den externa 

intressenten i fråga.68 

3.4.2 Allmänt om bolagsledningens ansvar 

Styrelsen är ett kollegialt organ, men trots detta gäller styrelsens plikter enligt 

ABL och bolagsordningen för varje styrelseledamot enskilt. Ansvars-

bedömningen görs således individuellt för varje styrelseledamot utifrån ansvars-

grund, ansvarets omfattning samt eventuella befrielsegrunder. Vid fall då flera 

styrelseledamöter orsakat samma skada kan skadeståndsansvaret bli solidariskt, 

men dock inte kollektivt. Detta innebär att ansvar kan åläggas vissa styrelse-

ledamöter utan att behöva inkludera samtliga.69 I och med att ansvaret gäller 

individuellt för varje styrelseledamot kommer, ifall skada uppstått, prövningen 

av ansvarsgrunder, ansvarets omfattning och befrielsegrunder alltid att prövas 

särskilt för varje ledamot. Ett skadeståndsansvar kan därför aldrig läggas på 

styrelsen som sådan.70 

3.4.2.1 Bolagsledningens skadeståndsansvar mot bolaget 

En styrelseledamot eller verkställande direktör som vid fullgörande av sitt upp-

drag, av uppsåt eller oaktsamhet, skadar bolaget ska ersätta skadan. Utgångs-

punkten vid ansvarsbedömningen för en styrelseledamot eller en verkställande 

direktör är att dessa ska iaktta den omsorg i sitt arbete som krävs av en sysslo-

man i allmänhet. Det innebär att ansvar föreligger för överträdelser av ABL, till-

lämplig lag om årsredovisning samt bolagsordningen i den del det ålägger ansvar 

för en styrelseledamot eller verkställande direktör mot bolaget. Även åsido-

sättande av andra lagar och bestämmelser samt åsidosättande av anställnings-

avtal, direktiv och andra anvisningar från överordnat bolagsorgan kan grunda 

ansvar mot bolaget om detta anses ligga inom fullgörande av uppdraget. Därmed 

föreligger ett ansvar för ledningen att med tillbörlig omsorg uppfylla kraven som 

följer av deras ställning i bolaget. För den verkställande direktören gäller ett så-

                                                        
67 Prop 2004/05:85 s. 492. 
68 Sandström, s. 401 f. 
69 SOU 1995:44 s. 241-243 och Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande 
direktör, s.122.  
70 Taxell, s. 5. 
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dant ansvar främst för åtgärder som denne vidtagit eller underlåtit att vidta 

inom den löpande förvaltningen. Ansvar kan även åläggas den verkställande 

direktören för sådana ärenden som denne berett och föredragit för styrelsen, el-

ler för sådana ärenden som den verkställande direktören underlåtit att föredra 

som ankommit på styrelsen att bestämma. Ansvar kan i sin tur åläggas styrelsen 

för brister i ledning eller tillsyn av den verkställande direktörens löpande för-

valtning. Bolagsledningen ansvarar därmed för de plikter och befogenheter som 

tillfaller dem i uppdraget i bolaget och i och med detta måste en enskild ansvars-

prövning göras i varje fall för sig.71 För skadeståndsansvar räcker det dock inte 

med sådana förluster som beror på ett normalt risktagande. Affärsrisker måste 

nämligen tas eftersom det är en grund till affärsverksamheten. Det överlåts till 

domstolarna att sedermera avgöra huruvida en viss grad av risktagande varit 

godtagbar eller om handlingen varit oaktsam med hänsyn till förhållandena då 

beslutet togs.72 

3.4.2.2 Bolagsledningens skadeståndsansvar mot tredje man 

Skadeståndsansvaret för skada gentemot tredje man är mer begränsat, där det 

krävs att en styrelseledamot eller verkställande direktör genom uppsåt eller 

oaktsamhet orsakar skada genom överträdelse av ABL, tillämplig lag om års-

redovisning eller av bolagsordningen.73 För att tredje man ska kunna kräva 

skadestånd krävs dessutom att den överträdda normen haft till syfte att skydda 

den skadelidande tredje mannen.74 Därmed kan en styrelseledamot eller verk-

ställande direktör inte bli ansvarig gentemot tredje man för överträdelser av 

exempelvis anställningsavtal eller direktiv från överordnat bolagsorgan. Bolags-

ledningen står nämligen inte i direkt förtroendeställning till enskild aktieägare 

eller tredje man, men har dock att följa de i paragrafen angivna reglerna som rör 

tredje man.75 Skadeståndsskyldighet gentemot tredje man gäller dessutom 

främst för direkta skador. En direkt skada kan exempelvis uppstå om års-

redovisningen visar felaktiga uppgifter och en aktieägare på grundval av dessa 

                                                        
71 Prop. 1997/98:99, Aktiebolagets organisation, s. 187 f. och Dotevall, Skadeståndsansvar för 
styrelseledamot och verkställande direktör, s. 72. 
72 Palmé, Styrelseledamöters personliga ansvar och SOU 1995:44 s. 242. 
73 ABL 29 kap. 1 § och prop. 2004/05:85 s.492. och prop. 1997/98:99 s. 189. 
74 Svensson, Danelius, s. 214 och 217. 
75 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s. 72. 
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köper eller säljer aktier i bolaget, eller om en borgenär på samma grund lämnar 

bolaget kredit. Indirekta skador är däremot sällan ersättningsgilla för tredje 

man. Som indirekt skada avses i första hand skada som drabbar bolaget och där-

igenom även tredje man. Även om en tredje man som träder i kontakt med bola-

get har anledning att förlita sig på att bolagsledningen följer tillämpliga lagar och 

regler måste även hänsyn tas till de affärsrisker som bolagsledningen måste ta i 

uppdraget. Därmed görs en åtskillnad mellan direkta och indirekta skador i syfte 

att nå en balanspunkt där risken för skadestånd inte går ut över möjligheterna 

för ledningen att sköta bolaget på ett affärsmässigt sätt.76 

3.4.3 Allmänt om revisorers ansvar 

En revisor har som bolagsorgan en skyldighet att, vid fullgörande av sitt uppdrag 

i bolaget, iaktta den omsorg som krävs av en syssloman i allmänhet. Trots revi-

sorns ansvar som syssloman i förhållande till bolaget, kommer frågan huruvida 

denne iakttagit erforderlig omsorg vid fullgörande av sitt uppdrag i första hand 

bestämmas av ABL och bolagsordningens bestämmelser om revisors uppgifter 

och behörigheter. Utöver detta ska hänsyn även tas till om revisorn följt god revi-

sors-, revisions- och redovisningssed. En revisor har, i och med sitt uppdrags-

förhållande i bolaget, därmed inte större ansvar för uppkommen skada än vad 

som orsakats av honom eller henne och som följer av uppdraget. Revisorn är 

sålunda enbart skyldig att utge ersättning för den skada som adekvat orsakats av 

hans eller hennes uppsåtliga eller oaktsamma handling eller passivitet. Detta 

innebär att om en revisor underlåtit att anmärka på fel eller brister i bolags-

ledningens förvaltning så ska revisorn enbart ersätta den skada som uppstått på 

grund av den uteblivna anmärkningen. En utgångspunkt görs således i skadans 

omfattning om en anmärkning istället hade framställts. I de fall en revisor var-

aktigt brustit i sin granskning och en förlustbringande åtgärd hade kunnat ut-

föras på grund av den bristande granskningen blir revisorn däremot ansvarig för 

hela skadan.77 Skadeståndsskyldigheten omfattar den totala skadan som revi-

sorn orsakat, vilket innebär att en inträffad skada som regel ska ersättas fullt ut. 

Någon beloppsmässig begränsning finns inte.78 

                                                        
76 Prop 1997/98:99 s. 189 f. 
77 SOU 1995:44 s. 252 f. 
78 SOU 2008:79, Revisorers skadeståndsansvar, s. 73. 
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3.4.3.1 Revisorns skadeståndsansvar mot bolaget 

ABL:s bestämmelser om bolagets rätt att kräva skadestånd av revisorn ger ut-

tryck för den allmänna principen att den som tar emot och utför ett uppdrag för 

någon, vid äventyr av skadeståndsskyldighet, bör iaktta den omsorg som upp-

dragets fullgörande rimligen anses kräva. Som tidigare nämnts är revisorns 

uppdragsförhållande i bolaget avgörande för vilket ansvar som kan åläggas 

denne. Genom att ha detaljerade krav på revisorns uppdrag i bolaget underlättas 

en senare ansvarsbedömning huruvida revisorn varit culpös eller inte. Ur ett 

aktiebolagsrättsligt perspektiv ska revisorn visa aktsamhet vid fullgörande av 

uppdraget.79 

3.4.3.2 Revisorns skadeståndsansvar mot tredje man 

Förutom de skador en revisor vållar bolaget finns likaså ett ansvar för eventuella 

skador som denne, genom uppsåt eller oaktsamhet, orsakar aktieägare eller an-

nan. Därmed föreligger även ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar för revi-

sorn. Vid prövningen om utomobligatoriska skadestånd ska hänsyn tas till om 

revisorn iakttagit den aktsamhet som krävs enligt ABL och bolagsordningen. 

Dessutom ska hänsyn även tas till vad som följer av god revisors- och revisions-

sed. Revisorers externa ansvar är, liksom styrelsens ansvar, mer begränsat än 

det interna ansvaret. Ansvaret mot tredje man betonades även vid införandet av 

revisorers ansvar i 1944 års aktiebolagslag, där lagberedningen motiverade att 

bland revisorers främsta uppgift ligger sådana åtgärder som syftar till att skydda 

tredje man. Bland dessa uppgifter ingår bland annat att granska rapporterna i 

årsredovisningen, eftersom årsredovisningen ofta ligger till grund för tredje 

mans val att handla med bolaget, som att exempelvis köpa eller sälja aktier alter-

nativt lämna kredit. Felaktiga uppgifter i årsredovisningen kan leda till oförmån-

liga priser och förlustaffärer vilket, ifall av uppsåtligt eller oaktsamt handlande 

från revisorns sida, kan leda till skadeståndsskyldighet.80  

 

                                                        
79 Sandström, s. 279 f. och SOU 1995:44 s. 253. 
80 SOU1995/44 s. 253 och Zeteo, lagkommentar till ABL 29 kap 2 §. 
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3.4.4 Sammanfattning om organledamöternas skadeståndsansvar 

Sammanfattningsvis har styrelsen, den verkställande direktören och revisorn ett 

parallellt ansvar vid eventuell skadeståndstalan vid fall där samtliga bolagsorgan 

varit inblandade. Ansvaret avser dock olika områden. Styrelsen och den verk-

ställande direktören ansvarar för bolagets organisation, löpande förvaltning och 

bolagets ekonomiska förhållanden. Revisorn ansvarar å sin del för att, enligt 

anvisningar i bolagsordningen och god revisionssed, granska att det arbete som 

styrelsen och den verkställande direktören utfört har skett på ett korrekt sätt. 

Det är därmed inte ovanligt att både bolagsledningen och revisorn ansvarar för 

samma skada.  

3.4.5 Solidariskt skadeståndsansvar 

I och med att styrelsen, den verkställande direktören och revisorn har ett paral-

lellt och i vissa fall överlappande ansvar är det inte ovanligt att de ansvarar för 

samma skador. I dessa fall är huvudregeln att bolagsorganen har ett solidariskt 

ansvar för uppkommen skada.81 Det solidariska ansvaret innebär att den skade-

lidande kan vända sig till vem som helst av de ansvariga bolagsorganen med sitt 

ersättningsanspråk. Själva konstruktionen medför att hänsyn inte tas till de 

medverkandes olika grad av culpaansvar ifall de medverkat till samma skada. 

Har de däremot medverkat till olika skador ansvarar de enbart för sin del. Med 

den utformning bolagsorganens uppdrag har, där revisorn granskar bolags-

ledningens arbete, så är det sålunda naturligt att dessa medverkar till samma 

skador. Den skadelidande kan därmed välja att rikta sitt skadeståndsanspråk till 

den med bäst betalningsförmåga. Den som utsatts för skadeståndskravet får se-

dan i sin tur väcka regresstalan mot övriga bolagsorgan med krav för deras 

respektive ansvar för uppkommen skada.82  

3.4.6 Ansvarsfrihet 

För interna ansvarsfrågor kallas ägarna till bolagsstämma där bolagsstämman 

tar beslut om huruvida ansvarsfrihet ska beviljas bolagsledningen eller inte.83 

Normalt har revisorer tillstyrkt ansvarsfrihet vilket medför att det sällan skapar 

frågeställningar vid beslutsfattandet. Beslutet om ansvarsfrihet är i sig av-
                                                        
81 ABL 29 kap. 6 §. 
82 SOU 2016:34 s. 115. 
83 ABL 29 kap. 7§ 
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görande för huruvida skadeståndstalan ska kunna riktas mot viss ledamot. Utan 

ett godkännande av stämman att en ansvarsprövning ska göras på rättslig väg 

ska en skadeståndstalan för bolagets räkning avvisas. Denna typ av prövning lig-

ger dock som ett rutinärende på årsstämman, där bolagsledningens ansvars-

frihet för förvaltningen för det gångna året beslutas. Det kan dock vara svårt för 

aktieägarna att enbart utifrån årsredovisningen bilda sig en uppfattning om 

huruvida ansvarsfrihet ska beviljas eller inte. Därmed ska revisionsberättelsen 

innehålla ett uttalande om huruvida ansvarsfrihet bör beviljas för bolags-

ledningen för det gångna räkenskapsåret. Om revisorn funnit att en styrelse-

ledamot eller verkställande direktör handlat i strid med ABL, lag om års-

redovisning eller bolagsordningen ska det anmärkas i revisionsberättelsen. Ak-

tieägarna är dock inte bundna av revisorns uttalande för eller emot ansvarsfrihet 

utan har en fri röst.84 Det är dock nödvändigt att belysa att ansvarsfriheten en-

bart gäller de handlingar som presenterats för stämman, och att ansvarsfrihet 

sålunda inte föreligger för eventuella undanhållna handlingar. Prövningen om 

ansvarsfrihet är viktig för att kunna rekrytera bra ledamöter till bolaget, ef-

tersom svårigheter annars kan uppkomma ifall talan om skadestånd kan väckas 

mot en ledamot år efter att ett uppdrag har utförts.85 

 

En beviljad ansvarsfrihet innebär i princip att skadeståndstalan inte kan väckas 

av bolaget mot ledamoten, och normalt innebär det även att årsredovisningen 

godtas. Dock behöver ett beslut att bevilja ansvarsfrihet inte alltid betyda att års-

redovisningen varit utan anmärkningar eller att ledamot agerat felfritt i sitt upp-

drag. Bolagets beslut att bevilja ansvarsfrihet kan istället vara ett sätt att undvika 

den negativa publicitet som annars hade kunnat uppstå för bolaget, alternativt 

att ett ersättningsanspråk mot en ledamot skulle vara fruktlös i de fall ledamoten 

saknar medel. Därmed innebär beslutet om ansvarsfrihet enbart att en 

skadeståndstalan inte kommer att väckas mot ledamoten ifråga.86 Beslutet gäller 

omedelbart för ledamöterna som beviljas. En beviljad ansvarsfrihet innebär där-

emot inte att samma ledamot inte senare kan entledigas från sitt uppdrag. En 

                                                        
84 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 97 ff. 
85 Sandström, s. 398 ff. 
86 Taxell, s. 47 f. 
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nekad ansvarsfrihet har å sin del inga omedelbara verkningar mer än att rätten 

att väcka skadeståndstalan mot ledamoten kvarstår för bolaget.87  

3.5  Ansvarsförsäkring 

Revisionsföretag har en skyldighet att teckna en ansvarsförsäkring som täcker 

den ersättningsskyldighet revisorn eller företaget kan ådra sig i sin revisions-

verksamhet.88 Mindre eller medelstora revisionsbyråer kan teckna en grupp-

försäkring som tillhandahålls av branschorganisationen FAR, medan de större 

revisionsbyråerna får söka egenfinansierade försäkringslösningar i och med att 

de är i behov av mer omfattande skydd.89  

 

Revisorsnämnden har i sina föreskrifter reglerat det lägsta försäkringsbelopp 

per skada och försäkringsår som ett revisionsbolag måste teckna.90 Enligt före-

skrifterna är försäkringsbeloppets storlek beroende av hur många revisorer som 

är verksamma i revisionsföretaget och räknas utifrån gällande prisbasbelopp. 

För 2016 är prisbasbeloppet räknat till 44 300 kronor.91 För revisionsföretag där 

antalet verksamma revisorer uppgår till högst fem ska försäkringsbeloppet per 

skada och försäkringsår vara lägst 200 prisbasbelopp, vilket för år 2015 hade 

inneburit ett försäkringsbelopp om lägst 8 860 000 kronor. För revisionsbolag 

där antalet verksamma revisorer överstiger fem men understiger 50 ska lägsta 

försäkringsbelopp vara 200 prisbasbelopp per skada och 400 prisbasbelopp per 

försäkringsår, det vill säga ett årligt minimumbelopp på 17 720 000 kronor per 

försäkringsår. För revisionsbolag där antalet verksamma revisorer uppgår till 50 

eller fler ska försäkringen gälla med ett lägsta försäkringsbelopp om 200 

prisbasbelopp per skada och 60 prisbasbelopp per försäkringsår, det vill säga 

minst 26 580 000 kronor per försäkringsår.92 

 

Till skillnad från revisorer har styrelsen och den verkställande direktören ingen 

lagstadgad skyldighet att teckna ansvarsförsäkring. Viss problematik kring det 

                                                        
87 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 107. 
88 RevisorsL 2 § 8 p. och 27 § och prop. 2012/13:61, Försenad årsredovisning och bokföringsbrott 
samt några revisorsfrågor, s. 51 ff.  
89 SOU 2008:79, s. 76 f. 
90 RNFS 2001:2 7-8 § §. 
91 Socialförsäkringsbalken (2010:110). 
92 SOU 2016:34 s. 61. 
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individuella ansvaret kan därmed uppstå i fall av mycket stora skador, varför 

företagsledningen uppmuntras att likväl teckna en försäkring. Utan försäkring 

kan nämligen skyldigheten att ersätta de skador som kan uppkomma i ett aktie-

bolag att bli orimliga för den skadevållande, samtidigt som den skadelidande ris-

kerar att inte få ersättning till skadebeloppet.93  

3.5.1 Direktkravsrätt 

Att revisorer och bolagsledningar inte har samma rättsliga skyldighet att teckna 

ansvarsförsäkringar medför vissa praktiska verkningar. Av betydelse är reglerna 

kring den skadelidandes möjlighet att kräva ersättning direkt från försäkrings-

bolaget. Vid en händelse av skadestånd kan den skadelidande normalt enbart 

rikta sitt ersättningsanspråk mot skadevållaren. Skadelidandes rätt grundas i så-

dana fall i den rättsliga relation som föreligger till skadevållaren, exempelvis ge-

nom den skadeståndsgrundande handlingen eller på grund av ett avtals-

förhållande. Dock finns regler för vissa försäkringsförhållanden där den skade-

lidande istället kan rikta sig direkt mot den skadevållandes försäkringsbolag för 

att kräva ersättning och därmed tillämpa den så kallade direktkravsrätten. För 

att den skadelidande ska ha direktkravsrätt krävs att skadevållaren (den för-

säkrade) enligt lag eller annan författning är skyldig att ha en ansvarsförsäkring 

som omfattar skadan.94 Vid sådana fall av direktkravsrätt kan skadelidande rikta 

sitt skadeståndskrav direkt mot försäkringsbolaget.95 I och med revisorers 

lagstadgade skyldighet att teckna ansvarsförsäkring medföljer också rätten till 

direktkravsrätt i ersättningsanspråk mot revisorer och revisionsbolag. För 

skadeståndsanspråk mot styrelseledamöter och verkställande direktörer finns 

däremot ingen sådan direktkravsrätt eftersom dessa inte har en skyldighet att 

teckna en ansvarsförsäkring. För ersättningsanspråk i sådana fall får den skade-

lidande istället i första hand vända sig mot bolagsledningen.96 

                                                        
93 SOU 1995:44 s. 243. 
94 9 kap. 7 § 1 st. 1 p. FAL. 
95 Zeteo, lagkommentar till FAL 9 kap. 7 § och Bengtsson, 9 kap. 
96 O. Johansson, Van der Sluijs, SvJT 2006 s.74 f. 
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4. Rättspraxis 

4.1  Inledning 

I det följande kommer några domstolsavgöranden att behandlas som belyser 

ansvarsfrågan och skadeståndets omfattning. Valet av rättsfall har gjorts utifrån 

vilka som på ett tydligt sätt belyser den ansvarsfördelning som sker i praxis. I 

slutet på detta kapitel kommer några rättsfall beröras i korthet för att belysa de 

stora ersättningsanspråk som en revisor och revisionsbyrå kan drabbas av. 

4.2  NJA 2006 s. 136 ”Marknadsplan” 

Marknadsplan i Skandinavien Aktiebolag (Marknadsplan) var ett bolag som ägde 

och hyrde ut kontorslokaler till företag med erbjudande om att utnyttja en av 

Marknadsplan anställd receptionist. De hyresgäster som utnyttjade receptionist-

tjänsten kom också att äga samtliga aktier i bolaget. Dessutom ingick alla hyres-

gäster i bolagets styrelse. Därmed var styrelsen stort sett identisk med bolagets 

aktieägare. Marknadsplan hade också en verkställande direktör som inte var an-

ställd men fakturerade sitt arvode till bolaget. En tvist uppstod om den verk-

ställande direktörens arvode vilket ledde till att Marknadsplan väckte 

skadeståndstalan mot den verkställande direktören och revisorn. Samtidigt 

beviljades bolagets styrelse ansvarsfrihet. Bolaget yrkade att den verkställande 

direktören hade fakturerat och till sig själv utbetalat för höga arvoden och att 

revisorn hade medverkat till skadan genom bristfällig granskning av den verk-

ställande direktörens förvaltning. Den verkställande direktören avled senare vil-

ket gjorde att målet avskrevs mot honom, dock fortsatte målet mot revisorn. Så-

väl tingsrätten som hovrätten fann att revisorn varit oaktsam i sin revision och 

hovrättens domslut vann senare laga kraft. Målet i Högsta domstolen rörde där-

efter frågan om skadeståndet mot revisorn kunde jämkas på grund av med-

vållande från bolagsledningens sida. Högsta domstolen meddelade i sina doms-

käl att huvudsyftet med en revision av förvaltningen är att klarlägga om styrel-

sen eller den verkställande direktören gjort sig skyldig till åtgärd eller för-

summelse som kan föranleda skadeståndsskyldighet. Högsta domstolen fastslog 

att i och med en revisors uppdrag i bolaget så måste man räkna med att om en 

revisor genom en försumlig granskning har ådragit sig skadeståndsansvar så har 
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också styrelsen och den verkställande direktören medverkat till skadan. Detta 

eftersom det är dessa bolagsorgan som upprättar årsredovisningen, organiserar 

bokföringen och svarar för förvaltningen. Trots detta beslutade Högsta dom-

stolen att revisorns skadestånd inte skulle jämkas. Som grund för domen anförde 

domstolen att för bedömningen av jämkningsmöjligheterna ska hänsyn tas till 

bland annat de plikter som åvilat envar av de medverkande på grund av deras 

organställning samt graden och arten av de olika personernas medverkan. Dess-

utom ska möjligheten för skadevållaren att senare rikta regresstalan mot övriga 

medverkande beaktas. Domstolen menade att i och med styrelseledamöternas 

och revisorernas solidariska ansvar så berövas inte en revisor sin senare 

regressmöjlighet mot de medvållande styrelsemedlemmarna, även om dessa be-

viljats ansvarsfrihet. 

4.3  Svea hovrätt mål nr T 5756-06 ”Städkompakt” 

Målet rörde skadeståndstalan mot revisorn SH för att denne genom vårdslöshet i 

sitt uppdrag som revisor orsakat bolaget Städkompakt i Bromma Aktiebolag 

skada. Enligt skadeståndsyrkandet hade SH inte anmärkt på fel och brister i bola-

gets räkenskaper, trots att betalningsanmärkning för obetald skatt fanns. Hov-

rätten hade, i fall de fann att SH var ersättningsskyldig, även att pröva om 

styrelseledamoten TM varit vårdslös och därmed ersättningsskyldig som ur-

sprungligt ansvarig för skadan. I målet hade nämligen bolagets ekonomichef, till-

lika delägare och styrelseledamot, TM2 förvanskat och förfalskat bolagets räken-

skaper. I hovrättens domskäl uttalades att i enlighet med god revisionssed ska en 

revisor vid sin revision kunna utgå från att räkenskaperna är korrekta. Revisorn 

ska också kunna ha utgångspunkten att det inte sker brottslig verksamhet i bola-

get. Domstolen fann att i och med att revisorn inte hade anmärkt på betalnings-

anmärkningen om obetald skatt så stred revisionen mot god revisionssed. SH 

blev därför skadeståndsansvarig. Den regresstalan som hovrätten sedan prövade 

mot TM ogillades eftersom TM inte själv varit kompetent att sköta och bedöma 

bolagets bokföring. TM hade dessutom frågat revisorn om TM2:s kompetens och 

fått till svar att denne skötte bokföringen på ett utmärkt sätt. 
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4.4  Hovrätten för Västra Sverige mål nr T 4207-10 ”Prosolvia”  

I Prosolviamålet väckte konkursboet till bolaget Prosolvia skadeståndstalan mot 

revisorn och revisionsbolaget Öhrlings PwC för revisionen av Prosol-

viakoncernen. Konkursboet yrkade att revisorn varit oaktsam då denne inte an-

märkt på bolagets redovisning som ansetts felaktig och att bolaget som följd av 

detta orsakats skada genom konkursen. Målet togs upp till hovrätten där denna, i 

likhet med tingsrätten ansåg att revisionen stred mot god revisionssed samt att 

revisionen av redovisningen och förvaltningen varit oaktsam. Den huvudsakliga 

delen av målet kom sedan att behandla orsakssambandet mellan den oaktsamma 

revisionen och skadan, där hovrätten tillämpade den så kallade differens-

metoden. Differensmetoden innebär att man tänker bort handlingen, och om 

skadan då hade uteblivit har handlingen orsakat skadan. Skulle skadan däremot 

ändå ha uppstått föreligger inget orsakssamband.97 Hovrätten ansåg dock att 

nuvarande fall medförde bevissvårigheter eftersom det inte var fråga om en ak-

tiv handling utan istället en underlåtenhet av revisorn att inte anmärka på fel och 

brister i redovisningen. Underlåtenhet innebär vid prövningen av orsaks-

sambandet med tillämpning av differensmetoden att, i jämförelse med en aktiv 

handling som tänks bort, en jämförelse görs med alternativa handlingssätt som 

istället borde ha företagits. Detta öppnar dock upp för oändligt många alternativ 

vilket gjorde att hovrätten sänkte beviskravet. Hovrätten fann därmed, till skill-

nad från tingsrätten, att ett tillräckligt orsakssamband fanns mellan under-

låtenheten och skadan och dömde följaktligen ut ett skadestånd på 890 miljoner 

kronor plus ränta, det vill säga ett sammanlagt skadestånd närmare 2 miljarder 

kronor.98 Parterna valde dock att förlikas vilket gjorde att domarna i tingsrätten 

och hovrätten återkallades och målet prövades därmed aldrig av Högsta dom-

stolen. 

4.5  NJA 2014 s. 272 ”BDO”  

I BDO-målet var skadelidande en aktieägare vars aktier kraftigt hade sjunkit i 

värde i samband med ett samgående mellan två bolag. Talan väcktes mot revi-

sorn BO och revisionsbolaget BDO för att dessa inte anmärkt på fel och brister i 

                                                        
97 Svernlöv, SNS Analys 2014, s. 9. 
98 Gregow, SvJT 2013 s. 1037. 
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redovisningen och, det till samgåendet upprättade, prospektet över ett av bola-

gen. Målet berörde i huvudsak hur långt kretsen av skadelidande kan sträcka sig, 

det vill säga hur långtgående revisorns ansvar är till ”annan”. Dessutom behand-

lade målet i vilket mån marknaden kan förlita sig på en revisionsberättelse samt 

av bolaget lämnade uppgifter. För prövningen av det utomobligatoriska 

skadeståndskravet tillämpade Högsta domstolen det så kallade ”floodgate argu-

ment” (översvämningsargumentet) som innebär att vissa överväganden ska gö-

ras för bedömningen av vidden av skadeståndsskyldigheten. För att avgöra grän-

sen för revisorsansvaret ska hänsyn därmed tas till förutsebarheten från skade-

görarens sida, proportionaliteten mellan den skadegörande handlingen och den 

uppkomna skadan samt de hanteringsmässiga svårigheter som ett ansvar mot 

ett stort antal skadelidande skulle kunna föra med sig. Högsta domstolen 

argumenterade i sina domskäl att för att ”annan” ska anses vara omfattad i den 

ersättningsberättigade kretsen måste hänsyn tas till den överträdda normens 

skyddsändamål, i detta fall föremålet för revisionen.  För detta krävs således en 

befogad tillit till den av bolaget lämnade, och av revisorn granskade, informat-

ionen. Endast tillit av viss styrka och relevans kan grunda rätt till ersättning, och 

därmed huruvida den lämnade informationen ”typiskt sett” anses ligga till grund 

för visst beslut. Högsta domstolen fann att befogat tillit till årsredovisningen och 

prospektet fanns eftersom revisorers främsta syfte i börsbolag är att säkerställa 

att korrekt information lämnas till marknaden. I det nuvarande fallet rörde det 

sig dock om en skada grundat på bolagets börskurs. Högsta domstolen anförde i 

domskälen att, även om bolagets årsredovisning återspeglas i bolagets börskurs, 

ett affärsbeslut grundat på bolagets börskurs inte innebär en tillit till års-

redovisningen utan snarare om en av marknaden förmedlad tillit till denna. 

Högsta domstolen argumenterade för att, i enlighet med översvämnings-

argumentet, en av börskursen förmedlad tillit till årsredovisningen skulle inne-

bär ett alltför vidsträckt ansvar och att en sådan tillit i allmänhet inte borde vara 

tillräcklig för att göra revisorn ersättningsskyldig för en felaktig årsredovisning.  
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4.6  Höga skadeståndsanspråk  

I det följande kommer vissa mål att tas upp i korthet för att belysa de 

ersättningskrav som har riktats mot revisionsbyråer. En längre genomgång av 

rättsfallen kommer inte att göras eftersom dessa enbart syftar till att statuera 

exempel på storleken på skadeståndskraven. Till dessa exempel tillhör även 

givetvis Prosolviamålet med ett skadestånd närmare 2 miljarder kronor. 

4.6.1 NJA 1994 s. 336 ”Gusums Bruk” 

Gusums Bruk var ett bolag som tillverkade varor till cellulosaindustrin och blixt-

lås. Bolaget försattes i konkurs 1988 efter att bolaget hade varit på obestånd se-

dan 1980. Vid konkursen framkom att två ledande personer i bolaget förskönat 

bolagets redovisning under tio års tid vilket lett till att bolaget, genom vilse-

ledande årsredovisningar, beviljats kredit och därmed kunnat betala sina skul-

der trots obestånd. Enligt förvaltningsberättelsen uppgick bristen i bolaget till 

100 miljoner kronor. Aktieägarna i bolaget väckte skadeståndstalan om cirka 30 

miljoner kronor mot bolagets revisor för att denna inte upptäckt felen i bok-

föringen vid revisionen och att de till följd av detta hade lidit skada när aktierna 

förlorade sitt värde. Aktieägarna grundade sin talan vid att de vid köpet av aktier 

i bolaget hade förlitat sig på årsredovisningen och den rena revisionsberättelsen. 

Tingsrätten ansåg att revison var skadeståndsskyldig men jämkade skadeståndet 

till en sjättedel av yrkat belopp. Hänsyn togs till revisorns skuldgrad, kärandens 

medvållande och revisorns ansvarsförsäkring. Målet överklagades av aktieägar-

na men parterna träffade sedan en förlikning vilket gjorde att tingsrättens dom 

undanröjdes. Ledamöterna i bolaget blev i ett annat mål ålagda straffrättsligt an-

svar och att betala skadestånd för sina brott.99 

4.6.2 Troms Kraft 

Det norska energibolaget Troms Kraft stämde under 2013 revisorn och 

revisionsbolaget Grant Thornton på närmare 1,8 miljarder kronor i skadestånd. 

Troms Kraft yrkade att revisorn varit oaktsam vi utförandet av revisionen i 

dotterbolaget Kraft & Kultur för räkenskapsåren 2003-2010 och därmed orsakat 

bolaget skada. Målet är ännu inte avgjort.100  

                                                        
99 SOU 2008:79 s. 80 f. 
100 Kjellström, Mitt i juridiken. 
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4.6.3 HQ-målet 

Den 9 februari 2016 började rättegången i det så kallade HQ-målet.101 Fyra leda-

möter i bolagsledningen i HQ AB och dotterbolaget HQ Bank AB samt bolagets 

revisor står åtalade för bokföringsbrott, grovt svindleri och medhjälp till grovt 

svindleri. Tillsammans är de krävda på 3,7 miljarder kronor plus ränta, det vill 

säga ett sammanlagt belopp om närmare 5 miljarder kronor. Tingsrätten väntas 

lämna in dom i målet den 21 juli 2016.102 

4.6.4 BPA Måleri AB 

Ett inkassobolag som förvärvat vissa fordringar i samband med ett köp av BPA 

Måleri AB väckte i december 2005 talan i Stockholms tingsrätt mot bolagets revi-

sor och revisionsbolaget Öhrlings PwC. Inkassobolaget gjorde gällande att revi-

sorn felaktigt godkänt ett bokslut och yrkade ersättning om närmare 172 miljo-

ner kronor.103 

4.6.5 A/S Banka Baltija 

Konkursboet till A/S Banka Baltija väckte 1997 talan i Stockholms tingsrätt mot 

Öhrlings PwC med yrkande om skadestånd på nästan 140 miljoner dollar, ett be-

lopp motsvarande cirka 840 miljoner kronor. Grunden för talan var att revisorn 

hade lämnat en ren revisionsberättelse trots att redovisningen varit oriktig. 

Käromålet ogillades den 1 september 2005 då tingsrätten ansåg att revisorns 

granskning varit varken bristfällig eller vårdslös.104 

4.6.6 Bostadsstiftelsen Haningehem  

Bostadsstiftelsen Haningehem hade anlitat ett företag att rusta upp tidigare 

producerade bostäder i Haninge och revisionsbyrån PwC anlitades för att bevaka 

projektets framåtskridande. Efter att ett certifikat om 50 miljoner kronor hade 

förfallit till betalning för stiftelsen hade denna varken råd att betala beloppet el-

ler uppta nya lån. Stiftelsen krävde som följd av detta ersättning om cirka 1,2 

miljarder kronor mot revisionsbolaget Öhrlings PwC. Grunden för talan var att 

PwC varit försumlig vid bevakningen av projektet och att redovisningen av höga 

                                                        
101Stockholms tingsrätt 2016. 
102Agerman, Realtid.se och Spängs, DN Ekonomi. 
103SOU 2008:79 s. 79. 
104SOU 2008:79 s. 80. 
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kostnader hade skjutits framåt i tiden och därmed gav en felaktig bild av bola-

gets ekonomi. Efter förlikning betalade PwC ett skadestånd om 65 miljoner kro-

nor. Till skillnad från ovanstående mål om publika aktiebolag så rörde detta fall 

inte skadestånd för lagstadgad revision.105 

5. Analys 

5.1  Inledande analys om problemet 

Efter en genomgång av de aktiebolagsrättsliga ansvarsreglerna kan ansvars-

fördelningen mellan bolagsorganen tyckas framstå som relativt klar. Styrelsen 

bär det primära ansvaret för bolagets organisation, förvaltning och ekonomiska 

förhållanden. Styrelsen ansvarar därmed för att bolagets räkenskaper blir kor-

rekt speglade i den information som bolaget offentliggör. Revisorn är å sin sida 

ett granskande organ som ska granska det uppdrag styrelsen utför, det vill säga 

en granskning av styrelsens egna kontrollsystem. Revisorns granskning syftar 

därmed till att bidra med trovärdighet till de uppgifter som bolaget lämnar till 

marknaden. Enligt denna, i ABL uppställda, ansvarsfördelning har organledamö-

terna sålunda ett parallellt ansvar. I de fall skador uppstår ansvarar bolags-

organen för de skador som de orsakat vid utförandet av sina respektive uppdrag. 

Om fel eller brister upptäcks i bolagets bokföring bör styrelsen primärt vara an-

svarig för skadan, eftersom det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för att 

bolagets ekonomiska resultat och ställning blivit korrekt avspeglade. Det är som 

sagt styrelsen som upprättar och sköter bokföringen och sedan godkänner revi-

sorns granskning av den. Revisorn å sin sida har inget ansvar för att det finns ett 

bra bokföringssystem eller tillsynssystem som ser till att redovisningen blir rätt. 

En revisor deltar inte i bolagets ekonomiska förvaltning och kan inte granska 

varje transaktion som bolaget gör. Revisorn kan enbart, inom ramen för god 

revisionssed, på ett strategiskt sätt ska granska och anmärka på sådana väsent-

liga fel och brister denne upptäcker i styrelsens egna kontrollsystem och redo-

visning. Om det sedan uppstår en skada på grund av fel eller brister i bok-

föringen som revisorn inte har upptäckt kan det, i och med denna ansvars-

fördelning, sällan eller kanske aldrig vara revisorn som ensamt har misskött sitt 

                                                        
105SOU 2008:79 s. 80. 
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uppdrag och därmed orsakat skadan. Om revisorn inte själv förfalskat eller gjort 

ändringar i redovisningen borde felet alltid grunda sig i brister i styrelsens egen 

förvaltning.106 

 

Trots denna lagstadgade ansvarsfördelning, där styrelsen bär det primära ansva-

ret för bolagets bokföring, har revisorer i flertalet fall kommit att bli utsatta för 

enorma skadeståndskrav. Prosolviamålet är det mål som i dagsläget nått störst 

uppmärksamhet med 2 miljarder kronor i utdömt skadestånd. Vi väntar dess-

utom resultat i ytterligare två mål med enorma skadestånd, nämligen målet där 

Troms Kraft kräver revisorn och revisionsbolaget Grant Thornton på cirka 1,8 

miljarder kronor i skadestånd samt HQ-målet där revisorn tillsammans med fyra 

styrelseledamöter är krävda på närmare 5 miljarder kronor i skadestånd. De 

enorma skadeståndskrav som riktas mot revisorer och revisionsbolag antas 

motverka en ökad konkurrens på revisionsmarknaden eftersom enbart de stora 

revisionsbyråerna med god betalningsförmåga och väl uppbyggda försäkrings-

lösningar kan ta sig an revisionsuppdrag i de större internationella bolagen. Det 

finns även risk för att skadeståndskraven når nivåer som revisionsbolagen inte 

kan betala. Skulle något av de stora revisionsbolagen gå i konkurs skulle det 

innebära stora svårigheter på finansmarknaderna.107 

 

I och med styrelsens primära ansvar över bolagets räkenskaper framstår det 

dessutom som oförenligt med ABL att revisorn utsätts för sådana enorma skade-

ståndskrav. Det är därför intressant att föra en analys om varför 

skadeståndstalan väckts mot revisorer istället för mot bolagsledningen, om det 

nu är så att bolagsledningen är ytterst ansvarig för bolagets ekonomi. Det är 

också intressant att se över de förslag som har behandlats och lämnats för 

begränsningen av revisorsansvaret. Dessa förslag kommer att analyseras och 

jämföras med varandra med syftet att undersöka vad som kan vara en lämplig 

lösning för att nå en ansvarsbegränsning för revisorn.  

  

                                                        
106 SOU 2016:34 s. 115. 
107 Svensson, Ansvarsförsäkring, Balans 2013. 
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I det följande kommer således ovan berörda rättsfall att diskuteras. Därefter 

kommer en analys att föras om möjliga orsaker till att revisorer blir måltavla för 

de enorma skadeståndskraven. Vidare kommer en genomgång av olika förslag 

för begränsning av revisorsansvaret att göras. Dessa förslag kommer sedan att 

diskuteras för att utreda fördelar och nackdelar med förslagen jämfört med för-

slaget om obligatoriska ansvarsförsäkringar för styrelse och verkställande direk-

tör.  

5.2  En analys av rättspraxis 

Efter en genomgång av rättsfallen ovan framgår det att den ansvarsfördelning 

mellan bolagsorganen som uppställs i ABL inte alltid följs i praxis. Enligt ABL ska 

som sagt vardera bolagsorgan ansvara för den del av skadan som hänförs till de-

ras respektive ansvar. Styrelsen och den verkställande direktören ansvarar för 

bolagets organisation, förvaltning och ekonomiska förhållanden medan revisorn 

ansvarar för att enligt god revisionssed granska bolagsledningens egna kontroll-

system. I och med styrelsens yttersta ansvar framstår det som märkligt är att 

revisorn får bära ett större ansvar än vad som åläggs denne enligt ABL. Visser-

ligen har skadelidande enligt det solidariska ansvaret möjlighet att rikta sin 

skadeståndstalan mot vem som helst av skadevållarna med regressrätt för den 

som blivit utsatt för ersättningsanspråket. I vissa fall har dock domstolen, där en 

ansvarsprövning har gjorts, framlagt domskäl som kan finnas anledning att 

diskutera utifrån ett ansvarsfördelningsperspektiv. I det följande kommer såle-

des några kommentarer att lämnas utifrån berörda rättsfall. 

 

I Marknadsplansmålet satte Högsta domstolen en utgångspunkt i att i de fall en 

revisor orsakat skada genom att ha varit försumlig i sitt uppdrag så har styrelsen 

och den verkställande direktören också varit försumliga och därmed gemensamt 

ansvariga för skadan som uppstått. Uttalandet i domskälen borde ha fastslagit en 

praxis som fortsatt utgångspunkt för avgöranden om ansvarsfördelningen mel-

lan organledamöterna.108 Trots detta har revisorer ändå fått stå ensamt ansva-

riga för skador grundade i felaktiga eller bristfälliga årsredovisningar. Bland an-

                                                        
108 Ett argument som också förs av Awerstedt i Balans 2014. 
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nat i rättsfallet från Svea hovrätt109 gjorde hovrätten den motsatta bedömningen 

att styrelseledamoten TM inte var ersättningsskyldig så som ursprungligt ansva-

rig för skadan med motivationen att denne inte varit kompetent att sköta och 

bedöma bolagets bokföring. Ett sådant resonemang går emot det i ABL stadgade 

styrelseansvaret. Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets ekonomi och 

förvaltningen av bolagets angelägenheter. TM har därför ansvaret för att bok-

föringen sköts på ett korrekt sätt och ska annars se till att någon i organisationen 

sköter detta. Även om revisorn SH borde ha anmärkt på betalnings-

anmärkningen så borde denna inte stå ensamt ansvarig för den bristande bok-

föringen. Speciellt inte när styrelseledamoten TM2 förvanskat och förfalskat 

bolagets räkenskaper.  

 

Vidare har utgången i Marknadsplansmålet blivit kritiserat, bland annat i en arti-

kel av Bo Svensson110 på grunden att styrelseledamöterna, tillika aktieägare i 

bolaget, beviljat sig själva ansvarsfrihet och sedan riktat skadeståndstalan mot 

revisorn i syfte att komma åt dennes försäkringspengar. Svensson ansåg att trots 

revisorns möjligheter till senare regressrätt mot styrelseledamöterna inte änd-

rade intrycket av att bolaget utnyttjat skadeståndsbestämmelserna i ABL på ett 

sätt som strider mot ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen. Marknads-

plansmålet fick även stor betydelse i Prosolviamålet där revisionsbolaget Öhr-

lings valde att inte framställa något yrkande om jämkning av skadeståndet på 

grund av medvållande från bolagets sida. 

 

Prosolviamålet är också det mål som har blivit mest uppmärksammat och kriti-

serat, dels på grund av det höga skadestånd som dömdes ut, men också på grund 

av hovrättens bedömning av orsakssambandet mellan den utförda revisionen 

och skadan. Hovrätten ansåg att revisorns upprättande av en ren revisions-

berättelse var en underlåten handling, eftersom denne inte anmärkt på bristerna 

i redovisningen. Att hovrätten likställde revisorns rena revisionsberättelse med 

en underlåten handling har ifrågasatts, eftersom en ren revisionsberättelse också 

                                                        
109 Mål nr T 5756-06. 
110 Svensson, Ansvarsförsäkring, Balans 2013. 
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är ett aktiv handling som revisorn företar.111 Dessutom tillämpade hovrätten en 

bevislättnad utifrån ett rättsfall på socialrättens område.112 I och med det sänkta 

beviskravet riskerade Prosolviadomen att öppna upp för antalet skadestånds-

processer mot revisorer. Domen är inte minst ett exempel på de enorma skade-

ståndskrav som kan komma att drabba en revisor.  

 

Strax efter Prosolviadomens avgörande i hovrätten kom Högsta domstolen med 

ett avgörande i BDO-målet. BDO-målet berörde främst vidden av revisorns an-

svar som begränsades genom översvämningsargumentet. Av Högsta domstolens 

dom i BDO-målet går att dra slutsatsen att prövningen av orsakssambandet mel-

lan revisorns oaktsamhet och uppstådd skada ska ske med försiktighet. De risker 

revisorer utsätter sig för genom att uttala sig om riktigheten i bolagets redo-

visning måste helt enkelt vara överskådliga. Högsta domstolens dom i BDO-målet 

kan sålunda motverka de antal skadeståndsprocesser mot revisorer som befa-

rades efter Prosolviamålet. Domen i BDO-målet skapade i och för sig en praxis 

som uppmanar till försiktighet vid prövningen av revisorns vållande till skada, 

men kan ändock anses ha fått en mindre optimal utgång angående den tillit 

marknaden ska kunna presumera till den av bolaget lämnade informationen.  

BDO-domen fick nämligen motsatt utgång till ett liknande mål som avgjordes i 

USA samma år, nämligen Halliburton-målet som bekräftade tidigare praxis om 

tillitspresumtion efter Basic-målet.113 Tillitspresumtionen grundar sig i teorin 

om marknadsbedrägeri, eller teorin om Fraud On The Market (FOTM), som i 

korthet innebär att bristfällig information vilseleder alla aktörer på en marknad 

oavsett om de tagit del av den utgivna informationen eller inte. All information 

som bolaget offentliggör på marknaden påverkar nämligen marknadspriset på 

dess aktier. Konsekvensen av detta blir således att istället för ett orsakssamband 

som styrks genom befogad tillit så behöver käranden endast visa att den av bola-

get lämnade informationen varit väsentlig och därmed haft effekt på mark-

naden.114 En sådan tillitspresumtion borde ställa högre krav på bolagets redo-

                                                        
111 Se bland annat Svensson, Prosolviadomen, Balans 2013. 
112 NJA 2013 s. 145 ”Landskronamålet”. 
113 Halliburton Co. V. Erica P. John Fund, Inc. 573 U.S. (2014) och Basic Inc. V. Levinson, 485 U.S. 
224, 248 (1988). 
114 Samuelsson, s. 164 och 187. 
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visning och därmed även på bolagsledningens ansvar över denna. Ett mer önsk-

värt utfall av BDO-domen hade, istället för ett begränsat revisorsansvar som 

egentligen enbart drabbar skadelidande, vara att genom tillitspresumtionen för-

tydliga det ansvar som ligger på bolagsledningen. Tillitspresumtionen samt Halli-

burton- och Basic-målen, skulle därmed kunna ha en viktig verkan för hur vi ser 

på styrelseansvaret. En tillämning av tillitpresumtionen skulle nämligen kunna 

medföra att styrelsens och den verkställande direktörens ansvar förtydligas. 

5.3  Orsaker till det överskjutande ansvaret på revisorn  

I detta kapitel kommer en analys om rättsläget att föras för att söka svar på vad 

som kan vara orsaken till att revisorer blir måltavla för dessa enorma 

skadeståndsanspråk, trots att styrelsen bär det primära ansvaret för bolagets 

redovisning.  

5.3.1 Ansvarsförsäkring 

Enligt revisorslagen gäller, som framgått i tidigare kapitel, ett lagstadgat krav på 

att revisorer ska ha en ansvarsförsäkring. Motsvarande krav finns inte för styrel-

ser och verkställande direktörer även om många bolagsledningar ändå väljer att 

skaffa en sådan försäkring. Ansvarsförsäkringen innebär att den försäkrade beta-

lar en årlig premie till försäkringsbolaget beräknat på storleken och risken hos 

det försäkrade bolaget. Försäkringsbolaget betalar sedan ut skadebeloppet till 

skadelidande, upp till viss summa där överskridande belopp ofta betalas av den 

försäkrade själv eller överliggande försäkring. I och med denna lösning tryggas 

den skadelidandes möjligheter till ersättning för de skadekostnader denne drab-

bats av som följd av skadan. 

 

Vid fall då ekonomisk skada har uppstått ligger det i den skadelidandes intresse 

att få ersättning för hela skadebeloppet. För att utfå ersättning får den skade-

lidande söka orsaken till vad och vem som orsakat skadan. Som framgått av 

praxis är en skada ofta orsakad av att skadelidande tagit ett affärsbeslut grundat 

på felaktig eller bristande information i årsredovisningen. I dessa fall är styrel-

sen och revisorn solidariskt ansvariga i och med att styrelsen upprättat och revi-

sorn granskat utgiven årsredovisning. Det solidariska ansvaret innebär att 

skadelidande kan rikta sitt ersättningsanspråk till vem som helst av dessa för att 
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få ersättning av hela skadebeloppet. Den som sedan drabbats av skadestånds-

talan kan därefter rikta sitt regresskrav mot övriga skadevållare. 

 

Som följd av det solidariska ansvaret är det naturligt att skadelidande riktar sitt 

ersättningskrav mot den part som har de bästa ekonomiska förutsättningarna att 

betala skadeståndet. En ansvarsförsäkring är en tydlig indikation på att eko-

nomiska förutsättningar finns för ersättningsanspråket. Eftersom revisorer har 

ett lagstadgat krav på att ha en ansvarsförsäkring jämfört med styrelser är det 

naturligt att skadelidande riktar sitt ersättningskrav mot revisorn och revisions-

bolaget. Visserligen är det möjligt för styrelser och verkställande direktörer att 

teckna ansvarsförsäkringar vilket ger skadelidande samma trygghet att utfå full 

ersättning för skadan, men dessa försäkringar tecknas inte i samma mån som 

revisorsansvarsförsäkringar. Det är dessutom inte alltid lätt för skadelidande att 

veta huruvida bolagsledamöterna har tecknat ansvarsförsäkring eller inte, varför 

det är lättare att rikta sig mot en revisor där en sådan försäkring är en själv-

klarhet. 

 

Ansvarsförsäkringen borde därför spela stor roll för skadeståndets reparativa 

syfte och därmed skadelidandes möjligheter till full ersättning för sin skada. En 

skadelidande lär sällan ha insikt i huruvida styrelser och verkställande direk-

törer innehar en ansvarsförsäkring, medan det lagstadgade kravet på försäkring 

för revisorer gör det till en självklarhet. Därmed är det betydligt tryggare för en 

skadelidande att rikta sin skadeståndstalan mot revisorn eftersom dessa med 

större säkerhet har de ekonomiska förutsättningarna för att betala skadeståndet. 

Revisorns obligatoriska ansvarsförsäkring i kombination med det solidariska 

ansvaret borde därmed vara en betydande orsak till att revisorer ofta får stå 

måltavla för skadelidandes skadeståndstalan.115 

5.3.2 Distansering 

En skadeståndstalan medför, förutom möjlig ersättningsskyldighet till skade-

lidande, även en negativ uppmärksamhet för det företag som blivit utsatt för 

skadeståndsanspråket. Exempel på detta är inte minst Enrons konkurs i 

                                                        
115Ett argument som också förs av Svensson i Ansvarsförsäkring, Balans 2013. 
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Enronskandalen där bolaget tappade förtroendet på marknaden när information 

om deras felaktiga bokföring spreds, vilket ledde till att deras försäljning sjönk 

så kraftigt att bolaget gick i konkurs. Samma utveckling följde revisionsbolaget 

Arthur Anderson som också gick i konkurs där det försämrade ryktet efter 

skandalen ansågs vara en betydande orsak.116 Även om Enronskandalen är ett 

extremfall så innebär varje skadeståndstalan en negativ uppmärksamhet för den 

som drabbas av det. Detta gäller oavsett storleken på det företag som blir stämt. I 

och med konkurrensen som finns på varje marknad är ett företags rykte en 

enormt viktig del för den position företaget kan ta på marknaden. En 

skadeståndsprocess mot ett bolag kan påverka bolagets anseende negativt och 

därmed även bolagets försäljning. 

 

I fall där aktieägarna i ett bolag har skadats på grund av att bolaget lämnat fel-

aktig ekonomisk information har dessa, i och med bolagsledningens solidariska 

ansvar, att välja om de vill rikta skadeståndstalan mot revisorn eller styrelsen. 

Aktieägarna har dels ett intresse att få ersättning för den skada de lidit till följd 

av felet och dels har dessa även ett ekonomiskt intresse i bolaget i och med aktie-

innehavet. Att i ett sådant fall rikta skadeståndstalan mot bolagets styrelse kan 

leda till negativ publicitet och därmed ett minskat förtroende för bolaget på 

marknaden. Att istället rikta skadeståndstalan mot bolagets revisor innebär att 

aktieägarna istället pekar ut en utomstående part som ansvarig för skadan. Det 

bör därmed inte vara helt obetydligt i sammanhanget att revisorn är ett utom-

stående bolagsorgan och att aktieägarna genom att rikta sitt skadeståndsanspråk 

mot denne kan distansera bolaget från den uppkomna skadan.117 

5.3.3 Regressrättens betydelse för ansvarsfördelningen 

Om bolagsorganen medverkat till samma skada och skadelidande genom det 

solidariska ansvaret valt att rikta sin skadeståndstalan mot en av de skade-

vållande så har denna sedan en möjlighet att rikta regresskrav mot övriga skade-

vållare för deras medverkan till samma skada. Ett sådant regresskrav innebär 

teoretiskt sett att skadelidande enbart ska behöva driva skadeståndstalan mot 

en av de medvållande och att en ansvarsfördelning sedan kommer ske mellan 

                                                        
116Amcoff, Affärsvärlden, 2002. 
117Ett argument som också förs av Awesrstedt i Balans 2014. 
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skadevållarna genom regressrätten. Problemet är dock när en revisor blivit ut-

satt för en skadeståndstalan att en sådan regressrätt kan vara lottlös om bolags-

ledamöterna saknar betalningsförmåga. I de fall styrelse eller verkställande 

direktör saknar ansvarsförsäkring är det inte önskvärt att väcka en skadestånds-

talan som innebär ett sådant enormt personligt betalningsansvar av en enskild 

ledamot. Förutom detta riskerar dessutom en revisor, som tvingats betala myck-

et stora skadestånd, att inte ha några medel kvar för att driva en regresstalan 

mot övriga skadevållare. En revisor som blivit utsatt för skadeståndsanspråket 

riskerar därmed att få bära hela eller större del av skadeståndskostnaden 

själv.118 

5.3.4 Sammanfattning av orsaken till problemet 

Trots en ansvarsfördelning som i teorin framstår som klar följer av ovanstående 

genomgång att en ansvarsförskjutning i praktiken ändå är en realistisk följ av 

ansvarsreglernas utformning. Det solidariska ansvaret i kombination med 

revisorers lagstadgade krav på ansvarsförsäkring samt goda betalningsförmåga 

innebär att det finns tydliga risker att revisorn kan komma att få stå ensamt 

ansvarig för skador för vilken bolagsledningen också är ansvarig. En sådan 

ansvarsförskjutning kan sällan vara lämplig om en större konkurrens på 

revisionsmarknaden är önskvärd. Det framstår sålunda som motiverat att söka 

lösningar på detta problem för att nå en jämnare ansvarsfördelning.119  

5.4  Begränsning av revisorsansvaret  

Att revisorer och revisionsbyråer blir utsatta för orimligt stora skadeståndskrav 

har lett till att det i den allmänna debatten har ställts krav på lagstiftaren att 

klarlägga ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen i ett aktiebolag. De nuva-

rande bestämmelserna i ABL uppfattas i dagsläget som oklara vilket försvårar 

tillämpningen av skadeståndsreglerna. Det hade varit enklare att bedöma 

ansvarsfrågan i ett skadeståndsmål om lagen entydigt ålade vardera bolagsorgan 

vissa bestämda förpliktelser. Att göra en sådan detaljerad reglering är dock före-

nat med vissa svårigheter eftersom förhållandena dels skiftar mellan olika bolag, 

                                                        
118 En argumentation som även förs av Svensson i Ansvarsförsäkring, Balans 2013. 
119 En slutsats som också har motiverats i SOU 2016:34 s. 116. 
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men också inom ett bolag från en tidpunkt till en annan. Det är därför nödvän-

digt att låta regleringen om ansvarsfördelningen ha en öppen utformning.120 

 

Såväl Europeiska kommissionen som svenska utredningar har dock lagt fram 

olika förslag för att nå en lösning på den rådande ansvarsförskjutningen mellan 

bolagsorganen. I juni 2008 lade kommissionen fram en rekommendation om 

begränsning av ansvaret för revisorer och revisionsföretag.121 Rekommen-

dationen innehöll tre förslag på metoder för att begränsa ansvaret. Det första 

innebar ett fastställande av ett maximibelopp eller en formel för beräkningen av 

ett sådant belopp. Det andra innebar fastställandet av en rad principer enligt 

vilka revisorer eller revisionsföretag enbart ansvarar för sin del av skadan och 

därmed inte har ett solidariskt ansvar med övriga skadevållare. Det tredje försla-

get innebar ett införande av bestämmelser som tillåter revisionsföretag att 

teckna avtal med revisionsklienten om ansvarsbegränsning.122 I det följande 

kommer dessa förslag, tillsammans med tidigare lämnade nationella förslag, att 

behandlas och analyseras för att utreda vad som kan vara en lämplig lösning på 

problemet. Först kommer dock vissa internationella lösningar att behandlas för 

att se hur ansvarsfördelningen regleras i andra länder. Därefter följer en genom-

gång av de nationella förslagen. Kapitlet kommer att avslutas med en analys 

kring lämpligheten hos de olika förslagen.  

5.4.1 Internationell reglering 

Regleringen kring revisorers skadeståndsansvar skiljer sig åt mellan olika länder 

och vissa av EU:s medlemsstater valde att ändra sin lagstiftning efter kommiss-

ionens rekommendation 2008. Lagstadgade begränsningar för revisorsansvaret 

finns nu att finna i Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Lettland, Slova-

kien, Slovenien, Tyskland, Polen och Österrike. Begränsningarna ser olika ut där 

vissa är fastställda till ett visst belopp medan andra är kopplade till revisions-

arvodet.123 Vad gäller de nordiska länderna så ser de associationsrättsliga 

skadeståndsreglerna relativt lika ut. Ansvarsbegränsning för lagstadgad revision 

är tillåten i Danmark men dock inte i Norge eller Finland. Enligt dansk rätt har 
                                                        
120 SOU 1995:44 s. 156. 
121 EUT L 162, 21.6.2008 
122 2008/473/EG. 
123 SOU 2016:34 s. 103. 
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revisorn en möjlighet att begränsa sitt ansvar genom avtal med bolaget, men en 

sådan ansvarsbegränsning gäller dock inte vid uppsåt och grov oaktsamhet och 

kan heller inte göras gällande mot tredje man eller bolagets konkursbo.124  

 

I Storbritannien gäller som utgångspunkt att revisorn ansvarar gemensamt och 

solidariskt med styrelsen. Ansvaret gentemot tredje man är dock i viss mån be-

gränsat genom ett i praxis fastslaget närhetskriterium. Kriteriet innebär att det 

ska föreligga en närhet i den rättsliga relationen mellan revisorn och tredje man 

och ska tolkas relativt snävt. Därmed begränsas revisorsansvaret till att omfatta 

dem till vilka revisorn lämnat informationen och dem som revisorn visste skulle 

få sådan information av bolaget. Förutom detta har revisorerna även en möjlig-

het att genom avtal med bolaget begränsa sitt ansvar gentemot bolaget.125 

 

I Tyskland finns en lagstadgad beloppsbegränsning för revisorers skadestånds-

skyldighet avseende dess kärnverksamhet, det vill säga den lagstadgade revis-

ionen av finansiella rapporter. För noterade bolag är beloppsbegränsningen satt 

till fyra miljoner euro. För all annan verksamhet är ansvaret obegränsat, dock 

även här med en möjlighet för revisorn att träffa avtal med bolaget om ansvars-

begränsning.126 

 

Regleringen i USA ser relativt annorlunda ut. Där är rättssystemet uppbyggt dels 

genom ett federalt rättssystem med federala domstolar och dels med olika rätts-

system på delstatsnivå med distriktsdomstolar. Enligt den federala lagstiftningen 

hade revisorer förut ett gemensamt och solidariskt ansvar i förhållande till öv-

riga skadevållare. År 1995 begränsades detta ansvar till att enbart gälla vid upp-

såtliga fel. För fel som uppstått på grund av oaktsamhet är revisorn enbart 

ansvarig i proportion till sin skuld för skadan där domstolen har att fastställa 

den procentuella ansvarsfördelningen för uppstått skadebelopp. Utgångs-

punkten för regleringen är att en vårdslös skadevållare inte ska betala det skade-

belopp som övriga medvållande orsakat. Om det dock inom sex månader från 

domslutet visar sig att övriga medvållande inte kan ersätta sin del av skadan har 
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skadelidande utifrån vissa förutsättningar möjlighet att återkomma med krav om 

gemensamt och solidariskt ansvar. Dessa möjligheter är dock begränsade ef-

tersom utgångspunkten är proportionellt ansvar såvitt det inte rör sig om 

uppsåtliga fel. De flesta delstater har en liknande reglering om proportionellt an-

svar för revisorn.127 

5.4.2 Nationella förslag om ansvarsbegränsning för revisorn 

Nedan följer en genomgång av nationella förslag på ansvarsbegränsning för revi-

sorn, följt av en analys kring förslagen. 

5.4.2.1 Lagstadgat krav på VD- och styrelseansvarsförsäkringar 

Ett förslag lämnades i slutet på 1990-talet på att införa ett lagstadgat krav på 

styrelseansvarsförsäkringar, men förkastades dock.128 Samma förslag behand-

lades återigen i utredningen från 2016 där förslaget återigen avvisades.129 I 

utredningen från 2016 diskuterades huruvida revisorers obligatoriska ansvars-

försäkringar spelar någon avgörande roll som anledning till att skadelidande väl-

jer att rikta sitt ersättningskrav mot revisorn. Argumentationen för detta grun-

dades i Revisorsnämndens krav på minsta försäkringsbelopp, i kombination med 

de ersättningskrav som ställs på skadevållaren i praktiken. Minimum-

försäkringsbeloppen, det vill säga det belopp skadelidande med säkerhet kan 

räkna med att utfå vid uppkommen skada, är i flera fall endast en bråkdel av de 

belopp som har dömts ut i praktiken. Istället fördes ett resonemang om det är 

revisionsbolagens allmänna betalningsförmåga som gör att skadelidande väljer 

att rikta sitt skadeståndskrav mot revisorn istället för mot bolagsledningen. De 

stora revisionsbolagen har nämligen interna försäkringslösningar som långt 

överstiger de av Revisorsnämndens ställda minimumkrav.130 Utredningen fann 

dock att revisorers obligatoriska ansvarsförsäkringar trots detta inte var helt 

utan betydelse i sammanhanget, speciellt inte i de fall då skadebeloppet faller 

inom givna minimumkrav. Dessutom i de fall där skadebeloppet överstiger 

minimumkravet så tryggas skadelidande ändå ersättning för viss del av beloppet 

genom ansvarsförsäkringen. På samma sätt skulle inte bara en skadelidande 
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utan även revisorn tryggas i sitt regresskrav mot styrelse och verkställande 

direktör ifall dessa omfattades av en ansvarsförsäkring.  

 

Utredningens argument mot införandet av obligatoriska ansvarsförsäkringar har 

varit att ett sådant krav skulle riskera skadeståndets preventiva funktion. Detta 

eftersom skadevållaren inte själv direkt betalar skadeståndet eftersom 

försäkringsbolaget ersätter skadelidande. En sådan effekt tycks dock inte ha vi-

sat sig för revisorer och revisionsbolag. Dessutom borde de negativa konsekven-

serna som ett skadeståndsanspråk mot bolaget medför vara ett tillräckligt incita-

ment att undvika skadeståndsansvar. Att bli utsatt för skadeståndskrav minskar 

nämligen bolagets förtroende på marknaden på ett icke önskvärt sätt.131 Ett 

ytterligare argument mot ett införande av obligatoriska VD- och styrelse-

ansvarsförsäkringar är att den svenska modellen för bolagsstyrning ska utgå 

från självreglering. Ett införande i lag om obligatorisk ansvarsförsäkring skulle 

därmed vara ett ingrepp i denna självreglering. De flesta stora bolag innehar 

dessutom redan en VD- och styrelseansvarsförsäkring, vilket även erbjuds av de 

stora försäkringsbolagen. Det skulle därmed inte synas vara ett alltför stort in-

grepp i självregleringen att införa obligatoriska ansvarsförsäkringar för verk-

ställande direktörer och styrelser i publika aktiebolag. 

 

Utredningen fann att trots att det finns skäl för att införa ett lagstadgat krav på 

VD- och styrelseansvarsförsäkring så väger skälen emot en sådan reglering 

tyngre. Som grund för detta beaktade utredningen särskilt de praktiska svårig-

heterna som en sådan obligatorisk ansvarsförsäkring skulle föra med sig. Dessu-

tom ansåg utredningen att sådana VD- och styrelseansvarsförsäkringar redan 

var vanligt förekommande och även fortsättningsvis borde följa en självre-

glering. Utredningen menade dessutom att en revisor även utan lagstiftning 

borde kunna kräva ansvarsförsäkringar för bolagsledningen genom att i 

uppdragsvillkoren ta in krav på att revisionsklienten ska se till att dessa har en 

ansvarsförsäkring som är minst lika omfattande som revisorns.132 Utredningen 

fann det dock lämpligt att bolagsledningen åläggs en skyldighet att lämna upp-
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lysningar om huruvida en VD- och styrelseansvarsförsäkring har tecknats. En 

sådan anteckning skulle enligt utredningen främja en mer ändamålsenlig för-

delning av ansvaret och dessutom underlätta övervägandena om regress. 

Skyldigheten att lämna upplysning om ansvarsförsäkring skulle dock inte gälla 

för själva försäkringsbeloppet, utan enbart huruvida en försäkring tecknats eller 

inte.133 

5.4.2.2 Beloppsbegränsning 

Ett förslag som har behandlats flertalet gånger har varit införandet av en 

beloppsbegränsning för storleken av de ersättningskrav som riktats mot revi-

sorer.134 Detta förslag har motiverats med revisorers ekonomiska utsatthet och 

därmed svårigheter att teckna ansvarsförsäkringar. Skador som orsakats i aktie-

bolag kan innebära enorma skadeståndskrav som i sin tur kan innebära svårig-

heter för revisionsbolag att teckna ansvarsförsäkringar. Detta kan därmed få 

som följd att en revisionsbyrå går omkull. Beloppsbegränsningar finns införda i 

flera medlemsstater i EU, bland annat i Tyskland. Förslaget har dock avvisats i 

Sverige med argument om att en sådan begränsning av revisorsansvaret skulle 

kunna leda till minskat förtroende för revisionstjänsterna på marknaden. Risken 

för skadestånd är nämligen ett incitament för att revisionsuppdraget har utförts 

med erforderlig aktsamhet. Ett beloppstak skulle dessutom gå emot mot grund-

läggande skadeståndsrättsliga principer om att den skadelidandes rätt till full 

ersättning för uppkommen skada. Ett införande av ett beloppstak skulle därmed 

strida både mot skadeståndets preventiva som reparativa funktion. En ansvars-

begränsning i form av ett beloppstak skulle heller inte leda till bukt med det 

grundläggande problemet om att bolagsledningens ansvar överskjuts på revi-

sorn.135 Förslaget avvisades således både i 2008-års och 2016-års utredningar. 

5.4.2.3 Subsidiärt revisorsansvar 

Ett ytterligare förslag lades fram i utredningen från 2008 som innebar att revi-

sorer skulle ha ett subsidiärt ansvar till styrelsens och den verkställande direk-

törens ansvar. Detta innebär att skadelidande enbart skulle kunna rikta sin 

skadeståndstalan mot bolagsledningen och att dessa sedan skulle få vända sig 
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med regresskrav mot revisorn. På så sätt skulle den skadelidande inte ha någon 

möjlighet att rikta skadeståndskrav direkt mot revisorn utan revisorns 

skadeståndsskyldighet skulle istället bli beroende av bolagsledningens vilja att 

väcka regresskrav. Ett sådant förslag skulle i och för sig ligga i linje med styrel-

sens primära ansvar över bolagets förvaltning och ekonomiska rapportering. 

Regeringen ansåg dock att förslaget innebar en alltför kraftig begränsning av den 

skadelidandes möjligheter till ersättning och att det därmed inte borde in-

föras.136 

5.4.2.4 Regelmässig regresstalan 

Även om det som enligt nuvarande reglering inte finns ett lagstadgat krav på 

styrelseansvarsförsäkring skulle ett sätt att lösa problemet med att revisorer får 

betala enorma skadeståndskrav vara att införa ett krav på försäkringsbolagen att 

regelmässigt för regresstalan mot bolagsledningen.137 Detta förslag skulle göra 

bolagsledningen medveten om konsekvenserna av att bolaget väcker talan mot 

revisorn. Dock skulle ett krav på regelmässig regresstalan innebära att 

försäkringsbolagen skulle tvingas ställa regresskrav mot styrelseledamöter som, 

i avsaknad av ansvarsförsäkring, de ändå bedömt vara icke betalningsdugliga. 

Det är ofta heller inte önskvärt att väcka regresstalan mot en styrelseledamot 

eller verkställande direktör i och med deras personliga ansvar. 

5.4.2.5 Begränsning av det solidariska ansvaret  

I Sverige är huvudregeln vid fall då flera orsakat samma skada att dessa är 

solidariskt ansvariga för skadan. Förslaget från den Europeiska kommissionen 

om att begränsa det solidariska ansvaret grundades dock på en oro att det 

solidariska ansvaret skulle avskräcka revisionsbolag från att gå in på den inter-

nationella revisionsmarknaden för större publika aktiebolag. Detta skulle näm-

ligen på sikt kunna leda till en allt större marknadskoncentration för revisionen 

av de större börsnoterade företagen i EU. Utredningen från 2016 behandlade 

frågan om att begränsa det solidariska ansvaret och istället göra ansvaret delat. 

De alternativ som idag finns för avsteg från det solidariska ansvaret är då skade-
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ståndet jämkas138 eller om en av de skadeståndsskyldiga enbart svarar för en del 

av skadeståndet. I det fall skadeståndet har reducerats för en av de skadestånds-

skyldiga blir ansvaret solidariskt upp till det reducerade beloppet där den över-

stigande delen får betalas av den vars ansvar inte reducerats.139 Utredningen 

fann således att det inte var önskat att göra ytterligare avsteg från principen om 

solidariskt ansvar. Ett delat ansvar skulle dessutom försvåra skadelidandes 

möjligheter till ersättning eftersom denna hade behövt bevisa vem som var 

ansvarig för vad. En sådan process kommer ändock skadevållaren få göra i sin 

regressprocess. Utredningen ansåg därmed det mer befogat att ena skade-

vållaren får driva en sådan process än att skadelidande får bära den bördan.140 

5.4.2.6 Proportionellt ansvar  

I en rekommendation av kommissionen från 2006 lades dessutom ett förslag 

fram om en ansvarsfördelning där ansvaret skulle vara proportionellt till varje 

bolagsorgans ansvar. Samma förslag behandlades dessutom i utredningen från 

2016 men avvisades. Ett sådant förslag ligger nära till hands med förslaget om 

begränsning av det solidariska ansvaret och skulle sålunda kunna leda till större 

balans mellan bolagsorganen i deras respektive uppdrag och ansvarsområden. 

Förslaget behandlades i utredningen 2008 men förkastades då förslaget ansågs 

ligga för långt från principen om den skadelidandes intresse att få full ersättning 

för sin skada. Samma resonemang gjordes även 2016. Ett sådant förslag skulle 

nämligen riskera att skadelidande skulle behöva rikta sitt ersättningskrav mot 

samtliga skadevållare var för sig.141 

5.4.2.7 Förtydligande av jämkningsregeln 

I ABL finns möjlighet att jämka skadeståndet efter vad som är skäligt med hän-

syn till handlingens art, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.142 I 

utredningen från 2016 behandlades frågan om jämkningsregeln bör förtydligas 

på sådant sätt att det blir tydligare att hänsyn ska tas till ansvarsfördelningen 

mellan bolagsledningen och revisorn när prövning om jämkning görs. Enligt 
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utredningen bör omständigheterna i det enskilda fallet beaktas vid tillämp-

ningen på så sätt att revisorns ansvar endast begränsas när det finns skäl för det. 

Argument som fördes mot en sådan ändring är att jämkningsregeln endast ska 

användas i undantagsfall och att en mer övergripande reglering är nödvändig för 

att nå en lösning på problemet. Utredningen fann dock att ett förtydligande av 

jämkningsregeln var motiverat.143 

5.4.2.8 Avtalad ansvarsbegränsning 

Ett av förslagen som kommissionen lade fram 2008 var att det skulle bli möjligt 

för revisorn att träffa avtal med revisionsklienten om ansvarsbegränsning. 

Förslaget behandlades i 2016-års utredning som fann det motiverat med ett så-

dant lagförslag. Idag är det inte möjligt för en revisor att genom avtal friskriva sig 

från det associationsrättsliga skadeståndsansvaret. Det finns däremot en möjlig-

het för revisorn att begränsa sitt ansvar till revisionsklienten, vilket också finns 

intaget i de allmänna villkor som FAR erbjuder.144 Enligt villkoret är revisorns 

ansvar begränsat till två gånger erlagt arvode för revisionsuppdraget eller tio 

gånger prisbasbeloppet, om inte annat regleras i lag. En sådan ansvars-

begränsning gäller dock inte om skadan orsakats genom grov vårdslöshet eller 

uppsåt. En sådan möjlighet att avtala om begränsning av revisorsansvaret har 

redan införts i både Storbritannien och Danmark. I utredningen framfördes argu-

ment att en sådan avtalad ansvarsfördelning skulle motverka risken att bolags-

ledningens ansvar övervältras på revisorn. Detta skulle dessutom på sikt kunna 

leda till att fler revisionsbyråer vill ta sig an revisionsuppdrag för större företag 

då riskerna sänkts. I praktiken skulle dock sådana avtal kunna vara en konkur-

rensnackdel för de revisionsbyråer som erbjuder det vilket skulle kunna leda till 

att sådana avtal inte erbjuds eller tecknas av revisionsbyråerna, en följd som 

också har visat sig i Storbritannien. Utredningen fann dock att det ändå var moti-

verat att införa möjligheter för revisionsbyråer att teckna sådana avtal om 

ansvarsbegränsning. Det bör dock uppmärksammas att förslaget enbart gäller 

avtal mellan revisionsföretaget och det reviderade bolaget och sålunda inte bola-

gets konkursbo.145 
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5.4.3 Analys av de lämnade förslagen 

Utredningen kom slutligen fram till att det inte fanns anledning att göra några 

genomgripande förändringar i lagen. Några förslag lämnades dock med syfte att 

minska risken för stora skadestånd för revisorer samt för att upprätthålla den 

lagstadgade ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen. Dels framlades ett för-

slag om att aktiebolaget och bolagets revisor ska kunna teckna avtal om ansvars-

begränsning för revisorns associationsrättsliga skadeståndsansvar. Dels kom ett 

förslag om ett förtydligande av den associationsrättsliga jämkningsregeln genom 

att i regeln ange att ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen ska beaktas vid 

bedömningen av om skadeståndet bör jämkas. Vidare föreslog utredningen att 

företag som ska upprätta en bolagsstyrningsrapport också måste lämna upp-

lysning om tecknade VD- och styrelseansvarsförsäkringar i rapporten.146 

 
För en analys om vad en lämplig ansvarsfördelning bör vara synes det nöd-

vändigt att återigen nämna skadeståndets olika funktioner. Skadeståndet syftar 

nämligen dels, genom den reparativa funktionen, att ersätta skadelidande för sin 

skada. Dels genom den preventiva funktionen att verka avskräckande för perso-

ner att inte vilja företa skadebringande handlingar. Dessutom kan skadeståndet 

ha en ansvarsfördelande funktion för att fastställa ansvar för en skadebringande 

handling och därmed genom domstolsbeslut konstatera att den företagna hand-

lingen varit otillbörlig. Dessa olika funktioner kan med nödvändighet behöva 

prioriteras för att nå en lämplig lösning på ansvarsförskjutningen. En 

prioriteringsordning är dock inte enkel att göra och utifrån olika synsätt kommer 

prioriteringsordningen se olika ut. Ur exempelvis ett etiskt perspektiv bör skade-

ståndets preventiva funktion framstå som en självklarhet. En skadelidande ska 

nämligen inte drabbas av en kostnad som någon annan orsakat. Lika viktigt är 

det dock ur ett ekonomiskt perspektiv med skadeståndets preventiva funktion. 

De skadekostnader som uppstår leder till onödiga förluster för den som drabbas 

av dem vilket gör det nödvändigt att genom skadestånd avskräcka personer från 

att företa skadebringande handlingar. Den ansvarsfördelande funktionen knyter 

an till detta eftersom den verkar som ett incitament till vilka handlingar som inte 

bör företas och av vem. Som en följd av detta borde en lämplig lösning således 
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leda till att de skadelidande tryggas ersättning för sin skada, vilket i sig kommer 

leda till en avhållsamhet hos den som får betala skadeståndet. Dock måste rätt 

person drabbas av skadeståndet för att dess preventiva funktion ska vara effek-

tiv. Om rätt ansvarsfördelning inte görs kommer skadeståndet inte verka av-

skräckande för en skadevållare om denne vet att skadeståndet ändå kommer 

drabba någon annan. Därmed är det nödvändigt att finna en lösning på den 

ansvarsförskjutning som idag sker från bolagsledningen till revisorn, samtidigt 

som skadelidandes ersättning tryggas. 

 

Som följd av detta bör förslaget om en beloppsbegränsning vara fel väg att gå. 

Trots att en beloppsbegränsning redan finns reglerat i tysk rätt framstår det sna-

rare som en ”quick fix” eftersom skadelidande kommer drabbas negativt genom 

att riskera att inte utfå full ersättning för sin skada, samtidigt som det ur-

sprungliga problemet med ansvarsfördelningen inte blir löst. Förslaget med det 

subsidiära ansvaret för revisorn ligger i sådana fall närmare till hands med ABL:s 

reglering om det primära styrelseansvaret. Att bolagsledningen vid fall av 

skadeståndstalan på grund av fel i redovisningen alltid står måltavla för 

skadeståndstalan innebär dock en kraftig ansvarsförskjutning till bolags-

ledningen istället, vilket inte heller lär grynna skadelidande. Den skadelidandes 

möjligheter till ersättning begränsas eftersom denne enbart kan rikta sin 

skadeståndstalan mot bolagsledningen. Dessutom gynnas inte revisorers för-

troende på marknaden eftersom förtroendet har en tydlig koppling till skade-

ståndets preventiva funktion. Revisorers noggrannhet och förtroende stärks 

nämligen i mångt och mycket av de risker som arbetet innefattar.  

 

Förslaget om en begränsning av det solidariska ansvaret samt förslaget om 

proportionell ansvarsfördelning är funktioner som liknar den reglering som 

finns i USA. Den amerikanska lagstiftningen synes ha ett rättvist upplägg där an-

svaret är gemensamt och solidariskt enbart vid uppsåtliga handlingar och i andra 

fall proportionellt. En sådan lagstiftning riskerar dock att hämma skadelidandes 

möjligheter till skadestånd, dels genom de begränsade möjligheterna att åter-

komma med krav på solidariskt ansvar om en skadevållare inte har möjligheter 

att ersätta skadan. Dels drabbas den skadelidande också av svårigheter att föra 
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sin skadeståndstalan. Ersättningsmöjligheterna blir nämligen begränsade när 

skadelidande genom en sådan reglering behöver föra bevisning om vem av 

skadevållarna som ansvarat för vilken del av skadan. En sådan process borde 

istället åläggas de solidariskt ansvariga för skadan som har bättre insikt, och 

därmed inte drabba den skadelidande.  

 

Förslaget med regelmässig regresstalan från revisorn eller försäkringsbolaget 

mot bolagsledningen är en lösning som inte heller synes leda till önskvärda 

resultat. Att föra en regresstalan bör redan utan en sådan reglering vara en 

självklarhet i de fall ersättning går att få. Ett försäkringsbolag eller den som 

drabbats av skadeståndstalan har förmodligen redan ett starkt intresse av att 

återfå utbetalt skadestånd av ytterligare skadevållare. I vissa fall saknas dock 

möjligheter att utfå ersättning genom regresskrav om den som kravet riktas mot 

saknar betalningsförmåga. Att i sådana fall ha en reglering som innebär regel-

mässig regresstalan kan i flera fall leda till fruktlösa och därmed även onödiga 

processer. Det är heller inte önskvärt att i varje fall väcka en regresstalan mot 

exempelvis en styrelseledamot utan ansvarsförsäkring eftersom denna blir 

personligen ansvarig och därmed drabbas hårt ekonomiskt. 

 

Kvar är därmed förslagen om obligatoriska VD- och styrelseansvarsförsäkringar, 

ett förtydligande av jämkningsregeln, avtalad ansvarsbegränsning bolags-

organen emellan samt krav på att lämna upplysning om tecknade VD- och 

styrelseansvarsförsäkringar. Förslagen som utredningen lade fram om jämkning 

och avtalad ansvarsbegränsning framstår som rimliga alternativ till lösningar på 

vägen mot en ansvarsfördelning som speglar den som uppställs i lag. Ett för-

tydligande av jämkningsregeln kan absolut vara lämpligt för att nå en ansvars-

fördelning som speglar bolagsorganens uppdrag. Jämkningsregeln ska dock en-

bart tillämpas i undantagsfall varför en mer övergripande reglering är önskvärd. 

Förslaget om en möjlighet för revisorn och revisionsbolaget att teckna avtal om 

ansvarsbegränsning med bolagsledningen är kanske den lösning som ligger 

närmast den självreglering som uppställs i den svenska modellen för bolags-

styrning. Problemet med friheten att teckna sådana avtal ligger dock i att det 

praktiskt sett kan leda till en konkurrensnackdel för de revisionsbolag som 
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erbjuder avtalet, ett resultat som även visat sig i Storbritannien. Även om det 

skulle föreligga en rättighet för revisionsbyråerna att erbjuda ansvars-

begränsande avtal så riskerar en sådan bestämmelse att inte få önskvärd effekt. 

Ett förslag som däremot skulle kunna uppnå, eller i vart fall gå i rätt riktning mot, 

en ansvarsutjämnande effekt är förslaget om kravet på att lämna upplysning om 

tecknade VD- och styrelseansvarsförsäkringar i bolagsstyrningsrapporten. Ett 

sådant krav skulle ge skadelidande information om huruvida bolagsledningen 

innehar en ansvarsförsäkring eller inte, vilket skulle kunna få som följd att fler 

väljer att rikta sin skadeståndstalan även mot bolagsledningen. Förslaget ligger 

även i linje med självregleringen på marknaden samt att bolagsledningar i allt 

större utsträckning idag tecknar ansvarsförsäkringar. Något absolut krav på en 

ansvarsförsäkring innebär dock inte förslaget. En obligatorisk ansvarsförsäkring 

skulle vara ett ytterligare steg att gå mot en ansvarsutjämning och skulle dess-

utom innebära en trygghet för såväl skadelidandes ersättningsmöjligheter, revi-

sorernas och försäkringsbolagens regresskrav som för bolagsledningen själva. 

Därmed skulle en mer långtgående reglering för begränsningen av revisors-

ansvaret vara önskvärd. 

 

Att införa ett lagstadgat krav på VD- och styrelseansvarsförsäkring framstår som 

ett logiskt sätt att nå en jämnare ansvarsfördelning eftersom detta skulle kunna 

verka motiverande för skadelidande att rikta ersättningsanspråk även mot 

bolagsledningen. Att enbart revisorer har ett lagstadgat krav på ansvars-

försäkring kan dessutom tyckas vara inkonsekvent. Bolagsorganen har ett soli-

dariskt betalningsansvar vid uppkommen skada varför krav på likadana 

försäkringsregler även borde gälla. I annat fall är det inte svårt att dra den slut-

satsen att en skadelidande kommer att rikta sitt skadeståndskrav mot den som 

innehar en ansvarsförsäkring och därmed har bäst betalningsförmåga. Dessutom 

riskerar en styrelseledamot utan ansvarsförsäkring att inte kunna betala senare 

regresskrav. Att införa obligatoriska ansvarsförsäkringar för styrelser och verk-

ställande direktörer skulle sålunda inte enbart verka motiverande för skade-

lidande att även rikta skadeståndsanspråk mot styrelsen och den verkställande 

direktören utan det skulle dessutom stärka revisorns eller försäkringsbolagets 

möjlighet att utfå ersättning genom regresskrav. Att både revisorn och bolags-
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ledningen har en obligatorisk ansvarsförsäkring skulle, i kombination med det 

solidariska ansvaret, kunna leda till en jämnare ansvarsfördelning mellan bolags-

organen. Förslaget skulle dessutom inte verka inskränkande på skadelidandes 

rätt till ersättning och därmed uppfylla skadeståndets preventiva funktion, sam-

tidigt som det skulle uppmuntra efterlevnaden av den ansvarsfördelning som 

uppställs i ABL. 

 

Utredningen valde dock att inte framlägga ett sådant förslag eftersom det skulle 

strida mot den självreglering som utgår från den svenska modellen för bolags-

styrning. Dessutom skulle det medföra praktiska svårigheter att införa en sådan 

reglering. Som exempel på en sådan praktisk svårighet anges problemen att fast-

ställa lämpliga nivåer för en ansvarsförsäkringen. Dessa problem grundar sig i 

att riskerna varierar kraftigt utifrån bolagets verksamhet. Även om det är kom-

plext att fastställa vissa allmänna försäkringsnivåer torde detta knappast vara ett 

alltför stort bekymmer. Carl Svernlöv nämner även i sin avhandling om ansvars-

frihet att det är svårt att se att de lagtekniska svårigheterna skulle vara större i 

dessa fall än på andra områden som har krav på obligatorisk försäkring.147 Mo-

dellen för fastställandet av försäkringsnivåerna för revisorer och revisionsbolag 

utgår från antalet verksamma revisorer i verksamheten och ger, som vi sett ovan, 

försäkringsnivåer som i många fall ligger långt under de ersättningskrav som 

framställs i praktiken. På ett liknande sätt borde en modell för minimumnivåer 

på VD- och styrelseansvarsförsäkringar kunna göras, med utgångspunkt i 

exempelvis omsättning och verksamhetsområden. Troligtvis skulle dessa 

minimumnivåer stärkas av bolagsledningens egna intresse av att teckna högre 

försäkringsbelopp, på samma sätt som revisorer tecknar högre ansvars-

försäkringar än vad som stadgas av minimumkravet. Utredningen argu-

menterade dessutom för att ett lagstadgat krav på VD- och styrelse-

ansvarsförsäkringar får anses som ett relativt enkelt och, i jämförelse med andra 

alternativ, en mindre ingripande lösning för att upprätthålla den lagstadgade 

ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen.148 Det är dessutom redan vanligt 

idag att sådana försäkringar tecknas. Om det är så att det idag tecknas allt fler 

                                                        
147 Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 433 f. 
148 SOU 2016:34 s. 119. 
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VD- och styrelseansvarsförsäkringar borde ett lagstadgat krav inte ligga allt för 

långt från dagens praxis och därmed inte heller allt för långt från principen om 

självreglering. Utredningen menade dock att i och med att det blir allt vanligare 

med VD- och styrelseansvarsförsäkringar så borde detta även fortsättningsvis 

följa en självreglering. Problemet är emellertid att även om bolagsledningen 

innehar en ansvarsförsäkring så innebär det inte att skadelidande har den 

informationen. Det borde därför ändå vara säkrare och därmed processeko-

nomiskt effektivare att fortsatt rikta sin skadeståndstalan mot en revisor som 

man med säkerhet vet innehar en ansvarsförsäkring. En sådan självreglering 

medför därmed inte nödvändigtvis ett upphörande av ansvarsförskjutningen. 

Sett ur ett prioriteringsperspektiv kan det dessutom ifrågasättas om principen 

om självreglering enligt den svenska modellen för bolagsstyrning i dessa fall bör 

prioriteras framför de problem som den Europeiska kommissionen befarar om 

den nuvarande marknadskoncentrationen på revisorsmarknaden. Om ett infö-

rande av obligatoriska VD- och styrelseansvarsförsäkringar inte innebär ett kraf-

tigt avsteg från principen om självreglering så kanske det samhällsekonomiska 

perspektivet med ökad konkurrens på revisionsmarknaden bör väga tyngre.  

6. Slutlig diskussion 

Efter Enronskandalen och revisionsbolaget Arthur Andersens fall blev det svårt 

för de stora revisionsbolagen att teckna ansvarsförsäkringar. Försäkrings-

bolagen har sedan år 2003 vägrat teckna försäkringar med de fyra stora 

revisionsbyråerna KPMG, EY, Deloitte och PwC. Den gruppförsäkring som med-

delas av FAR får heller inte tecknas av de stora revisionsbyråerna eftersom dessa 

behöver ett mer omfattande skydd. De stora revisionsbolagen har därmed tving-

ats ordna egenfinansierade captive-lösningar, det vill säga egna försäkringsbolag 

som revisionsbyråerna äger. Det är dessutom svårt för dessa captivebolag att få 

återförsäkringar. Dessa fyra revisionsnätverk har dock lyckats få återförsäkring 

av en och samma försäkringsmäklare. Skulle denna mäklare försvinna kommer 

troligtvis alternativa återförsäkringslösningar vara svåra att finna.149 Svårig-

heterna för revisionsbyråerna att teckna ansvarsförsäkringar speglar det 

                                                        
149 SOU 2008:79 s. 76 f. 
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enorma ansvar som revisorerna riskerar att bära vid uppkomsten av en skada. 

Ur ett rättsekonomiskt perspektiv är det således nödvändigt att begränsa 

revisorsansvaret eftersom nuvarande reglering leder till en marknads-

koncentration för de fyra stora revisionsbyråerna. Ett begränsat revisorsansvar 

skulle således kunna gynna konkurrensen på marknaden om det leder till att fler 

företag vill ta sig an revisionsuppdrag i de större nationella bolagen. För att nå 

en ökad konkurrens är det därmed nödvändigt att begränsa revisorsansvaret, 

eller i varje fall söka en lösning för att nå en ansvarsfördelning som speglar 

bolagsorganens respektive ansvar i bolaget.  

 

Det genomgående ämnet på denna uppsats har varit det enorma ansvar reviso-

rer riskerar att få bära som följd av sitt arbete. Det tåls dock att förtydliga att inte 

bara bolagsledningen utan även revisorn har ett stort ansvar vid upprättandet 

och granskningen av bolagets redovisning och den ekonomiska information som 

offentliggörs till marknaden. Den information som bolaget lämnar ligger som 

underlag för många affärsbeslut vilket innebär ett stort ansvar för att lämnad 

information är korrekt. Fel information kan, som vi sett i praxis, leda till enorma 

skador för de som gör affärer med bolaget. Trots att styrelsen bär det primära 

ansvaret för den information som offentliggörs är revisorns granskande roll 

minst lika viktig för informationens trovärdighet. Revisorn tryggar således bola-

gets trovärdighet medan revisorns trovärdighet i sin tur tryggas av skade-

ståndets preventiva funktion. Allt ansvar bör dock inte överskjutas till revisorn i 

dess granskande roll. Bolagsledningen måste också ta ansvar för sin redovisning 

och ansvaret måste också vara kännbart. Att inte ha ekonomisk möjlighet att be-

tala skadestånd bör inte övervältra ansvaret på revisorn, speciellt inte då styrel-

sen enligt lag är primärt ansvarig. Filip Cassel belyser hur långtgående reviso-

rernas ansvar är genom att hänvisa till ett gammalt engelskt rättsfall där doma-

ren konstaterade att revisorns roll är att vara en vakthund och inte en blodhund. 

Dessutom hänvisar han till FAR:s rekommendationer som säger att ”revisionen 

har däremot inte till självständigt syfte att förhindra eller upptäcka försking-

ringar och andra oegentligheter. Om revisorn har anledning att misstänka 

oegentligheter skall han informera VD eller styrelsen, vilka har ansvaret för be-

slut om åtgärder”. Cassel menar därmed att revisorn enbart har till uppdrag att 
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granska styrelsens och VD:ns egna kontrollfunktion och därigenom komma med 

ett uttalande. Revisorn ska därför inte ansvara för vad som faktiskt står i års-

redovisningen. Revisorns har däremot det fulla ansvaret för utformningen av och 

innehållet i sin rapport.150 

 

Det bör dock förtydligas att det primära vid uppstådd skada inte är vem av 

skadevållarna som bär ansvaret för skadan utan att skadelidande får ersättning 

för sin förlust. Det är dock av stor betydelse att ansvarsfördelningen mellan 

skadevållarna speglar deras respektive ansvar för skadan. Detta för att trygga 

skadeståndets preventiva verkan. Att en skadevållare kan orsaka skada med vet-

skap om att övriga medverkande troligtvis kommer drabbas av ersättnings-

anspråket på grund av den egna bristande betalningsförmågan går emot den 

preventiva funktion skadeståndet avser att ha. Därför är det av vikt att finna en 

lösning där skadeståndsansvaret speglar skadevållarens del av skadan, utan att 

för den delen begränsa skadelidandes rätt till ersättning. 

 

Det finns dessutom anledning att klarlägga att revisorns ansvar inte bör minskas 

eller begränsas som sådant. Enbart ett minskat revisorsansvar innebär nämligen 

att någon annan kommer drabbas ekonomiskt. Antingen kommer styrelsen 

tvingas ersätta skador där revisorn ändock i stor omfattning felat eller så kom-

mer skadelidandes rätt till ersättning inskränkas. Eftersträvansvärt är istället att 

finna en lösning som leder till att det på revisorn övervältrade ansvaret åter 

skjuts tillbaka till bolagsledningen så som fördelningen ser ut enligt lag. Detta 

skulle innebära att revisorns ansvar minskar när bolagsledningens ansvar ökar.  

 

Efter genomgången av de olika förslagen för att begränsa revisorns ansvar finner 

jag att den lämpligaste lösningen borde vara att införa ett lagstadgat krav på VD- 

och styrelseansvarsförsäkringar. Att inte ha ett sådant krav men ändå ha ett soli-

dariskt ansvar är enligt mig inkonsekvent och leder till oönskade ansvars-

förskjutningar. Det bör dock nämnas att ansvarsförsäkringen enbart lär vara ett 

av incitamenten till att skadeståndstalan riktas mot revisorer. Att revisorerna är 

ett utomstående organ samt har god betalningsförmåga kan vara ytterligare 
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anledningar till att skadelidande väljer att rikta sitt skadeståndskrav mot revi-

sorn trots styrelsens primära ansvar. För att nå en lösning på detta skulle ett 

förtydligande av ansvarsfördelningen i lag vara motiverat. Ett sådant förtydli-

gande sker dock inte utan svårigheter eftersom ett förtydligande lätt också kan 

innebära ett uteslutande i och med antalet skiftande förhållanden som föreligger 

mellan olika bolag samt i ett bolag genom tiden. En obligatorisk ansvars-

försäkring för styrelser och verkställande direktörer framstår därför inte som en 

fullkomlig lösning på ansvarsförskjutningen. Jag anser dock att det är den 

lösningen som, utan att inskränka skadelidandes rätt till ersättning, på det mest 

ändamålsenliga sättet motiverar en rättvisare ansvarsfördelning mellan bolags-

organen. 
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