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Sammanfattning 
 
Denna uppsats inleds med en kort historisk genomgång av den aktiebolagsrättsliga 
utvecklingen i Sverige under de senaste århundradena. Därefter sätts fokus på gällande rätt 
vad det gäller det personliga ansvaret för styrelseledamöter i aktiebolag. Styrelseledamöters 
ansvar i samband med likvidation, förpliktelser som uppstår innan bolaget är registrerat och 
olovlig värdeöverföring genomgås och följs upp med en genomgång av styrelseledamöters 
skadeståndsansvar gentemot bolaget och gentemot andra. Därefter följer en genomgång av det 
straffansvar som kan drabba en styrelseledamot.  
 
Därpå följer en liknande genomgång av gällande rätt för revisorers personliga ansvar. 
Revisorsnämndens funktion gås igenom innan gällande rätt för revisorers skadeståndsansvar 
presenteras. Även det straffansvar som kan komma att bli aktuellt för en revisor utreds. 
 
Rättsläget analyseras därefter i de delar som tidigare presenterats. Analysdelens disposition är 
i stora drag uppställd på samma sätt som i studiens deskriptiva del. Inledningsvis analyseras 
således styrelseledamöternas personliga ansvar i olika delar, för att följas upp med en analys 
av revisorers personliga ansvar.  
 
Studiens resultat består av ett flertal konkreta råd på hur en styrelseledamot respektive en 
revisor ska handla i olika situationer för att undvika ett personligt ansvar. Därutöver 
presenteras ett mycket kortfattat förslag om att revisorsnämnden kan överta tillsättningen av 
revisorer från bolagsstämman.  
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1 Inledning  
 
Aktiebolagets grundidé är att verksamheten ska bedrivas utan att bolagets aktieägare innehar 
något personligt ansvar. För att detta ska fungera i praktiken krävs någon form av skydd för 
bolagets borgenärer. Bland annat krävs en viss balans mellan bolagets tillgångar och skulder. 
Poängen med aktiebolagsformen är att aktieägarna inte ska riskera några pengar utöver vad de 
satsat. Eftersom andelarna i bolaget, det vill säga aktierna, kan spridas kan flera personer vara 
med och dela på riskerna vilket underlättar ett aktiebolags finansieringsmöjligheter.1  
 
Enligt 8 kap 1 § ABL ska ett aktiebolag ha en styrelse med en eller flera ledamöter. Antalet 
styrelseledamöter ska framgå av bolagsordningen. I publika aktiebolag måste styrelsen bestå 
av minst tre ledamöter enligt 8 kap 46 § ABL. I 8 kap 3 § ABL stadgas att minst en suppleant 
måste utses om styrelsen består av en eller två ledamöter. Styrelsesuppleanter kan med andra 
ord endast vara ett krav i privata aktiebolag. Även antalet suppleanter ska framgå av 
bolagsordningen. Reglerna i aktiebolagslagen om styrelseledamöter gäller enligt 8 kap 3 § 2 st 
ABL i tillämpliga delar även suppleanter Styrelsen utses enligt 8 kap 8 § ABL av 
bolagsstämman, där det även tillåts att det i bolagsordningen anges att en eller flera 
styrelseledamöter utses på annat sätt. Styrelsen eller en enskild styrelseledamot kan dock 
aldrig ges rätt att utse styrelseledamöter. I ett publikt aktiebolag måste mer än hälften av 
styrelseledamöterna utses av bolagsstämman enligt 8 kap 47 § ABL. Den verkställande 
direktören utses enligt 8 kap 7 § ABL av styrelsen som även ska producera skriftliga 
instruktioner om arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören.2 
 
Alla aktiebolag ska enligt 9 kap 1 § ha minst en revisor. Av 9 kap 8 § ABL framgår att 
revisorn väljs av bolagsstämman. I bolagsordningen får det skrivas in ett högsta eller lägsta 
antal revisorer. För en revisor får en eller flera suppleanter utses enligt 9 kap 2 § ABL. De 
regler som gäller revisorer gäller i tillämpliga delar även revisorns eller revisorernas 
eventuella suppleanter. Aktiebolagslagens nionde kapitel innehåller viktiga regler om 
revisorns kompetens och oberoende. Revisorns oberoende är en central fråga som kan 
ifrågasättas av flera olika anledningar. Det finns skäl att uppfatta revisorn som statens 
förlängda arm i näringslivet, ungefär som en ekonomisk polis. Revisorns oberoende kan också 
diskuteras med anledning av att det är bolagsstämman som utser denne, eftersom 
bolagsstämman innebär majoritetsägaren bakom den ledning som ska granskas.  
Verklighetsbilden är dock en annan. Revisorns oberoende är mycket viktigt och ägare, 
borgenärer samt externa intressenter kan med all rätt utgå från att alla aktiebolag har ett 
oberoende revisorsorgan med rapporterande och kontrollerande uppgifter.3 

1.1 Bakgrund – Lite om aktiebolagets historia 
 
Olika varianter av aktiebolagsformen förekommer i stort sett i världens samtliga länder. De 
första kända aktiebolagsliknande företagskonstruktionerna i Sverige är från 1600-talet, men 
det var först den variant som kallades för kompanier och som grundades på privilegium från 
kronan under 1800-talet som fick en betydande utbredning. Det var också under 1800-talet 
som den första lagstiftningen kring bolagsformen tillkom i form av 
aktiebolagsförordningen 1848. 1848 års förordning har därefter ersatts av nya 

                                                
1 Prop. 2004/05:85, s. 196. 
2 Dotevall 1989, s. 45f. 
3 Sandström, s. 267. 
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aktiebolagslagar 1895, 1910, 1944, 1975 och sedermera år 2005 av den nu gällande 
aktiebolagslagen.4  
 
1848 års aktiebolagsförordning påverkades vid sin tillkomst i stor utsträckning av fransk lag. I 
lagen föreskrevs bland annat att som en förutsättning för att aktieägarna skulle erhålla 
ansvarsfrihet var bolagsordningen tvungen att fastställas av kungen. 1895 års aktiebolagslag 
utformades med allmänhetens insyn och granskningsmöjligheter i fokus. Även regler om hur 
bolag skulle bildas samt vad bolagsordningen skulle innehålla infördes. Ett centralt 
aktiebolagsregister där aktiebolagen skulle registreras infördes. En registrering i registret var 
en förutsättning för att bolaget skulle bli ett rättssubjekt. Aktiebolagslagen 1895 framstod som 
mer påverkad av tysk lag än av någon annan rättsordning. 1895 års aktiebolagslag innehöll 
bland annat regler om vinstutdelning, bolagsstämma, ändring av bolagsordningen och regler 
om styrelsen.5  
 
Redan 1910 ersattes aktiebolagslagen 1895 av en ny lag. Regler om publicitet som syftade till 
att skydda allmänheten mot ljusskygga bolagsmän och deras affärer infördes. För första 
gången infördes regler som var menade att skydda aktieägarna från styrelseledamöters 
missbruk av sin ställning. Även ett minoritetsskydd infördes. 1910 års aktiebolagslag 
påverkades likt aktiebolagslagen 1895 av tysk rätt.6 
 
1933 inleddes en utredning om en ny aktiebolagslag, eftersom flera brister i aktiebolagslagen 
1910 konstaterats i samband med den så kallade Kreuger-krashen 1932. Utredningsarbetet om 
en ny aktiebolagslag inleddes i samarbete med Danmark, Finland och Norge. Det samarbetet 
avbröts av bland annat 2:a världskriget, men Sverige slutförde utredningsarbetet och en ny lag 
som trädde ikraft 1944 framkom. Utförligare reglering angående bolagsbildning infördes i 
aktiebolagslagen 1944 samtidigt som tidigare vedertagen praxis rörande den verkställande 
direktörens ställning skrevs in. Styrelsens och verkställande direktörens skyldigheter att avge 
årsredovisning utvidgades i väsentlig grad.7 När det i aktiebolagslagen 1944 infördes regler 
om vilka befogenheter och plikter som den verkställande direktören skulle inneha, var det 
regler på ett område som tidigare varit helt oreglerat.8 
 
I 1944 års aktiebolagslag infördes regler kring flera områden som var helt nya. Regler om 
koncernredovisning och vissa regler kring revisorer var helt nya. Från äldre rätt övertogs 
reglerna om att en aktieägarminoritet kunde neka exempelvis en styrelseledamot ansvarsfrihet 
för att därefter ha en möjlighet att för bolagets räkning väcka talan om skadestånd mot en 
enskild styrelseledamot vid domstol. Sammantaget kan sägas att minoritetsskyddet utökades 
på flera punkter jämfört med äldre lag. Aktiebolagslagen 1944 var i det stora hela betydligt 
mer omfattande och detaljerad än vad 1910 års aktiebolagslag var.9  
 
1975 var det åter dags för en ny aktiebolagslag. Den nya aktiebolagslagen framkom genom ett 
nordiskt samarbete. Ett viktigt syfte med den nya lagen var att förenkla. Reglerna om 
bolagsbildning och ökning av aktiekapitalet samtidigt som regleringarna kring formalitet och 
publicitet reducerades väsentligt. En ökad kontroll av att aktiekapitalet verkligen betalades in i 
samband med bolagsbildningen föreskrevs. Styrelsens ställning i förhållande till stämman 

                                                
4 Prop. 2004/05:85, s. 196f. 
5 SOU 1971:15, s. 81f. 
6 SOU 1971:15, s. 82ff. 
7 SOU 1971:15, s. 84. 
8 Dotevall 1989, s. 45. 
9 SOU 1971:15, s. 84f. 
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stärktes vilket medförde att stämman inte längre kunde besluta om en högre vinstutdelning än 
vad styrelsen medgav. Krav på en mer tillgänglig redovisning infördes. Krav på en 
auktoriserad revisor under vissa omständigheter, främst i större bolag, infördes också.10 
 
2005 ersatte den nu gällande aktiebolagslagen 1975 års aktiebolagslag. Införandet av 
aktiebolagslagen 2005 syftade till att ge aktiebolagen en större flexibilitet, exempelvis vad det 
gäller bolagens möjligheter att reglera frågor i bolagsordningen. Lagändringen var till stor del 
en språklig och systematisk modernisering av aktiebolagslagen 1975, men innehöll också 
några sakliga nymodigheter. Reglerna kring hur ett aktiebolag bildas anpassades till hur 
bolagsbildningen gick till i praktiken. Lagen avsåg också att öka aktieägarnas möjlighet att 
påverka genom ett införande av ett system för insamling av fullmakter inför bolagsstämma 
samt regler kring utomståendes rätt att närvara vid bolagsstämma. Förändringar i 
styrelsesammansättningen fick efter aktiebolagslagens införande 2005 inte någon rättslig 
effekt förrän registrering utförts hos bolagsverket. Reglerna om kapitalökning, olika former av 
värdeöverföringar från bolaget och reglerna om inlösen av minoritetsaktier är exempel på 
områden där reglerna ändrades och förtydligades.11 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att fastställa gällande rätt vad det gäller det personliga ansvaret 
för styrelseledamöter och revisorer i aktiebolag. Tanken är att undersöka huruvida 
lagstiftarens syfte med lagstiftningen inom området uppfylls samt att försöka komma med 
förslag på hur gällande rätt eventuellt skulle kunna ändras för att lagstiftarens syfte bättre 
skulle uppfyllas på lång sikt.  

1.3 Problemfrågor 
 
Vad innebär det att vara styrelseledamot eller revisor i ett aktiebolag och vad händer om en 
styrelseledamot eller en revisor i ett aktiebolag bryter mot sina åtaganden?  
 
Uppfylls lagstiftarens syfte med nu gällande rätt vad det gäller styrelseledamöters och 
revisorers personliga ansvar i aktiebolag?  

1.4 Metod 
 
Uppsatsens problemfrågor besvaras med hjälp av traditionell rättsdogmatisk metod. Det 
innebär att fastsälla gällande rätt genom att undersöka rättskällorna. Som rättskällor räknas i 
svensk rätt främst grundlag, lag, förordning, förarbeten, praxis och doktrin.  

1.5 Avgränsning 
 
Som styrelseledamot i ett aktiebolag finns många aspekter av ansvar att ta hänsyn till. Olika 
lagars betydelse för den enskilde styrelseledamoten är varierande beroende på företagets 
verksamhet. Jag har valt att fokusera denna studie på styrelseledamöters ansvar i aktiebolag 
utifrån aktiebolagslagens synvinkel. Sålunda har styrelseledamöters ansvar utifrån exempelvis 
skattebetalningslagen (1997:483), skattebrottslagen (1971:69) och miljöbalken (1998:808) 
helt utelämnats och kommer inte att behandlas. I brottsbalken finns vissa straffrättsliga regler 
                                                
10 Prop. 1975:103, s. 1f. 
11 Prop. 2004/05:85, s. 1f. 
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som kan bli aktuella i aktiebolagsrättsliga sammanhang. I de fall där det finns direkta 
hänvisningar till brottsbalken i aktiebolagslagen kommer studien att beröra dessa regler. I de 
fall sådana hänvisningar saknas, faller reglerna i brottsbalken utanför denna studie, även om 
de därmed inte går att bortse från.  
 
Även stiftare och verkställande direktör kan bli ersättningsskyldiga för de skador som de 
uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat bolaget eller aktieägare. Deras ansvar och 
förpliktelser kommer inte redovisas i denna studie. Det förekommer att stiftare eller 
verkställande direktör även är styrelseledamot i samma bolag. I dessa fall innehar de 
naturligtvis även det ansvar som följer av att de är styrelseledamöter.  
 
En enskild aktieägare kan drabbas av personligt ansvar, exempelvis om denne deltar i ett 
beslut om att ett bolag ska fortsätta verksamheten trots att likvidationsplikt råder enligt 25 kap 
19 § ABL. Det personliga ansvaret för aktieägare kommer inte att beröras i denna studie.  
 

2 Gällande rätt vad det gäller personligt ansvar fö r 
styrelseledamöter i aktiebolag 
 
Lag (2005:551) är som bekant den nu gällande aktiebolagslagen. Vissa mindre ändringar har 
genomförts 2006, 2007 och 2008. I stora delar är aktiebolagslagen 2005 endast språkligt 
förändrad jämfört med 1975 års aktiebolagslag, vilket medför att även äldre förarbeten är 
relevanta.12 När det i ett förarbete eller i en bok anges ett lagrum i aktiebolagslagen 1975, har 
jag utan notering istället hänvisat till nuvarande lagrum i aktiebolagslagen under förutsättning 
att lagrummets innebörd inte förändrats i något väsentligt avseende.  
 
I aktiebolagslagen saknas regler om det skadeståndsansvar som aktiebolaget självt kan 
belastas med i egenskap av juridisk person. Reglerna kring denna situation härleds därför ur 
de allmänna reglerna om skadestånd. Av 2 kap 1 § SkadestL framgår att den som uppsåtligen 
eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Detsamma gäller 
den som genom brott vållar en ren förmögenhetsskada enligt 2 kap 2 § SkadestL.13 

2.1 Styrelseledamöters funktion och arbetsuppgifter  i stora drag 
 
Styrelsen som helhet har som uppgift att förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att 
ägarnas intresse av en hög avkastning på satsat kapital tillgodoses på bästa sätt på lång sikt. 
Enligt 8 kap 4 § ABL ansvarar styrelsen för bolagets förvaltning. Varje enskild 
styrelseledamot har gentemot bolaget en sysslomannaliknande ställning. Det innebär att 
styrelseledamoten är skyldig att inneha den kunskap som krävs för att fullfölja uppdraget, 
samt att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att tillvarata bolagets och 
därmed ägarnas intresse. Styrelseledamoten får inte inneha så många övriga uppdrag att 
uppdraget som styrelseledamot inte kan fullföljas som en följd av tidsbrist. Styrelsens 
ordförande intar en speciell ställning inom styrelsen som ansvarar för organisationen av 
styrelsens arbete samt för att styrelsen fullgör sina uppgifter. Styrelsen som helhet ansvarar 
för bolagets finansiella rapportering.14 

                                                
12 Om styrelseledamöters skadeståndsansvar i aktiebolag, (15 kap 1 § ABL 1975 och 29 kap 1 § ABL), se Prop. 
2004/05:85, s. 492. 
13 SOU 1971:15, s. 351. 
14 Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 3.1-3.6. 
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I aktiebolagslagen saknas regler om hur styrelsen ska sammansättas. Styrelsen bör dock 
utgöra en samling personer med kompletterande kunskaper och erfarenheter.15 Styrelsen ska 
ha en sammansättning präglad av mångsidighet och bredd med hänsyn till bolagets 
verksamhet och utvecklingsskede. En jämn könsfördelning inom styrelsen är att föredra.16 
 
Varje styrelseledamot ska göra en självständig bedömning av de ärenden som styrelsen 
behandlar. Styrelseledamoten ska framföra sina uppfattningar och göra de ställningstaganden 
som följer av detta. Om styrelseledamoten anser att kompletterande information måste 
inhämtas för att styrelsen ska kunna fatta ett väl underbyggt beslut, ska sådan information 
inhämtas.17 Av 8 kap 21 § ABL följer att ett beslut i princip inte får fattas utan att 
kompletterande information inhämtats när så erfordras.18  
 
Styrelsen är ett kollektivt organ som normalt enbart agerar vid styrelsemöten. Som kommer 
framgå är dock reglerna om styrelseledamöters personliga skadeståndsansvar i 29 kap ABL av 
individuell karaktär. I samband med att en skada uppstått, kan det granskas huruvida skadan 
uppstått till följd av en enskild styrelseledamots eventuella vårdslöshet i förvaltningen.  
Eftersom en enskild styrelseledamot kan bli skadeståndsskyldig samtidigt som övriga 
styrelseledamöter undgår skadeståndsansvar är det av betydelse att varje enskild 
styrelseledamot gör en egen bedömning av varje ärende som styrelsen behandlar.19 

2.2 Styrelseledamöters personliga betalningsansvar för bolagets 
förpliktelser 
 
Att delägarna inte är personligt ansvariga för bolagets skulder är en av de mest grundläggande 
egenskaperna hos ett aktiebolag. Det är också detta faktum som är den största skillnaden 
mellan aktiebolaget i förhållande till andra bolagsformer. Av 1 kap 3 § 1 st framgår att 
aktieägarna normalt inte har något personligt betalningsansvar.  
 
Affärsverksamhet är en verksamhet som går ut på att ta risker. Av det faller det naturligt att en 
del av de åtgärder som en styrelseledamot beslutar om i efterhand visar sig ha medfört en 
förlust för bolaget. När en förlust har uppstått utan att varken bolagsordningen eller 
aktiebolagslagen har överträtts uppstår frågan om i förhållande till vad som 
styrelseledamöternas agerande ska jämföras för att få svar på frågan om deras agerande är 
klandervärt eller inte. Risker måste uppskattas och minimeras på förhand. Hur stort 
risktagande som accepteras är olika för olika företag. Bolagsledningen har en plikt gentemot 
bolaget att genomföra affärsåtgärder. Det innebär inte enbart en plikt att genomföra 
vinstgivande åtgärder och att undvika förlustbringande åtgärder. Om en åtgärd ligger inom 
bolagets verksamhetsordning enligt bolagsordningen, undgår styrelsen ansvar om det senare 
visar sig att åtgärden medfört en förlust för bolaget. Detta förutsätter att styrelsen efter 
ingående undersökning kommit fram till att åtgärden skulle vara av positivt värde för bolaget 
innan beslut om åtgärden fattades.20 
 

                                                
15 Svernlöv 2006, s. 93. 
16 Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 3.2. 
17 Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 3.3.2. 
18 Svernlöv 2006, s. 105f. 
19 Svernlöv 2006, s. 105. 
20 Dotevall 1999, s. 85f. 
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I styrelsens uppgifter ingår att underteckna och avge en årsredovisning enligt 1 kap 7 § ÅRL. 
Av 8 kap 12 § ÅRL framgår att en styrelseledamot kan drabbas av personligt ansvar om en 
kopia av årsredovisningen inte skickats in till registreringsmyndigheten. Normalt ska detta 
enligt 8 kap 3 § 1 st ÅRL ske inom en månad från det att bolagsstämman fastställt balans och 
resultaträkningen. Om handlingarna inte skickas in inom femton månader från 
räkenskapsårets utgång, svarar styrelseledamöterna solidariskt för de förpliktelser som 
uppkommer för bolaget. Om underlåtenheten kvarstår kan dessutom var och en som har 
skyldighet enligt lag att skicka in redovisningshandling beläggas med vite att göra så. I 8 kap 
12 § ÅRL presumeras med andra ord att varje styrelseledamot är delaktig i underlåtenheten.21 

2.2.1 Likvidation 
 
I samband med likvidation på grund av kapitalbrist kan ett personligt betalningsansvar uppstå 
för aktieägare som inte fullgör sina skyldigheter i 25 kap 19 § ABL.22 Personligt 
betalningsansvar kan på samma sätt enligt 25 kap 18 § uppstå för en styrelseledamot som 
åsidosätter sina skyldigheter i samband med upprättande av kontrollbalansräkning enligt 25 
kap 13 § ABL samt låta företagets revisor granska densamma enligt 25 kap 14 § ABL. Om 
kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade 
aktiekapitalet är styrelsen enligt 25 kap 15 § ABL skyldiga att snarast möjligt kalla till en 
första kontrollstämma.23 Syftet med den första kontrollstämman är att pröva om bolaget ska 
likvideras. På stämman ska kontrollbalansräkningen visas. Kontrollbalansräkningen ska inte 
godkännas på samma sätt som en balansräkning på en ordinarie bolagsstämma, utan tjänar 
endast som underlag för beslut i frågan om bolaget ska träda i likvidation eller ej.24 
 
Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets egna kapital understiger det registrerade 
aktiekapitalet och kontrollstämman trots detta inte beslutar om att bolaget ska träda i 
likvidation, måste en andra kontrollstämma hållas inom åtta månader från dagen för den första 
kontrollstämman enligt 25 kap 16 § ABL. Aktiebolagslagen medger med andra ord en 
åttamånaders rådrumsfrist. Styrelsen är skyldig att upprätta en andra kontrollbalansräkning till 
den andra kontrollstämman.25 Även den andra kontrollbalansräkningen fyller en funktion som 
beslutsunderlag inför kontrollstämmans beslut och ska inte godkännas.26 Om den andra 
kontrollbalansräkningen inte visar att bolaget har full teckning för aktiekapitalet, är 
kontrollstämman skyldiga att besluta om att bolaget ska träda i likvidation. Detta kan utläsas 
indirekt av 25 kap 16-18 §§ ABL.27  
 
Personligt betalningsansvar kan enligt 25 kap 18 § ABL även uppstå för styrelseledamöterna 
om de underlåter att ansöka om likvidation hos tingsrätten i samband med att en andra 
kontrollstämma inte hålls inom åtta månader efter den första eller om den andra 
kontrollbalansräkningen inte granskats av bolagets revisor, alternativt inte visar att bolaget har 
full teckning för sitt aktiekapital. Ansökan ska ske enligt vad som sägs i 25 kap 17 § ABL. De 

                                                
21 Löfgren et al, s. 21f. 
22 Prop. 2004/05:85, s. 206. 
23 Andersson 2005, s. 196.  
24 Prop. 2000/01:150, s. 94.  
25 Andersson 2005, s. 196.  
26 Bolagets revisor ska dock granska både den första och den andra kontrollbalansräkningen inför den första 
respektive den andra kontrollstämman. Revisorns yttrande ska bifogas kontrollbalansräkningarna när de läggs 
fram vid respektive kontrollstämma. (Prop. 2000/01:150, s. 95f).  
27 Prop. 2000/01:150, s. 95f.  
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situationer som utlöser det personliga betalningsansvaret för styrelsens ledamöter går i linje 
med de skyldigheter som åvilar styrelsen enligt 25 kap 13-17 §§ ABL.28 
 
I en tidigare utredning inför införandet av en ny aktiebolagslagframhölls förutsebarheten för 
de enskilda styrelseledamöterna som riskerade att drabbas av personligt betalningsansvar som 
mycket viktig.29 Syftet med reglerna om personligt betalningsansvar för styrelseledamöter är 
att förmå bolagsledningen att kontinuerligt hålla sig uppdaterade vad det gäller förändringar i 
bolagets egna kapital att tvinga dem att ingripa när kapitalbristen blir kritisk. De av 
lagstiftaren önskade åtgärderna är att bolagsledningen antingen ska läka bristen inom utsatt 
tid, eller att låta bolaget träda i likvidation.30 
 
Det personliga ansvaret som styrelseledamöterna kan belastas med är solidariskt. Detta 
faktum framgår av 25 kap 18 § 1 st ABL. Ansvaret innefattar endast de förpliktelser som 
uppkommer efter den tidpunkt då försummelsen inträffat. Ansvaret upphör vid den tidpunkt 
som styrelsen vidtar den eller de åtgärder som de tidigare underlåtit att utföra. Utöver 
styrelseledamöterna, blir även den som med vetskap om styrelsens underlåtenhet handlar å 
bolagets vägnar solidariskt ansvarig med styrelsen. I fall då en styrelseledamot först visar att 
han inte varit försumlig genom att reservera sig mot ett styrelsebeslut och sedan ändå 
medverkar i åtgärder för att driva bolaget vidare, blir likväl personligt ansvarig enligt 25 kap 
18 § 2 st ABL.31 
 
Det personliga ansvaret i 25 kap 18 § ABL är utformat som ett presumtionsansvar som 
förutsätter försumlighet. Det är på den som det personliga ansvaret görs gällande mot som har 
att bevisa att försumlighet inte förelegat från dennes sida. När det ska avgöras om 
styrelseledamoten varit försumlig eller ej, tas hänsyn till dennes roll i bolaget samt den 
information som funnits tillgänglig vid tiden då den misstänkta försumligheten förelegat. Det 
faktum att varje styrelseledamot enligt 8 kap 4 § ABL är skyldig att hålla sig underrättad om 
bolagets ekonomiska situation är också en utgångspunkt i bedömningsfrågan. Ansvaret 
utlöses ej enligt 25 kap 18 § 4 st 2:a meningen ABL om bolagets egna kapital överstigit 
hälften av det registrerade aktiekapitalet vid en tidpunkt innan den sista tillåtna för 
upprättande av en kontrollbalansräkning, trots att en sådan ännu ej är upprättad och trots att 
den kritiska kapitalgränsen tillfälligt passerats. Bevisbördan ligger även i detta hänseende 
sannolikt på den mot vilken ett ersättningsanspråk riktas.32 
 
Den andra kontrollstämmans beslut att driva bolaget vidare trots att teckning för bolagets 
aktiekapital saknas kan vara den utlösande faktorn vad det gäller det personliga ansvaret. Ett 
beslut att fortsätta verksamheten behöver inte vara formellt eller uttryckligt. Det räcker med 
att beslutet innebär eller förutsätter att verksamheten drivs vidare.33 

2.2.2 Ansvar för bolagets förpliktelser innan regis trering 
 
Av 2 kap 26 § ABL framgår att den eller de som vidtar en åtgärd i bolagets namn eller deltar i 
ett beslut som innebär att förpliktelser uppstår innan bolaget är registrerat, blir personligt 
ansvariga för de förpliktelser som uppstår. Ansvaret för sådana förpliktelser övergår 

                                                
28 Prop. 2000/01:150, s. 97f.  
29 Andersson 2005, s. 198.  
30 SOU 1999:36, s. 99. 
31 Prop. 2000/01:150, s. 99.  
32 Andersson 2005, s. 200f. 
33 Andersson 2005, s. 202.  
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sedermera till bolaget efter att det registrerats under förutsättning att förpliktelsen framgår av 
stiftelseurkunden alternativt uppstår efter det att bolaget bildats. Reglerna om personligt 
ansvar innan bolagets bildande har ett samband med att bolaget inte får full rättskapacitet 
innan det bildats. Huvudregeln innebär att ett bolag innan registreringen inte kan ta på sig 
skyldigheter, inneha några rättigheter eller föra talan vid domstol eller myndigheter innan 
registrering skett. De undantag som medges från huvudregeln är att styrelsemedlemmar har 
möjlighet att föra talan i ärenden som rör bolagsbildningen samt för att kräva in betalning för 
tecknande av aktier. Av allmänna rättsprinciper anses även följa att en styrelse som sökt men 
nekats registrering av bolaget har rätt att överklaga det beslutet.34 

2.2.3 Olovlig värdeöverföring 
 
Personligt ansvar kan drabba en styrelseledamot i samband med olovlig värdeöverföring från 
bolaget. Med värdeöverföring menas en ”… affärshändelse som medför att bolagets 
förmögenhet minskar och som inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget.”35 Regeln gäller 
inte enbart för styrelseledamöter, utan för alla som medverkat i beslutet om 
värdeöverföringen. När en olovlig värdeöverföring skett, ska mottagaren återbära hela 
summan till bolaget under förutsättning att bolaget kan visa att mottagaren insett eller bort 
inse att värdeöverföringen stod i strid med aktiebolagslagen. De rättsliga följderna blir de 
samma oavsett vem som är mottagare av de olovligt överförda tillgångarna.36 Principen vid 
vinstutdelning från ett aktiebolag är att en vinstutdelning förutsätter att bolaget disponerar 
över fritt eget kapital enligt en fastställd balansräkning för det senaste räkenskapsåret. 
Utdelning av medel från bolaget får aldrig ske från bolagets bundna egna kapital.37 
 
Reglerna om personligt ansvar i samband med olovlig värdeöverföring återfinns i 17 kap 7 § 
ABL. I paragrafens andra stycke anges att när det gäller just styrelseledamöter (med flera) är 
ett krav för att det personliga ansvaret ska kunna utkrävas att styrelseledamoten varit oaktsam 
eller haft uppsåt att olovligen överföra tillgångarna. Om det är flera personer som medverkat i 
beslutet om värdeöverföringen från bolaget blir de solidariskt ansvariga. Det är emellertid inte 
alltid som mottagaren av värdeöverföringen kan bära åter det denne erhållit, och det är först 
då som det personliga ansvaret aktualiseras. Det finns framförallt två skäl som medför att 
mottagaren inte kan eller är skyldig att betala tillbaks det som denne felaktigt erhållit. Det 
första fallet inträffar när mottagaren är i god tro. Mottagaren anses vara i god tro om bolaget 
inte lyckas visa att denne känt till eller bort känna till att värdeöverföringen var olaglig. Om 
mottagaren är insolvent saknar denne helt enkelt möjlighet att betala tillbaka.38 

2.2.4 Styrelseledamöters skadeståndsansvar 
 
Skadeståndsreglerna i aktiebolagslagen är en specialreglering i förhållande till 
skadeståndslagen. De skador som kan tänkas uppstå är rena förmögenhetsskador. 
Skadeståndsreglerna i aktiebolagslagen lägger större ansvar på styrelseledamöterna än vad 
den mer allmänt hållna skadeståndslagen gör.39 
 

                                                
34 Prop. 2004/05:85, s. 243f. 
35 Prop. 2004/05:85, s. 370. 
36 Prop. 2004/05:85, s. 392. 
37 Andersson 1995, s. 490.  
38 Prop. 2004/05:85, s. 393-399.  
39 Svernlöv 2007, s. 108. 
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För att förstå vad skadeståndsreglerna i aktiebolagslagen fyller för funktion, måste de sättas in 
i ett större sammanhang. Anledningen till att det lagstiftas överhuvudtaget är en önskan om att 
påverka människors beteende i samhällslivet. Civilrättsliga lagregler är därför oftast 
utformade på ett sätt som kan beskrivas som handlingsregler för medborgarna. Om någon 
handlar i strid med dessa finns påföljder för detta. Påföljderna kan delas in i två kategorier:40  
 

1. Reparativa – sanktioner som främst är tänkta att komma den förorättade till godo.  
2. Preventiva – sanktioner som är tänkta att hindra handlingar i strid med lagreglerna. 

Vissa kallar hellre denna kategori för ”generellt handlingsdirigerande” påföljder.  
 
I en skadeståndskontext ger påföljderna uttryck för en önskan om dels ersättning till den 
skadelidande och dels att få människor att inte skada andra och deras egendom. Att belägga 
vissa handlingar med skadeståndstvång är att betrakta som en reparativ sanktion som främjar 
samhällstryggheten genom att både förebygga de skadegörande handlingarna och genom att 
ersätta den eller de som drabbats av dem.41  
 
Aktiebolagslagen innehåller bland annat regler om skadestånd (29 kap) och straffansvar (30 
kap). Detta tillsammans med reglerna för personligt betalningsansvar som gåtts igenom ovan 
innebär att aktiebolagslagen utgör en del av det aktiebolagsrättsliga sanktionssystemet med 
både preventiv och reparativ funktion.42 Reglerna om skadeståndsansvar för styrelseledamöter 
i aktiebolagslagen innebär också en balansgång mellan företagets intresse av att inte gå med 
förlust som en följd av styrelseledamöters skadegörande handlingar och dess intresse av att 
kunna rekrytera kompetenta personer till styrelseposterna. Om skadeståndsansvaret är strikt 
finns risk för att styrelsen undviker att ta affärsmässigt motiverade risker av rädsla för att 
drabbas av personligt ansvar om det skulle visa sig att ett genomförande skulle gå med förlust. 
Om inget ansvar alls skulle kunna utkrävas, skulle sannolikt en hel del vansinniga beslut leda 
till flera aktiebolags undergång.43 Syftet med att med skadestånd sanktionera 
styrelseledamöternas agerande enligt 29 kap 1 § ABL vad det gäller deras skadeståndsansvar 
gentemot bolagets aktieägare, borgenärer och andra är att skydda dessa mot oaktsamt och 
uppsåtligt skadligt agerande av styrelseledamöterna.44 
 
I 29 kap 1 § ABL görs ingen åtskillnad mellan omedelbar (direkt) och medelbar (indirekt) 
skada. De medelbara skadorna kan inte sägas vara en enhetlig typ av skada. Grundprincipen 
är att tredjemansskador inte ersätts, utom möjligen när det handlar om rena 
förmögenhetsskador. Det händer att dessa ärenden behandlas som ett adekvansproblem, 
varför den skadelidande inte behandlas som tredje man. Både enskilda aktieägare och 
borgenärer har en sådan relation till bolaget att de under vissa omständigheter kan komma att 
bli berättigade skadestånd från en styrelseledamot i samband med att denna begått en 
skadegörande handling gentemot bolaget, alltså en medelbar skada. I samband med att bolaget 
får ersättning för den omedelbara skadan erhåller per automatik även alla tredje män 
ersättning för den medelbara skada de lidit. En slutsats av detta är att i fall då ingen omedelbar 
skada har uppstått, kan inte heller en medelbar skada ha uppstått. Vad det gäller medelbara 
skador följer de principen att de ersätts indirekt i samband med att den omedelbara skadan 
ersätts.45 

                                                
40 Svernlöv 2007, s. 108f.  
41 Svernlöv 2007, s. 109. 
42 Svernlöv 2007, s. 109. 
43 SOU 1995:44, s. 240f. 
44 SOU 1995:44, s. 243. 
45 Dotevall 1999, s. 178. 
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När det gäller styrelseledamöter finns även andra faktorer än skadestånd som påverkar deras 
handlingar i riktning att inte skada bolaget. Exempel på sådana faktorer är pliktkänsla, vana, 
äregirighet och risken att bli avsatt från sin befattning.46 Styrelseledamöternas 
skadeståndsansvar prövas individuellt och är utformade för att utgöra ett incitament för 
styrelseledamöterna att fullgöra sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen.47 Ytterligare en 
anledning till att skadeståndsansvaret för styrelseledamöter behövs är att dessa måste fullgöra 
sina skyldigheter för att näringslivet ska fungera. Någon form av incitament för att säkerställa 
att så görs har ansetts nödvändigt för att kunna motverka försumliga företagsledningar. 
Allmänhetens förtroende för näringslivet skulle kunna ta skada om sanktioner för att 
motverka sådant försumligt beteende helt skulle saknas.48 
 
Styrelseledamöter med flera står i ett direkt sysslomannaförhållande till bolaget. Det innebär 
att de måste följa praxis för det ansvar som gäller för styrelseledamöter i allmänhet. Om 
bolagsstämman beslutar om en åtgärd som vid ett verkställande kan skada bolaget kan 
styrelseledamoten likväl bli skadeståndsskyldig om han bidrar till att verkställa beslutet.49 
 
Om en styrelseledamot haft en översiktlig kunskap om bolagets ekonomiska situation och 
därigenom haft ett godtagbart beslutsunderlag, torde det vara sällsynt att en åtgärd som inte 
står i strid med vare sig aktiebolagslagen eller bolagsordningen skulle kunna ligga som grund 
för en skadeståndstalan. Det är de omständigheter som rådde vid den tid då beslutet togs som 
ska ligga till grund för bedömningen om ett beslut om en åtgärd var försvarlig eller ej.50  
 
Gränsen mellan vad som är att bedöma som ett godtagbart risktagande och vad som inte är det 
kan sägas vara flexibel. En faktor som påverkar var gränsen ska dras är bolagets ekonomiska 
ställning och hur stor del av bolagets förmögenhet det är som ställts på spel. Det är inte 
otänkbart att ett risktagande som varit alltför långtgående och spekulativt för att betraktas som 
försvarligt bedöms vara ansvarsgrundande för styrelsen. Om en bolagsledning satsar en större 
del av bolagets förmögenhet på mycket riskfylld verksamhet kan deras beslut anses skada 
bolaget på sådant sätt att det kan bli tal om skadestånd. För att minimera risker ska de spridas 
på flera håll. Det är oansvarigt att satsa stora summor på ett enskilt projekt, speciellt om 
projektet är att betrakta som riskfyllt.51 
 
Skadeståndstalan gentemot en enskild styrelseledamot väcks sällan. Det kan bero på att 
riskerna och kostnaderna för att driva en process ofta anses för stora i förhållande till vad som 
i bästa fall kan uppnås.52 Ett resultat av detta är att det finns förhållandevis få rättsfall i frågan. 
 
De regler som gäller för styrelseledamöter gäller enligt 8 kap 3 § 2 st ABL i tillämpliga delar 
även styrelsesuppleanter. Det innebär att även en suppleant kan drabbas av ett personligt 
skadeståndsansvar. För att ett personligt skadeståndsansvar ska kunna utkrävas förutsätts dock 

                                                
46 Svernlöv 2007, s. 110. 
47 Prop. 1997/98:99, s. 191. 
48 Prop. 1997/98:99, s. 187. 
49 Prop. 1975:103, s. 540. 
50 Dotevall 1999, s. 87. 
51 Dotevall 1999, s. 87f.  
52 SOU 1995:44, s. 240f. 
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att suppleanten tagit en aktiv del i styrelsearbetet.53 Om styrelsesuppleanten haft en aktiv roll i 
styrelsearbetet kan han, åtminstone i vissa fall, åläggas ansvar.54 
 
I vissa situationer kan det vara varje styrelseledamots skyldighet att vägra verkställa en åtgärd 
som bolagsstämman beslutat om. I normalfallet kan styrelsen inte hållas ansvarig för en 
åtgärd som ett högre bolagsorgan beslutat om, men det finns undantag. Styrelsen kan klandra 
ett stämmobeslut enligt 9 kap 50-53 §§ ABL. Talan ska normalt väckas inom tre månader från 
det att beslutet fattats. De bolagsstämmobeslut som kan klandras, är sådana beslut som strider 
mot aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. Styrelsen eller 
en enskild styrelseledamot är bland dem som kan väcka talan mot bolaget. Talan väcks vid 
allmän domstol.55   
 
Att styrelsen är skyldig att vägra att verkställa ett beslut som är fattat av bolagsstämman 
framgår av 8 kap 41 § 2 st ABL. Denna skyldighet gäller i fall då bolagsstämmans beslut står i 
strid med aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. Det 
betyder att det är samma beslut som kan klandras som inte får verkställas. Vägran att 
verkställa ett felaktigt stämmobeslut ska inte ses som en vetorätt mot felaktiga beslut, utan ska 
betraktas som både en plikt och en rättighet som inträder när ett beslut är felaktigt i formell 
eller materiell mening. Av formuleringen i 8 kap 41 § 2 st ABL följer att stämmobeslut som 
står i strid med exempelvis konkurrenslagen inte får vägras verkställighet enligt denna 
paragraf. Då styrelseledamöterna står i en sysslomannaställning gentemot bolaget kan det 
dock stå i strid med det som följer av detta ansvar att verkställa ett beslut som kan skada 
bolaget. Styrelsen har inte någon skyldighet att verkställa ett beslut som bolagsstämman tagit 
om ett verkställande av beslutet skulle innebära en skada för bolaget.56 
 
När en skadeståndstalan grundar sig på en handling som en styrelseledamot utfört i egenskap 
av styrelseledamot ska prövning ske enligt aktiebolagslagen. Anledningen till att detta kan 
behöva poängteras är att om en handling som en styrelseledamot utfört likväl kunde ha utförts 
av en vanlig arbetstagare ska reglerna i 4 kap 1 § SkadestL tillämpas analogt.57 Inför 
införandet av skadeståndslagen konstaterades att i fall där konflikt mellan jämkningsreglerna 
råder mellan exempelvis skadeståndslagen och aktiebolagslagen ska den mer 
situationsspecifika regleringen i aktiebolagslagen tillämpas. Det faktum att skadeståndslagen 
inte tillåter jämkning i samband med brott hindrar inte att sådan jämkning tillåts med stöd av 
aktiebolagslagen.58 Det konstateras att skadeståndsregleringen i aktiebolagslagen är mer 
exklusiv och i detalj fastställer skadeståndets omfattning i fall som rör ersättningsskyldighet 
för personer i organställning med anledning av felaktiga beslut och åtgärder än vad 
skadeståndslagen gör. Med anledning av detta ska aktiebolagslagen ha företräde i de fall där 
den äger tillämpning även om tillämpning av skadeståndslagen ska ske analogt i de delar som 
inte omfattas av aktiebolagslagen.59  
 

                                                
53 I NJA 1985 s. 439 konstateras att ansvarsreglerna för ordinarie styrelseledamöter i 13 kap 2 § ABL 1975 inte 
kan åberopas för att utkräva personligt ansvar för en styrelseledamot som inte aktivt deltagit i styrelsearbetet.  
54 I Svea Hovrätt 1994, DT 29, T 1124/93 döms en styrelseledamot och en suppleant till personligt solidariskt 
betalningsansvar för ett banklån. Det faktum att båda dessutom var aktieägare i bolaget kan dock ha påverkat 
utgången i målet vad det gäller ansvarsfrågan för framför allt suppleanten.  
55 Dotevall 1999, s. 89ff. 
56 Dotevall 1999, s. 89ff. 
57 Prop. 1975:103, s. 542f. 
58 Prop. 1972:5, s. 431f. 
59 Prop. 1972:5, s. 564f. 
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Att träffa ett avtal mellan bolaget och en styrelseledamot om att denne ska undgå ansvar 
gentemot bolaget för de åtgärder som utförts inom uppdraget är inte genomförbart. Generella 
ansvarsfriskrivningar i bolagsordningen är inte heller giltiga eftersom skadeståndsreglerna i 
29 kap 1 § ABL inte är dispositiva. En styrelseledamot kan undgå ansvar genom att i 
efterhand få bolagsstämmans godkännande av en specifik åtgärd. Ett avtal mellan bolaget och 
en styrelseledamot om att bolaget ska stå för alla skadestånd som denne personligen kan 
komma att drabbas av inklusive rättegångskostnader är giltiga om de avser skadestånd 
gentemot enskild aktieägare, borgenär eller annan tredje man. Eftersom reglerna om jäv i 8 
kap 23 § 1 st 1 p ABL stadgar att en styrelseledamot inte får handlägga en fråga om avtal 
mellan honom och bolaget, krävs bolagsstämmans godkännande för att avtalet ska vara 
bindande för bolaget.60 
 
Även den allmänna jämkningsregeln i 6 kap 2 § SkadestL har viss relevans. Nämnda paragraf 
gör gällande att ett skadestånd kan jämkas om det är oskäligt betungande med hänsyn till den 
skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Vid en sådan jämkning ska hänsyn tas till den 
skadelidandes behov av skadeståndet samt övriga omständigheter.61 6 kap 2 § SkadestL 
tillkom som ett komplement till de jämkningsregler som redan fanns i speciallagstiftning, 
exempelvis aktiebolagslagen, och är tänkt att fungera som en generalklausul som kan 
användas när andra jämkningsregler saknas. Iden bakom den generella jämkningsmöjligheten 
är att ingen ska belastas med en skadeståndsskyldighet som är oskäligt betungande. Som 
oskäligt betungande räknas det när en person med normalinkomst och dennes anhöriga 
tvingas uppoffra sig mer än vad de normalt får göra för att anskaffa sig något utöver det 
vanliga.62 Om skadeståndet täcks av en ansvarsförsäkring anses det inte som oskäligt 
betungande i sådan utsträckning att det kan jämkas.63 
 
Jämkningsregeln i 29 kap 5 § ABL omfattar både en styrelseledamots ansvar gentemot 
bolaget samt en styrelseledamots ansvar gentemot annan än bolaget. Jämkning ska normalt 
inte ske vid uppsåtligt handlande, men kan ske även om ett brott begåtts. Ett skäl till jämkning 
av ett skadestånd enligt 29 kap 5 § ABL kan vara att den skadelidande själv varit medvållande 
till den skada som står som grund för skadeståndet. Av 29 kap 6 § ABL framgår att 
styrelseledamöterna ansvarar solidariskt i fall där flera ska ersätta samma skada. Detta gäller 
dock ej om skadeståndsskyldigheten jämkats för någon av styrelseledamöterna. Paragrafen 
innehåller också regler om regressrätt för en styrelseledamot som betalat ett skadestånd för 
vilka flera var ansvariga. Regressrättens omfattning varierar utefter vad som är skäligt med 
hänsyn till omständigheterna.64 

2.2.4.1 Styrelseledamöters skadeståndsansvar gentemot bolaget 
 
Av 29 kap 1 § ABL framgår att en styrelseledamot som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
skadar bolaget ska ersätta skadan. Inledningsvis bör nämnas att den bakomliggande principen 
är att ansvaret och den ekonomiska risken ska bäras av bolaget. Det är endast om en 
styrelseledamot försummat sina plikter som ett skadeståndsansvar enligt 29 kap 1 § ABL kan 
bli aktuellt.65  
 

                                                
60 Dotevall 1999, s. 150f. 
61 SOU 1995:44, s. 249f. 
62 NJA II 1975, s. 563-572 (Prop. 1975:12). 
63 SOU 1995:44, s. 250. 
64 SOU 1995:44, s. 249f. 
65 Dotevall 1989, s.  72. 
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För att en styrelseledamot ska tvingas utge skadestånd enligt 29 kap 1 § ABL krävs att två 
rekvisit är uppfyllda. För det första måste adekvat kausalitet råda mellan styrelseledamotens 
handling och verkan av densamma.66 Anledningen till att adekvat kausalitet krävs är enligt 
den allmänna skadeståndsläran att lagstiftaren inte vill belasta en skadevållare med 
ersättningsskyldighet för händelser som inträffat av en slump och varit svåra att förutse. Inte 
ens en person som handlat vårdslöst eller med uppsåt ska tvingas ersätta skador som varit på 
gränsen till omöjliga att förutse.67 HD har i NJA 1993 s. 41 I och II varit inne på samma linje 
när de (in pleno) konstaterar att kravet på adekvat kausalitet är en grundsats inom 
skadeståndsrätten som förhindrar att alltför oväntade och avlägsna skadeverkningar ska vara 
skadeståndsgrundande.  
 
För det andra krävs att styrelseledamoten åsidosatt en norm som gällt för honom i förhållande 
till bolaget. Sådana normer kan framgå av aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
Åsidosättandet av en norm ska ha skett av oaktsamhet eller med uppsåt. Både en aktiv 
handling eller en underlåtenhet att handla när handling krävs räknas som ett åsidosättande. 
Skadeståndsansvaret för styrelseledamöter avviker inte från de allmänna skadeståndsrättsliga 
principerna.68 
 
Skadeståndsansvaret för styrelseledamoten gentemot bolaget grundar sig på dennes uppdrag 
och de plikter och befogenheter som följer av detta. Vilka dessa plikter och befogenheter är 
framgår av aktiebolagslagen, bolagsordningen, innehållet i eventuella anställningsavtal samt 
direktiv och bolagsstämmans beslut och anvisningar.69 Området som ansvar kan grunda sig ur 
är således stort. Det förväntas av styrelseledamoten att denne iakttar den omsorg som normalt 
kan utkrävas. Det är en utgångspunkt när det ska fastsällas om det föreligger någon 
skadeståndsskyldighet eller ej. Om en styrelseledamot gör sig skyldig till en lagöverträdelse 
presumeras normalt att culpa70 föreligger. Det innebär att det i fall där culpa föreligger 
ankommer på styrelseledamoten som orsakat skadan att bevisa att han inte förfarit oaktsamt 
eller med uppsåt. Eftersom det kan anses åligga en styrelseledamot att ta del av samt följa 
bolagsordningens föreskrifter kan överträdelse av en regel i bolagsordningen bedömas på 
samma sätt som en lagöverträdelse.71  
 
Detsamma gäller sannolikt instruktioner och liknande handlingar när styrelseledamoten känt 
till eller bort känna till innehållet i dessa. Utöver vad som kommer till uttryck i 
aktiebolagslagen och bolagsordningen är styrelseledamöterna ansvariga för att de uppfyller de 
plikter som anses följa av deras organställning i bolaget. Om de förfarit oaktsamt eller 
vårdslöst kan de bli ansvariga för förlustbringande åtgärder i bolagets drift och förvaltning. 
För att en åtgärd inom bolagets drift eller förvaltning ska räknas som vårdslös eller oaktsam 
krävs i princip att handlingen ska ha varit otillåten. Om handlingen varit tillåten är den 
normalt inte skadeståndsgrundande även om den varit förlustbringande. Att styrelseledamöter 
tar affärsmässiga risker är normalt och även förhållandevis genomtänkta beslut kan medföra 
en förlust om något oförutsätt inträffar. En förutsättning för att en styrelseledamot ska kunna 
krävas på skadestånd är att han personligen förfarit oaktsamt eller med uppsåt.72  
 
                                                
66 SOU 1995:44, s. 241. 
67 Hellner, s. 203. 
68 SOU 1995:44, s. 241. 
69 Dotevall 1989, s. 72. 
70 Ordet culpa används inom skadeståndsrätten som en sammanfattande beteckning av de subjektiva rekvisiten 
oaktsamhet och uppsåt. Culpa kan sägas vara synonymt med vållande (Hellner, s. 123).  
71 SOU 1995:44, s. 241-244. 
72 SOU 1995:44, s. 241-244. 
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Som tidigare nämnts finns få rättsfall i frågan, men ett äldre rättsfall tyder på att 
skadeståndsansvaret för varje styrelseledamot enligt 29 kap 1 § ABL ska prövas individuellt. 
NJA 1973 s. 58773 handlar om en fru som hjälpt sina föräldrar att starta ett aktiebolag. Frun 
har varit styrelseledamot i aktiebolaget, men inte deltagit aktivt i verksamheten under bolagets 
första tid. Efter att hennes fader avlidit börjar hon ta del av verksamheten. Hon inser då att det 
ekonomiska läget inte är under kontroll och tillsätter därför en revisor för att reda ut bolagets 
bristfälliga redovisning. Frun får kännedom om att vissa skatteinbetalningar inte genomförts, 
men det dröjer ändå över ett år tills frun begär företaget i konkurs. Fler obetalda skatter har då 
kommit till fruns kännedom. HD dömer frun till att personligen betala in de skatteskulder som 
uppkommit efter faderns död, men friar henne från att betala in de skatteskulder som uppstod 
tidigare eftersom HD tar hänsyn till den faktiska arbetsfördelning som förelegat.  
 
Eftersom många aktiebolag har en stor omsättning, kan skadorna av ett felaktigt beteende hos 
en styrelseledamot uppgå till förhållandevis mycket stora summor. Med anledning av detta 
finns en jämkningsregel i 29 kap 5 § ABL som gör gällande att ett skadestånd kan jämkas 
efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art, skadans storlek och 
omständigheterna i övrigt.  Anledningen till att lagen erbjuder denna jämkningsmöjlighet är 
att det annars finns risk för att en skyldighet att utge skadestånd skulle kunna uppgå till 
orimliga och ouppnåeliga summor för en enskild styrelseledamot. Syftet med att det finns en 
möjlighet att kräva enskilda styrelseledamöter på ersättning för den skada de vållat är att 
påverka dessa personer i sådan riktning att de avstår från att agera på ett sådant sätt att bolaget 
tar skada. En styrelseledamot ska veta att om han eller hon uppsåtligen agerar för att skada 
bolaget ska det finnas vägar för att bestraffa detta beteende. Styrelseledamoten ska också 
påverkas att lägga ner så mycket tid och energi på att informera sig själv om sitt uppdrag och 
förutsättningarna för detta så att hans eller hennes beteende inte ska kunna klassas som 
oaktsamt. Frågan om det ska införas ett lagkrav på en obligatorisk ansvarsförsäkring för 
styrelseledamöter i aktiebolag har väckts, men en sådan försäkring skulle underminera syftet 
med reglerna om att kunna kräva en enskild styrelseledamot på skadestånd. Med anledning av 
detta har något lagförslag i frågan aldrig lagts fram.74  

2.2.4.2 Styrelseledamöters skadeståndsansvar gentemot annan än bolaget 
 
Inför införandet av aktiebolagslagen 1975 konstaterades att styrelseledamöter inte enbart har 
ett ansvar gentemot bolaget, utan även gentemot övriga som berörs av bolagets verksamhet. 
Enskilda aktieägare, borgenärer, anställda och andra tredje män anges som parter som berörs 
av bolagets verksamhet. Samtidigt som det fastställs att en styrelseledamot har ett ansvar mot 
dessa konstateras att det ansvaret inte är lika långtgående som styrelseledamotens ansvar inför 
bolaget. En skadeståndsskyldighet till någon annan än bolaget inträffar enbart i samband med 
att aktiebolagslagen75 eller bolagsordningen överskridits med uppsåt eller av oaktsamhet.76 
 

                                                
73 NJA 1973 s. 587 prövar den personliga betalningsskyldigheten för en styrelseledamot i ett aktiebolag enligt 
80 § 1 mom. 2 st uppbördsförordningen (1953:272). I SOU 1995:44 s. 242f används den domen som ett 
argument för att tillämpningen av 15 kap 1 § aktiebolagslagen 1975 ska följa samma linje vad det gäller 
huruvida styrelseledamöters personliga ansvar ska prövas individuellt eller inte. Kopplingen från 15 kap 1 § 
aktiebolagslagen 1975 till 29 kap 1 § ABL har jag gjort på egen hand med stöd av prop. 2004/05:85, s. 492. 
74 SOU 1995:44, s. 243. 
75 Här åsyftas aktiebolagslagen 1944, men eftersom aktiebolagslagen i här aktuella frågor inte ändrats nämnvärt i 
sak, är samma principer fortfarande gällande. Denna omständighet framgår exempelvis av prop. 1975:103 s. 539 
i kombination med prop. 2004/05:85, s. 492f. 
76 Prop. 1975:103, s. 539. 
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Av 29 kap 1 § ABL framgår att en styrelseledamot som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
skadar bolaget ska ersätta aktieägare eller annan om styrelseledamoten överträtt 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Den sorts skador som ska 
ersättas är rena förmögenhetsskador,77 det vill säga skador vars uppkomst saknar samband 
med sak- eller personskador. Av 2 kap 4 § SkadestL framgår att skador som vållats på grund 
av brott ska ersättas i utomobligatoriska förhållanden. För att skador som uppstår i 
utomobligatoriska förhållanden som inte uppstått i samband med brott ska vara 
skadeståndsgrundande krävs enligt praxis78 normalt att det finns lagstöd för detta. 29 kap 1 § 
ABL är ett sådant lagrum, vilket alltså innebär att skadeståndskyldighet kan uppstå för en 
styrelseledamot i ett aktiebolag som förfarit oaktsamt eller med uppsåt att skada tredje man 
även om styrelseledamotens handling inte varit brottslig.79  
 
Vad det gäller rena förmögenhetsskador som uppstår i inomobligatoriska förhållanden är de 
alltid skadeståndsgrundande. Syftet med att med skadestånd sanktionera styrelseledamöternas 
agerande enligt 29 kap 1 § ABL vad det gäller deras skadeståndsansvar gentemot bolagets 
aktieägare, borgenärer och andra är att skydda dessa mot oaktsamt och uppsåtligt skadligt 
agerande av styrelseledamöterna. Att en styrelseledamot lämnar felaktiga uppgifter i 
årsredovisningen är ett exempel på en handling som skulle kunna leda till att någon köper 
eller säljer aktier på felaktiga grunder. En skada som uppstår för en aktieköpare i ett sådant 
fall är att anse som en omedelbar eller direkt skada.80 
 
Vad det gäller bolagets borgenärers rätt till ersättning för skada enligt 29 kap 1 § ABL krävs 
att bolaget blivit insolvent81, alternativt att en redan befintlig insolvens förvärrats som en följd 
av styrelseledamotens skadegörande handling.82 
 
I fall då tredje man kan anses ha agerat annorlunda med anledning av felaktiga uppgifter i 
bolagets årsredovisning kan ett orsakssamband mellan tredje mans skada och 
styrelseledamoten som fört in de felaktiga uppgifterna i årsredovisningen anses föreligga. 
Med felaktiga uppgifter i årsredovisningen avses här uppgifter som står i strid med 
aktiebolagslagen eller tillämplig lag om årsredovisning. För att ett orsakssamband ska anses 
föreligga krävs även att den felaktiga informationen varit känd för den skadelidande. Om en 
borgenär beviljat bolaget kredit anses inte ett orsakssamband mellan skadan och de felaktiga 
uppgifterna i årsredovisningen föreligga om dessa saknat betydelse för kreditens beviljande.83 
 
Kretsen av ersättningsberättigade personer med anledning av en styrelseledamots oaktsamma 
förvaltning av ett aktiebolag skulle kunna bli mycket stor. Kombinerat med det faktum att 
även en mindre oaktsamhet av en styrelseledamot under utövandet av förvaltningen 
förhållandevis lätt kan leda till ersättningsanspråk på stora summor, har medfört att 
lagstiftaren funnit det lämpligt att begränsa vilka som är ersättningsberättigade för en skada 

                                                
77 Jmf. 1 kap 2 § SkadestL samt Hellner s. 22. 
78 Se exempelvis HD:s resonemang i NJA 1987 s. 692. 
79 SOU 1995:44, s. 245. 
80 SOU 1995:44, s. 245. 
81 Med insolvens, synonymt med obestånd, menas att gäldenären inte är kapabel att betala sina skulder i samma 
takt som de förfaller till betalning. Betalningsoförmågan ska inte vara tillfällig. Insolvens råder dels om 
gäldenären har så stora skulder att han inte kan betala dem, men även om gäldenären saknar förmåga att betala 
skulder som förfaller till betalning i framtiden. Enligt 1 kap 2 § KL ska en gäldenär som är insolvent försättas i 
konkurs (Heuman, s. 165).  
82 SOU 1995:44, s. 245. 
83 Dotevall 1999, s. 207. 
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enligt 29 kap 1 § ABL.84 I sammanhanget bör påminnas om att den bakomliggande principen 
fortfarande är att bolagets ekonomiska risker ska bäras av bolaget. För att skadeståndsansvar 
enligt 29 kap 1 § ABL ska uppstå gäller även gentemot annan än bolaget att det först kan bli 
aktuellt i samband med att en styrelseledamot försummat sina plikter.85 
 
I förarbeten har diskuterats om det finns ett behov av att begränsa styrelseledamöters 
skadeståndsansvar gentemot tredje man. Det som talar för en begränsning är att reglerna i 
aktiebolagslagen medför ett mycket stort skadeståndsansvar för styrelseledamöter vad det 
gäller rena förmögenhetsskador. Någon formell regel som motverkar orimligt höga 
skadeståndsbelopp finns inte trots att det ofta rör sig om stora summor inom det 
aktiebolagsrättsliga området. De personer som kan komma att klassas som skadelidande 
uppgår inte sällan till ett större antal. Med anledning av detta vore det rimligt att ha ett 
förhållandevis strängt krav på närhet eftersom skadestånden annars allt som oftast kan komma 
att uppgå till orimligt stora belopp. Skadeståndets storlek kan bli oproportionerligt i 
förhållande till den oaktsamhet som förelegat.86 
 
Det som talar mot en begränsning är den skadelidandes behov av ersättning. Det anses finnas 
en viss risk för att det kan blir svårare för aktiebolag att sälja aktier om gruppen av 
intressenter som kan komma att bli skadeståndsberättigade begränsas i allt för stor 
utsträckning. En förutsättning för att en person ska köpa aktier är att det går att lita på 
uppgifterna i årsredovisningen.87  
 
En aktieägare som förlorar möjligheten att delta i en emission med anledning av att han 
exempelvis inte blivit informerad om den, eller med anledning av andra fel eller brister i 
prospektet, har rätt till ersättning för sin förlust.88 

2.2.4.3 Hur en styrelseledamot kan agera för att undgå skadeståndsansvar 
 
Det finns en presumtion om att ett skadeståndsansvar drabbar hela styrelsen, samtidigt som 
det inte anses föreligga något kollektivt ansvar. Sammantaget leder det till att en enskild 
styrelseledamot som vill undgå ansvar måste bevisa att omständigheterna i det aktuella fallet 
är sådana att denne inte är ansvarig. Eftersom en styrelseledamot inte kan undgå ansvar 
genom att helt enkelt inte närvara vid ett styrelsemöte (eftersom frånvaro utan seriös 
anledning kan betraktas som en försummelse av uppdraget) måste denne genomföra en aktiv 
handling av något slag för att kunna undgå ansvar. Normalt anses den som röstar mot ett 
förslag inte som ansvarig för beslutet ifråga. En styrelseledamot har enligt 8 kap 24 § 3 st 
ABL rätt att få sin avvikande mening antecknad i sammanträdesprotokollet, vilket är bra ur 
bevissynpunkt även om det egentligen saknar betydelse hur styrelseledamoten går tillväga när 
han bevisar att han inte röstat för det skadevållande beslutet. För att vara helt säker på att 
undgå ansvar för ett skadevållande beslut bör styrelseledamoten begära utträde ur styrelsen. 
Att reservera sig mot ett beslut i form av en skriftlig anteckning i sammanträdesprotokollet är 
långt ifrån alltid en tillräcklig åtgärd för att undgå ansvar. Om styrelseledamoten exempelvis 
tidigare argumenterat för eller initierat ett senare kommande beslut som då visat sig strida mot 
aktiebolagslagen varpå styrelseledamoten reserverat sig, kommer han ändå sannolikt anses 

                                                
84 SOU 1995:44, s. 249. 
85 Dotevall 1989, s. 72. 
86 SOU 1995:44, s. 250f. 
87 SOU 1995:44, s. 251f. 
88 SOU 2001:1, s. 266. 
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som ansvarig för beslutet. Då återstår alltså endast alternativet att begära utträde ur 
styrelsen.89 
 
I samband med att det finns skäl att anta att ett aktiebolag riskerar att hamna på obestånd med 
anledning av kapitalbrist finns en del saker som en styrelseledamot bör tänka på för att 
undvika att ett personligt betalningsansvar ska uppstå. Eftersom ett personligt 
betalningsansvar, som tidigare nämnts, kan uppstå om en styrelseledamot åsidosätter sina 
skyldigheter i 25 kap 19 § ABL, är det först och främst viktigt att styrelseledamoten skaffar 
sig en översiktlig kunskap om vilka regler som gäller. Det är vidare viktigt att 
styrelseledamoten har kontinuerligt uppdaterad kunskap om bolagets ekonomiska situation, 
även om sådan information som inte framgår av redovisningsrapporter. I samband med att en 
befarad kapitalbrist föreligger ska en kontrollbalansräkning tas fram. Det är viktigt att 
styrelseledamoten följer upp att arbetet med att ta fram kontrollbalansräkningen fortskrider 
enligt plan. Om det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska en 
bolagsstämma utlysas enligt 25 kap 15 § ABL. Styrelseledamoten bör följa upp att så också 
sker. Om styrelseledamoten inser att det finns en risk för att aktieägarna efter en utnyttjad 
rådrumsfrist på åtta månader som tillåts enligt 25 kap 16 § ABL ändå kommer besluta om att 
företaget ska fortsätta bedriva sin verksamhet, bör styrelseledamoten begära sitt utträde ur 
styrelsen innan den andra kontrollstämman för att undgå att ett personligt betalningsansvar 
ska uppstå.90 
 
För att undgå personligt ansvar för underlåtenhet att skicka in en kopia av årsredovisningen 
till registreringsmyndigheten inom utsatt tid enligt 8 kap 12 § 1 st ÅRL måste 
styrelseledamoten enligt 2 st visa att underlåtenheten inte har ett samband med försummelse 
från dennes sida att göra. 

2.2.4.4 Beviljandet av styrelsens ansvarsfrihet 
 
Reglerna om ansvarsfrihet och tid för att väcka talan återfinns i 29 kap 7-13 §§ ABL. En 
skadeståndstalan mot en enskild styrelseledamot kan väckas om majoriteten vid 
bolagsstämman eller en minoritet bestående ägarna till minst en tiondel av bolagets samtliga 
aktier bistått ett förslag om en sådan talan. Talan kan också väckas om minoriteten röstat mot 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet tas på bolagsstämman 
och ansvarsfriheten ska prövas individuellt för varje styrelseledamot. Grundregeln är att 
skadeståndstalan inte kan väckas efter en bolagsstämmas beslut om att bevilja styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet.91 
 
Skadeståndstalan kan normalt väckas inom ett år från det att årsredovisningen och 
revisionsberättelsen lades fram på bolagsstämman. Detta förutsätter att bolagsstämman inte 
beviljat en eller flera av styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. Det är i normalfallet endast mot 
den eller de styrelseledamöter som inte beviljats ansvarsfrihet som åtal kan väckas. I fall då 
bolagsstämmans beslut om ansvarsfrihet grundar sig på felaktig eller bristfällig information i 
årsredovisningen eller i revisionsberättelsen förlängs fristen för att väcka talan från ett till tre 
år. Endast i fall då skadeståndstalan grundar sig på en brottslig gärning kan talan väckas efter 
en längre tidsperiod än tre år.92 

                                                
89 Dotevall 1989, s. 136f. 
90 Oppenheimer et al, s. 75f. 
91 Prop. 1997/98:99, s. 194ff. 
92 Prop. 1997/98:99, s. 194-197.  
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2.3 Styrelseledamöters straffansvar 
 
Kriminalisering är en metod som bör användas mycket restriktivt för att förhindra 
överträdelser av samhällsnormer. Kriminalisering är inte den enda tillgängliga metoden. 
Tanken bakom de straffbestämmelser som ändå finns i aktiebolagslagen, är att de endast ska 
täcka in situationer där andra sanktionsformer, exempelvis skadestånd eller vite, inte anses 
som lämpliga.93 
 
Styrelseledamöterna har som bekant flera skyldigheter enligt aktiebolagslagen. Några av 
dessa skyldigheter har ansetts så viktiga att de belagts med straffansvar.94 Reglerna om 
styrelseledamöters och andras straffansvar återfanns första gången i 213 – 216 §§ ABL 1944. 
Dessa regler ansågs onödigt omfattande, varför de till stor del togs bort i aktiebolagslagen 
1975. Motivet till detta var främst att det ansågs onödigt att ha straffregler i den 
aktiebolagsrättsliga lagstiftningen samtidigt som samma handlingar täcktes av brottsbalken.95 
Det straffansvar som idag återfinns i aktiebolagslagen härstammar till stor från 1975 års 
aktiebolagslag.96  
 
Reglerna om straffansvar med anledning av förpliktelser enligt aktiebolagslagen finns främst i 
30 kap ABL. Den som bryter mot bestämmelserna i 30 kap 1 § ABL kan dömas till böter eller 
fängelse i högst ett år.  
 
I 30 kap 1 § 1 st 1 p ABL sägs att den som uppsåtligen bryter mot vad som sägs i 1 kap 7-8 §§ 
ABL kan dömas till nämnda påföljd. I dessa paragrafer finns regler som förbjuder spridning 
genom annonsering av aktier eller teckningsrätter i privata aktiebolag. Inte heller de 
teckningsoptioner eller skuldebrev som bolaget har gett ut får utannonseras. Även denna regel 
gäller endast privata aktiebolag. Endast i undantagsfall får fler än 200 personer erbjudas 
nämnda värdepapper överhuvudtaget. Om annonseringen avser överlåtelser av värdepapper 
till högst tio förvärvare, är den dock enligt 1 kap 7 § 3 st ABL inte belagd med straffansvar. 
De nämnda värdepapperen får, så länge aktiebolaget är privat, inte bli föremål för handel på 
en reglerad marknad eller en organiserad handelsplats.  
 
30 kap 1 § 1 st 2 p ABL anger att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att föra 
aktiebok eller att hålla aktieboken tillgängligt på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver kan 
dömas till ansvar.  
 
30 kap 1 § 1 st 3 p ABL gör gällande att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
reglerna i 8 kap 18 § 2:a meningen ABL om att styrelsen alltid ska sammankallas om en 
styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det kan dömas till ansvar. Detsamma 
gäller om en suppleant som ska närvara i ordinarie ledamots ställe i samband med dennes 
frånvaro, inte ges tillfälle till det enligt 8 kap 20 § 1 st ABL. Reglerna i 8 kap 21 § ABL som 
anger att samtliga styrelseledamöter, såvitt möjligt, ska ha fått tillfälle att delta i ärendets 
beredning och ett tillfredställande underlag för att avgöra ärendet har också ansetts så viktiga 
att det är belagt med straffansvar att uppsåtligen eller av oaktsamhet bryta mot dem.  
 
30 kap 1 § 1 st 4 p ABL stadgar att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 
reglerna i 21 kap 1, 3, 5 eller 10 §§ ABL kan dömas till ansvar. 21 kap 1 § ABL innehåller 
                                                
93 Prop. 2004/05:85, s. 494.  
94 SOU 1995:44, s. 97f. 
95 SOU 1995:44, s. 263. 
96 Prop. 2004/05:85, s. 493f. 
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regler om att ett aktiebolag inte får lämna ett penninglån till aktieägare i det egna bolaget eller 
koncernen, till styrelseledamot eller verkställande direktör i det egna bolaget eller koncernen 
eller till en nära släkting till någon av nämnda personer eller till en juridisk person som en 
sådan släkting eller annan tidigare nämnd person har ett bestämmande inflytande i. I 21 kap 
3 § ABL noteras att låneförbudet i 21 kap 1 § ABL även innefattar ställande av säkerhet för 
sådana lån. 21 kap 5 § ABL anger att ett aktiebolag inte får ge förskott, lämna lån eller ställa 
säkerhet för lån i syfte att gäldenären eller honom närstående fysisk eller juridisk person som 
avses i 21 kap 1 § ABL ska förvärva aktier i bolaget eller annat överstående bolag i samma 
koncern. I 21 kap 10 § ABL anges att styrelsen och den verkställande direktören varje 
räkenskapsår ska upprätta en särskild förteckning över de lån och säkerheter som skatteverket 
eller finansinspektionen enligt 21 kap 8 § ABL har beviljat dispens för samt för de lån som på 
rent affärsmässiga grunder lämnats till en gäldenär i syfte att enbart användas i dennes 
verksamhet. Krav på förteckningens innehåll beskrivs närmare i paragrafen. Dessutom anges 
att förteckningen ska bevaras i minst tio år efter utgången av det räkenskapsår som den avser.  
 
Preskriptionstiden för brott som kan ge fängelse i högst ett år är enligt 35 kap 1 § 1 st 1 p BrB 
två år, men för brott mot 21 kap 1, 3 och 5 §§ ABL anges ett undantag i aktiebolagslagen som 
förlänger möjligheterna att ställa någon till svars till fem år.  
 
Enligt 30 kap 1 § 3 st ABL kan samma straff, det vill säga böter eller fängelse i ett år, ådömas 
den som utser, eller uppsåtligen låter sig utses till, styrelseledamot, styrelsesuppleant eller 
verkställande direktör som inte avser att ta del i den verksamhet som enligt aktiebolagslagen 
åligger denne. Om godtagbara skäl till detta finns kan en sådan utnämning dock accepteras.  
 
Aktiebolagslagen innehåller flera bestämmelser om att intyg om vissa förhållanden ska 
lämnas.97 Om ett sådant intyg innehåller en osann uppgift kan ansvar dömas enligt 15 kap 11 
§ BrB för osant intygande. Rättsläget är oklart huruvida brottsbalkens regler även omfattar 
elektroniska handlingar. Därför har regler införts i 30 kap 2 § 1 st ABL som även omfattar 
osant intygande med hjälp av elektroniska handlingar. Detsamma gäller den som intygar att 
en elektronisk handling är identisk med ett original, eller person som lämnar en osann uppgift 
då en uppgift enligt aktiebolagslagen ska lämnas på heder och samvete. Som påföljd till dessa 
gärningar kan böter eller fängelse i högst sex månader följa. Detta gäller även om gärningen 
föranletts av grov oaktsamhet. I fall då gärningen är att bedöma som grov, kan fängelse upp 
till två år följa.98 
 

3 Gällande rätt vad det gäller personligt ansvar fö r 
revisorer i aktiebolag 
 
Av aktiebolagslagen framgår att revisorn är ett kontrollerande bolagsorgan som är essentiellt 
för att bolaget ska kunna fungera. Trots att revisorn väljs av bolagsstämman så är revisorns 
oberoende centralt. Revisorns uppgifter kan ligga till grund för beslut hos flertalet externa 
intressenter, exempelvis en långivares riskanalys. Detta har medfört att de externa intressena 
därför lyfts fram på senare tid.99 

                                                
97 Ett exempel på en sådan bestämmelse är i 2 kap 23 § 1 st 3 p ABL, där ett intyg från en viss sorts (i 2 kap 17 § 
ABL angivet) kreditinstitut om att pengar inbetalats ska skickas in till bolagsverket. Detta är en förutsättning för 
att bolaget ska kunna registreras.  
98 Prop. 2005/06:135, s. 34-36.  
99 Sandström, s. 267. 
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3.1 Revisorsnämnden och dess funktion 
 
Revisorsnämnden (RN) är en statlig myndighet som handhar revisorsfrågor. RN har två 
huvuduppgifter. För det första ska RN tillse att näringslivets behov av kvalificerade 
revisorer100 tillgodoses. För det andra ska RN utöva tillsyn över dessa revisorer. RN utövar 
kontrollen över de kvalificerade revisorerna genom att ta emot och pröva anmälningar mot 
dessa. Anmälningar mot revisorer härstammar ofta från klienter, konkursförvaltare eller 
myndigheter. RN bedriver till stor del en uppsökande verksamhet. Syftet med denna 
verksamhet är att kontrollera att den revision som bedrivs av de kvalificerade revisorerna är 
av en hög kvalitet. RN kan även starta en egen utredning utan att någon anmälan inkommit. I 
de fall där RN finner att ett fel har begåtts, kan nämnden meddela revisorn en disciplinär 
åtgärd. Dessa är en erinran, en varning eller ett upphävande av godkännandet, auktorisationen 
eller registreringen.101  
 
Om oklarhet råder i något ärende kan RN meddela förhandsbesked i vissa frågor. Det är RN 
som bär huvudansvaret för att utvecklingen av god revisionssed går i en ändamålsenlig 
riktning. En särskild nämnd fattar beslut om disciplinära åtgärder samt lämnar 
förhandsbesked. I stort sätt samtliga beslut som fattas av RN kan överklagas till domstol.102 

3.2 Revisorers arbetsuppgifter och funktion i stora  drag 
 
Styrelsen ansvarar för kontrollen och planeringen av bolagets redovisning och förvaltning. 
Revisorns kanske viktigaste uppgift är att kontrollera att styrelsens interna kontrollsystem 
fungerar tillfredställande. Detta är en mycket komplex uppgift, vilket medför stora krav på en 
revisors kompetens, erfarenhet och integritet.103  
 
Ett namnförslag på en lämplig revisor ska lämnas av valberedningen. Ibland kan en särskild 
valberedning tillsättas för revisorstillsättningen. Valberedningen lämnar även ett förslag på 
revisorns arvode. Enligt 9 kap 21 § ABL väljs revisorn i normalfallet på fyra år.104 Minst en 
revisor utses sedan av stämman, vilket framgår av 9 kap 8 § 1 st ABL. I bolagsordningen kan 
det enligt 9 kap 8 § 2 st ABL föreskrivas att bolaget får ha flera revisorer. Av dessa får en 
eller flera utses på i bolagsordningen annat angivet sätt. En revisor måste dock alltid utses 
genom val på bolagsstämman. Det faktum att bolagsstämman, det vill säga majoritetsägaren 
bakom den företagsledning som ska kontrolleras, ska utse en revisor kan vara en källa till 
problem vad det gäller revisorns lojalitet.105 Revisorn ska närvara på bolagsstämman i syfte 
att svara på eventuella frågor från aktieägarna.106 
 
För att revisionen ska kunna genomföras på ett seriöst sätt krävs att revisorn är obunden till 
företagets ledning och övriga bolagsintressen eftersom revisorns rapportering annars riskerar 
att bli påverkad. Med anledning av det stora behovet av revisorns oberoende finns flera regler 
kring detta. I 9 kap 17 § ABL anges en lista med anledningar till att revisorn ska anses som 

                                                
100 Det finns godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. Dessa tre kan var för sig 
bedriva revision av exempelvis ett aktiebolag. När dessa tre typer av revisorer benämns gemensamt används 
uttrycket ”kvalificerade revisorer”.  
101 www.revisorsnamnden.se, 080422. 
102 www.revisorsnamnden.se, 080422. 
103 Sandström, s. 272-275.  
104 Svernlöv 2006, s. 82-85. 
105 Sandström, s. 267. 
106 Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 2.3.5. 
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jävig samtidigt som det anges att den som enligt dessa regler är att betrakta som jävig, inte 
heller får vara revisor i det aktuella bolaget.107 Av de hinder (jäv) mot att vara revisor som 
föreligger enligt 9 kap 17 § ABL är några värda att nämnas här. Jäv föreligger bland annat om 
personen: 
 

• Äger aktier i bolaget eller annat bolag i samma koncern. 
• Är ledamot eller verkställande direktör i bolaget eller dess dotterbolag. 
• Är anställd i bolaget eller innehar liknande underordnad ställning. 
• Är gift, sambo eller nära släkt enligt vissa angivna premisser med en person som är 

styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget eller dess dotterbolag.  
• Har en låneskuld till bolaget eller annat bolag i samma koncern.  

 
De situationer som kan leda till jäv innebär inte per automatik att revisorn på något sätt 
hamnat i en situation där hans oberoende rubbats, utan endast att det finns en risk för att detta 
ska inträffa.108 När det föreligger jäv, får personen det rör inte utses som revisor i bolaget. Om 
personen ifråga redan arbetar som revisor när jävssituationen uppstår, blir personen obehörig 
att fortsätta sitt revisionsuppdrag.109 
 
Idén med den revision som föreskrivs i lag är att den ska granska den ekonomiska information 
som företaget tillhandahåller, primärt företagets års- och koncernredovisningar. Anledningen 
till att kontrollen genomförs är att det då ska skapas ett förtroende för den. En förutsättning 
för att det ska fungera är att revisorns opartiskhet kan garanteras. Revisorns förmåga att kunna 
ta hänsyn till samtliga faktorer som kan vara av värde för granskningsuppdraget är i 
kombination med det faktum att revisorn samtidigt kan bortse från alla andra faktorer de 
verktyg som revisorn har till hands för att garantera revisionens kvalitet. Om revisorns 
opartiskhet skulle gå förlorad, skulle dennes funktion i näringslivet försvinna med den.110  
 
Revisorn är skyldig att kontrollera att styrelsen fullgjort sina skyldigheter enligt bland annat 
aktiebolagslagen. I samband med kapitalbrist måste revisorn exempelvis förvissa sig om att 
styrelsen fullgjort sina skyldigheter att upprätta en kontrollbalansräkning i enighet med 25 kap 
13-14 §§ ABL. Dessutom ingår det i revisorns uppdrag att utöver det vanliga revisionsarbetet 
revidera kontrollbalansräkningen.111 
 
Revisorn måste hålla sig uppdaterad vad det gäller signaler som tyder på obestånd eller 
kapitalbrist. Revisorn måste ta hänsyn till att styrelsen kan ha en tendens att göra allt för 
optimistiska värderingar i samband med att företaget befinner sig i en ekonomiskt ansträngd 
situation. Om det behövs bör revisorn påminna styrelsen om dess skyldighet att bevaka 
reglerna i aktiebolagslagen om att tillgodose aktieägarnas och borgenärernas intressen. I sitt 
slutliga omdöme om årsredovisningen ska revisorn ta ställning till om den totala 
informationen ger en korrekt bild av företagets situation. Det som revisorn ska rapportera om i 
årsredovisningen i samband med ett företags ekonomiska problem är att anmärka på bristande 
information om bolagets krissituation samt eventuella brott mot 25 kap 37 § ABL om 
redovisning under likvidation.112 

                                                
107 Sandström, s. 267-271.  
108 Sandström, s. 271. 
109 Prop. 2000/01:146, s. 56. 
110 Prop. 2000/01:146, s. 56f. 
111 Oppenheimer et al, s. 337f. 
112 Oppenheimer et al, s. 337f. 
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3.3 Revisorers skadeståndsansvar  
 
Revisorn kan bli skadeståndsskyldig enligt vad som anges i 29 kap 2 § ABL. I stort sett har en 
revisor samma skadeståndsansvar som en styrelseledamot. Det betyder att en förutsättning för 
att en revisor ska bli skadeståndsskyldig är att det förelegat någon form av försummelse från 
hans eller hennes sida. Detta går i linje med den tidigare nämnda principen om att ett 
aktiebolags ekonomiska risk i normala fall ska bäras av bolaget.113 
 
Revisorns skadeståndsansvar omfattar även eventuella fel i en kontrollbalansräkning. En 
revisors agerande jämförs med vad som är normalt enligt god revisionssed. Vid tveksamheter 
kan ledning hämtas från RN: s avgöranden.114  
 
En skada skulle kunna uppstå för både bolaget och tredje män om de tar felaktiga beslut 
exempelvis i samband med grova fel i en kontrollbalansräkning. Om dessa felaktigheter i 
efterhand kan anses vara av sådan art att revisorn borde ha upptäckt dessa, kan 
skadeståndsskyldighet uppstå för honom eller henne.115 Därutöver ska revisorn enligt 29 kap 
2 § 2:a meningen ABL ersätta skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av hans eller 
hennes medhjälpare.  

3.3.1 Revisorers skadeståndsansvar gentemot bolaget  
 
En revisor som vid fullgörandet av sitt uppdrag av oaktsamhet eller med uppsåt skadar 
bolaget ska ersätta skadan enligt 29 kap 1-2 §§ ABL. Revisorns ställning som bolagsorgan 
medför en skyldighet att iaktta den omsorg som åvilar en syssloman.  De bestämmelser som 
finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen om revisorns plikter och kvalifikationer är de 
bestämmelser som kommer att ligga till grund för att besvara frågan om revisorn iakttagit 
behövlig omsorg vid fullgörandet av sitt uppdrag. 9 kap 4 § ABL som anger att revisorn ska 
följa bolagsstämmans anvisningar, om de inte strider mot lag, bolagsordningen eller god 
revisionssed är av stor betydelse.116  
 
Det skadeståndsbelopp som kan tänkas komma ifråga är endast det som orsakats av revisorns 
handling eller underlåtenhet. Adekvat kausalitet måste med andra ord råda mellan revisorns 
handling eller underlåtenhet och den uppkomna skadan. Om revisorn brustit i kontrollen 
under en längre tid och en åtgärd som medfört förlust kunnat genomföras som en följd av 
bristen på kontroll, blir revisorn ansvarig för hela skadan.117  
 
I NJA 2006 s. 136 döms en revisor till att betala skadestånd till ett privat aktiebolag där han 
varit revisor. Skadeståndet är en följd av revisorns underlåtenhet att anmärka på ett 
aktiebolags räkenskaper. Bolagets styrelse har till största delen varit identisk med dess 
aktieägare, även om vissa glapp i tid uppstått när nya aktieägare tillkommit. Bolaget har haft 
en verkställande direktör som till att börja med arbetade utan ersättning, men med takt med att 
arbetsinsatsen ökade, begärde denne att bli arvoderad, vilket styrelsen gick med på. Målet kan 
sägas bestå av tre delar. Del ett handlar om att revisorn borde ha anmärkt på att den 
verkställande direktörens utbetalade arvode var för högt. Denna utbetalning var möjlig 
eftersom den verkställande direktörens arvode betalades ut genom att denne själv fakturerade 
                                                
113 Dotevall 1989, s. 72. 
114 Oppenheimer et al, s. 341. 
115 Oppenheimer et al, s. 341f. 
116 SOU 1995:44, s. 252. 
117 SOU 1995:44, s. 252. 
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bolaget. Dessa fakturor kunde denne sedan attestera själv, som jag förstår det med styrelsens 
godkännande. Målets andra del handlar om att revisorn borde ha upptäckt att 
arbetsgivareavgifter skulle ha utgått samt även ha noterat bolagets möjligheter att dra av 
mervärdesskatt. Målets tredje del gäller den av revisorn förda talan om jämkning av 
skadeståndet med anledning av medvållande från bolagets sida.  
 
Svea hovrätt dömer revisorn att utge 484 720 kr i skadestånd till bolaget. Hovrättens dom blir 
också den slutliga i delarna som avser del ett och två eftersom prövningstillstånd av HD 
enbart meddelas i den del som avser jämkning av skadeståndet. HD kommer emellertid fram 
till samma slutsats som hovrätten i denna fråga. HD motiverar detta med flera argument, 
bland annat anförs att revisorn har en ansvarsförsäkring. Dessutom konstaterar HD att för att 
jämkning med anledning av medvållande från styrelsens sida ska bli aktuell, krävs att ett 
tredje intresse är inblandat.  
 
Den som tar emot och genomför ett uppdrag åt någon annan bör iaktta den omsorg som 
uppdraget rimligtvis kräver. Annars kan skadeståndskyldighet komma ifråga. Detta är en 
allmän princip som kommer till uttryck i bland annat aktiebolagslagens regler om revisors 
skadeståndskyldighet. Ansvaret skulle med grund i revisorns uppdragstagande sannolikt 
existera även utan aktiebolagslagens regler.118 Jämkningsregeln i 25 kap 5 § ABL gäller 
revisorer på samma sätt som den gäller styrelseledamöter.  

3.3.2 Revisorers skadeståndsansvar gentemot annan ä n bolaget 
 
En revisor är enligt 29 kap 1-2 §§ ABL skyldig att ersätta den skada som han uppsåtligen eller 
av oaktsamhet vållar aktieägare eller någon annan genom överträdelse av aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. En revisor ansvarar med andra ord inför alla som 
kommer i förbindelse med bolaget på något sätt. Det betyder att revisorn kan bli ansvarig för 
rena förmögenhetsskador som denne vållar genom överträdelse av nämnda regelverk även i 
utomobligatoriska förhållanden. Detta gäller även om skadan uppkommit utan att något brott 
begåtts. Revisorns skadeståndsansvar gentemot tredje man är något mer begränsat än dennes 
skadeståndsansvar gentemot bolaget, även om det kan konstateras att skillnaden i ansvar i 
praktiken är liten.119 
 
Reglerna om revisorns skadeståndsansvar gentemot tredje man infördes i aktiebolagslagen 
1944.120 Syftet med ansvarsregeln var att det bland revisorns främsta uppgifter låg att se till 
att aktiebolagslagens regler som är tänkta att skydda en enskild aktieägare, bolagsborgenär 
eller annan tredje man inte överträds. Det är av central betydelse att revisorn inte bortser från 
dessa parters intressen.121  
 
En felaktig uppgift i en årsredovisning kan ligga som grund för ett beslut som en tredje man 
fattar. Det kan vara beslut om att köpa eller sälja aktier eller att bevilja bolaget en kredit. I fall 
där revisorn missat att anmärka på den felaktiga uppgiften och revisorn kan anses ha handlat 
uppsåtligen eller av oaktsamhet, kan denne bli skadeståndsskyldig. Revisorns 
skadeståndsskyldighet gentemot tredje man går sannolikt längre än vad ansvaret gentemot 

                                                
118 SOU 1995:44, s. 253. 
119 SOU 1995:44, s. 253. 
120 SOU 1995:44, s. 253. 
121 SOU 1941:9, s. 643f. 
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tredje man normalt gör enligt allmänt skadeståndsrättsliga principer. Revisorn omfattas inte 
av de begränsningsregler som finns i skadeståndslagen.122  

3.3.3 Gemensamma regler om revisorers skadeståndsan svar gentemot 
bolaget och gentemot annan 
 
Av 27 § RevisorsL framgår att alla kvalificerade revisorer är skyldiga att ha en 
ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen ska täcka de ersättningsskyldigheter som revisorn kan 
tänkas ådra sig inom sin revisionsverksamhet. Försäkringen ska utgöra ett skydd mot 
förmögenhetsskada och förmögenhetsbrottsskada enligt villkor som godkänts av RN.123 Som 
lägst ska ansvarsförsäkringen täcka ett skadebelopp som motsvarar 100 prisbasbelopp124 per 
skada och försäkringsår. Försäkringen ska täcka högre belopp för revisionsföretag med fler än 
5 respektive 50 anställda.125 Det finns en risk för att de skadeståndsanspråk som har sin grund 
i aktiebolagslagen kan komma att överstiga det belopp som ansvarsförsäkringen täcker. 
Jämkningsregeln i 25 kap 5 § ABL kan dock användas. Diskussioner om att införa ett 
maxbelopp för skadeståndets storlek har förts, men något lagförslag har aldrig varit aktuellt 
eftersom ett maxbelopp skulle kunna minska tilltron till revisorsverksamheten samt att den 
skadelidandes möjlighet till ersättning skulle bli beroende av skadans totala storlek.126 
 
Det faktum att revisorerna är skyldiga att inneha en ansvarsförsäkring medför sannolikt att i 
de fall där både en styrelseledamot och en revisor av oaktsamhet vållat en skada genom 
överträdelse av aktiebolagslagen, kommer skadeståndskravet enbart att riktas mot revisorn 
eftersom han har en garanterad betalningsförmåga. Den ansvarsfördelning som lagstiftaren 
velat skapa mellan styrelsen och revisorn sätts delvis ur spel som en följd av kravet på en 
obligatorisk ansvarsförsäkring för revisorer.127 

3.3.4 Hur en revisor kan agera för att undvika skad eståndsansvar 
 
I 20 – 25 §§ RevisorsL finns regler om revisorns opartiskhet. Dessa regler ställer upp en 
aktsamhetsstandard som anger hur en revisor ska agera för att vara oberoende. Denna 
aktsamhetsstandard kan vara av betydelse i samband med att det ska avgöras om en revisor är 
skadeståndskyldig eller inte. Reglerna i 20 – 25 §§ RevisorsL kan delas in i två delar. Den ena 
delen är de regler som handlar om de intressekonflikter som kan uppstå för en revisor. Dessa 
intressekonflikter kan uppstå mellan revisorn och uppdrag som dennes kolleger innehar 
(byråjäv), mellan olika uppdrag som revisorn själv innehar i samma bolag samt mellan 
revisorns uppdrag och andra uppdrag som denne innehar hos andra uppdragstagare 
(sidoverksamhet, 25 § RevisorsL). Revisorn är enligt 21 § RevisorsL skyldig att pröva om det 
föreligger sådana omständigheter som kan medföra att förtroendet kan rubbas. Trots att det i 
21 § RevisorsL listas flera skäl som medför att revisorns oberoende anses som rubbat, anses 
gränsdragningen mellan vad som är acceptabelt och vad som inte är acceptabelt svår att göra. 
Därför kan ett förhandsbegärande enligt 22 § RevisorsL begäras av RN.128 
 

                                                
122 SOU 1995:44, s. 254. 
123 6 § 1 st RNFS 2001:2. 
124 Prisbasbeloppet räknas fram enligt vad som anges i 1 kap 6 § Lagen (1962:381) om allmän försäkring. 2008 
är prisbasbeloppet 41.000kr.  
125 7 § RNFS 2001:2.  
126 SOU 1995:44, s. 256. 
127 SOU 1995:44, s. 256f. 
128 Sandström, s. 272. 
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RN har i D 9/08 konstaterat att en revisor har ansetts jävig när en kollega till honom varit 
styrelsesuppleant i det bolag som reviderats. Styrelsesuppleanten har dessutom varit 
styrelsesuppleant i ytterligare två bolag som den aktuelle revisorn ägt. Revisorn har anfört att 
han missat att hans kollega har varit styrelseledamot i aktiebolaget som reviderats. Revisorn 
har vidare anfört att jäv inte förelegat eftersom styrelsesuppleanten aldrig trätt i en ordinarie 
ledamots ställe. RN konstaterar att det enligt 21 § 1 st RevisorsL förelegat en sådan 
presumtion som innebär att revisorn ska avböja eller avsäga sig revisorsuppdraget i bolaget. 
Eftersom revisorn inte handlat på sådant sätt som enligt 21 § 2 st RevisorsL krävs för att 
presumtionen ska brytas, konstaterar RN att jäv förelegat. Eftersom revisorn kvarstått har 
denne åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Med delvis denna grund, ärendet omfattar 
revisorns arbete i ytterligare fyra företag, meddelas revisorn en disciplinär åtgärd i form av en 
varning av RN. Det kan vara intressant att notera att bland annat en före detta domare i 
Europadomstolen, en hovrättspresident och en professor deltagit i beslutet.  
 
Den andra delen av reglerna i 20 – 25 §§ RevisorsL är reglerna rörande dokumentation. Enligt 
24 § RevisorsL är revisorn skyldig att dokumentera sitt arbete på så sätt att dennes opartiskhet 
och självständighet kan kontrolleras i efterhand. Dokumentationskravet är dessutom tänkt att 
tvinga revisorn att själv fundera på sitt oberoende.129 Det är signifikant för ett fungerande 
näringsliv att den ekonomiska information som finns att tillgå om ett enskilt aktiebolag är av 
sådant slag att exempelvis delägare och tredje man kan ha tilltro till den.130 

3.4 Revisorers straffansvar 
 
Inledningsvis bör nämnas att några straffbestämmelser som riktar sig direkt mot revisorn inte 
finns i aktiebolagslagen. Vissa regleringar i brottsbalken bör i högsta grad beaktas av revisorn, 
men att kartlägga och utreda dem på djupet faller utanför denna studie. I 38 § RevisorsL anges 
att den som obehörigen utger sig för att vara en godkänd eller en auktoriserad revisor döms 
till böter. Lagregeln är tänkt att ge ett skydd åt beteckningarna godkänd samt auktoriserad 
revisor. I övrigt saknas straffsanktioner även i revisorslagen.131 
 
Straffbeläggning av handlingar används medvetet mycket sparsamt inom aktiebolagslagen. 
Endast när andra sanktionsformer, såsom vite och skadestånd, inte ansetts som tillräckliga har 
frihetsberövande påföljder använts för att säkerställa att ett fåtal mycket viktiga handlingar 
ska utföras på ett ur lagens mening korrekt sätt.132 De handlingar som är straffsanktionerade i 
aktiebolagslagen är till största delen riktade mot bolagets ledning. En revisor skulle kunna 
drabbas av straffansvar om han med uppsåt hjälpte någon att överträda låneförbudet i 21 kap 
1 § ABL.133 
 
Vad det gäller revisorers tystnadsplikt i 9 kap 41 § ABL (och lekmannarevisorers i 10 kap 
16 § ABL) sägs särskilt i 30 kap 1 § 5st ABL att de normala påföljderna för brott mot 
tystnadsplikt134 inte ska tillämpas vad det gäller revisorer. Av 9 kap 41 § ABL framgår att 
revisorn inte obehörigen får lämna upplysningar om bolagets angelägenheter som denne får 
kännedom om genom sitt arbete med revisionen, till en enskild aktieägare, eller till någon 

                                                
129 Sandström, s. 272. 
130 Prop. 2000/01:146, s. 56. 
131 Prop. 1994/95:152, s. 77.  
132 Prop. 2004/05:85, s. 493ff.  
133 Prop. 2004/05:85, s. 434ff. 
134 Enl. 20 kap 3 § BrB döms den som röjer en uppgift som denne är pliktig att hemlighålla enligt lag för brott 
mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år.  
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utomstående, om spridningen av uppgifterna kan vara till skada för bolaget. Tystnadsplikten 
blir viktigt om den sätts i sammanhang med reglerna i 9 kap 7 § ABL som ger revisorn rätt att 
få upplysningar och svar på alla frågor denne ställer till bland annat styrelsen och den 
verkställande direktören.135 
 
 En revisor som bryter mot sin tystnadsplikt riskerar av förklarliga skäl att förlora sitt 
revisionsuppdrag i bolaget. Om spridningen av uppgifterna skadat bolaget kan 
skadeståndsanspråk riktas mot revisorn. Revisorn har normalt ingen anledning att uttala sig 
för bolagets räkning, eftersom det inte är en uppgift som ankommer på revisorn enligt 
aktiebolagslagen. Revisorns uppdrag präglas snarare av sekretess. Revisorns tystnadsplikt är 
inte absolut, utan grundar sig på uppgifter som kan skada bolaget. Enligt 29 kap 2 § ABL 
ansvarar revisorn även för uppgifter som dennes medhjälpare obehörigen sprider och som är 
till skada för bolaget.136 
 
I 26 § RevisorsL anges en mer detaljerad definition av revisorns tystnadsplikt än den 
definition som ges i aktiebolagslagen. Definitionen i 26 § RevisorsL är den som RN tillämpar 
vid sina bedömningar. Regeln i 26 § RevisorsL stadgar bland annat att en revisor inte får, till 
fördel för sig själv eller till skada eller nytta får någon annan, använda uppgifter som denne 
fått i sin yrkesutövning. Revisorn är vidare enligt samma paragraf skyldig att se till att även 
dennes biträde iakttar paragrafens föreskrifter. Reglerna i 26 § RevisorsL kan exempelvis 
tillämpas i fall då revisorn röjer uppgifter som skadar bolaget efter det att revisorns uppdrag 
avslutats. Lagregeln kan också tillämpas i övrigt i fall då skadeståndsreglerna i 
aktiebolagslagen inte är tillämpliga.137 
 
I vissa situationer som uppstår i aktiebolagsrättsliga sammanhang ska uppgifter lämnas ”under 
heder och samvete”.138 Den som lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen i en sådan 
situation dömes enligt 15 kap 10 § 1 st BrB för osann försäkran till böter eller fängelse i högst 
sex månader. Om brottet är grovt kan fängelse i upp till två år utdömas. Om den osanna 
uppgiften lämnas som en följd av grov oaktsamhet benämns gärningen vårdslös försäkran 
enligt 15 kap 10 § 2 st BrB. Vårdslös försäkran kan medföra böter eller fängelse i högst sex 
månader. Att vidare utreda lagregleringarna i brottsbalken faller som tidigare påtalats utanför 
denna studie.  
  

4 Analys – uppnås lagstiftarens syfte med hjälp av gällande 
rätt 
 
Enligt min mening kan det förväntas att ledningen håller sig inom det verksamhetsområde 
som stämman beslutat om. Extraordinära åtgärder inom förvaltningen samt en omfattande och 
tydlig förändring av bolagets verksamhet är frågor som faller inom bolagsstämmans 

                                                
135 Sandström, s. 275f. 
136 Sandström, s. 275ff. 
137 Sandström, s. 276. 
138 Ett exempel på en sådan situation som kräver en försäkran på heder och samvete är när aktiebolaget ska 
registreras enligt 2 kap 22 § ABL. En sådan anmälan ska enligt 1 kap 3 § 1 st 3 p ABF innehålla flertalet i 
punkten uppräknade uppgifter rörande namn, personnummer och adressuppgifter för styrelseledamöter, revisorer 
m fl. Anmälan ska vidare enl. tredje stycket innehålla en försäkran på heder och samvete om att stiftarna och de 
angivna personerna inte är i konkurs eller har förvaltare enl. 11 kap 7 § FB samt att de angivna revisorerna 
uppfyller de i 9 kap 10-13 §§ ABL angivna behörighetskraven och att de angivna lekmannarevisorerna uppfyller 
behörighetskraven som anges i 10 kap 9 § ABL.  
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kompetensområde och ska i normalfallet inte beslutas av styrelsen. Ibland kan emellertid vissa 
affärsbeslut kräva ett snabbt agerande. Det är möjligen i en sådan situation som det skulle 
kunna anses acceptabelt att gå utanför bolagets normala verksamhetsområde. En förutsättning 
är att åtgärden med stor sannolikhet är vinstgivande för bolaget samt att det är uppenbart att 
ett inväntande av ett beslut från bolagsstämman skulle riskera att de positiva effekterna av 
åtgärden kan gå förlorade. I bolag med mycket få aktieägare är det sannolikt mycket ovanligt 
att sammankallande av en bolagsstämma är så tidskrävande att dess beslut inte kan inväntas.  
 
Få stora investeringar leder till högre risker än många små. Vid förlust är styrelsens agerande 
lättare att klandra i efterhand om de utsatt bolaget för större risk än om de haft en mer sansad 
investeringspolicy. Detta gäller även om bolaget går med lika stor förlust i båda fallen, 
eftersom styrelsen lättare kan försvara sitt agerande om de kan visa att deras risktagande legat 
på en rimlig nivå. 

4.1 Analys av styrelseledamöters personliga betalni ngsansvar för 
bolagets förpliktelser 
 
Innan analysen av styresledamöters personliga ansvar kan påbörjas, vill jag påminna om de 
kraftigt varierande förutsättningar som råder i olika bolags styrelser. Skillnaderna kan ha sitt 
ursprung i olika företagskulturer som ibland vuxit fram under flera decennier. Skillnaderna 
bibehålls delvis med anledning av att regler som rör styrelsens sammansättning saknas. 
Avsaknaden av sådana regler kan vara ett resultat av lagstiftarens eventuella önskan av att 
bevara de variationer som finns inom bolagsstyrelserna idag.  
 
Varje enskild styrelseledamot är skyldig att söka information att ha som beslutsunderlag 
eftersom varje enskild styrelseledamot har ett individuellt ansvar. Ett problem som skulle 
kunna uppstå i en styrelse är att en styrelsemedlem, ofta ordförande, driver på hårt för att fatta 
snabba beslut. I en sådan situation krävs starka styrelsemedlemmar i övrigt som vågar säga 
ifrån då ett tillräckligt beslutsunderlag inte inhämtats. Att i ett för bolaget brådskande läge 
avvakta med ett beslut med motiveringen att ett tillräckligt beslutsunderlag saknas, får 
sannolikt den enskilde styrelseledamoten att frukta de indirekta följderna i form av att inte bli 
omvald eller att bli socialt utfryst mer än de juridiska konsekvenserna av att ta ett beslut trots 
att denne inte känner sig tillfreds med det beslutsunderlag som inhämtats. Jag tror därför att 
det är vanligt att styrelseledamöter sitter tysta och låter beslut ”klubbas igenom” utan att de är 
riktigt säkra på vad som det beslutas om och varför. Styrelsen som helhet blir normalt pressad 
från flera håll, såsom aktieägare, konkurrenter och anställda med flera, att ta så snabba och så 
bra beslut som möjligt. Frågan är då vad det individuella ansvaret får för effekt på en ”tyst” 
styrelseledamot? Att vara passiv är inte en ansvarsfrihetsgrund. Jag tror förvisso att ett 
individuellt ansvar har en större effekt i de flesta situationer än att ge styrelsen som helhet ett 
kollektivt ansvar, men jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att andra faktorer så som 
socialt tryck och individuella preferenser är av stor betydelse för att få en helhetsbild av hur 
beslutsfattandet i en styrelse fungerar i praktiken. I vissa situationer har emellertid styrelsen 
ett kollektivt ansvar, exempelvis enligt 8 kap 12 § ÅRL där alla styrelseledamöter presumeras 
vara delaktiga i en underlåtenhet att skicka in bolagets årsredovisning till bolagsverket. Jag 
skulle bli förvånad om effekterna av att i aktiebolagslagen utse en ensam person som ansvarig 
för bolagets kommunikation med myndigheter skulle medföra att kommunikationen 
förbättrades. För vissa uppgifter kan alltså ett kollektivt ansvar vara att föredra framför ett 
individuellt, även om jag som grundregel förespråkar det individuella ansvaret.  
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En styrelseledamot är skyldig att inneha den kunskap som krävs för att klara uppdraget. 
Frågan är vad som händer när denna kunskap saknas: Är det förbjudet att vara dum? I 
praktiken torde problemet med okunniga personer inom styrelsen lösa sig självt genom att 
aktieägarna inte vill ha en okunnig person som förvaltar deras investeringar och därför inte 
rösta in okunniga personer i styrelsen.  
 
Om varje enskild styrelseledamot ingående undersöker varje ärende innan ett beslut tas, och 
denna undersökning visar en förväntad fördel för bolaget, är det inte sannolikt att en 
styrelseledamot kommer att bli personligt ansvarig även om beslutet i efterhand visar sig leda 
till en stor förlust för bolaget. Det personliga ansvaret grundar sig på att ett fel av något slag 
begåtts. Sammantaget kan konstateras att den styrelseledamot som sköter sitt åtagande 
normalt inte kommer drabbas av något personligt ansvar, vilket går i linje med grundprincipen 
för aktiebolaget som bolagsform.  
 
Det personliga betalningsansvar som kan bli aktuellt för en styrelseledamot i samband med en 
likvidation verkar fylla sin funktion. Det faktum att det finns få rättsfall i frågan tyder på att 
ansvaret sällan aktualiseras, vilket också är syftet med reglerna. Tanken är att 
styrelseledamöterna ska prioritera utförandet av vissa mycket viktiga uppgifter, så som 
upprättande av kontrollbalansräkning och kallande till kontrollstämma, i samband med en 
misstanke om att det egna kapitalet uppgår till mindre än hälften av bolagets registrerade 
aktiekapital. Det faktum att Andersson hävdar att: ”Det sägs till och med ibland att om det är 
några regler i ABL som man i näringslivet känner till så är det just 25:13-20 ABL…”139 tyder 
också på att reglerna fyller sin funktion och är av betydelse i praktiken.  
 
De åttamånaders rådrumstvist som medges i aktiebolagslagen torde vara ett resultat av en 
balansgång mellan två intressen. Å ena sidan att skapa ett stabilt näringsliv med aktiebolag 
som lever i många år och å andra sidan borgenärsskyddet. Jag tycker det är rimligt med en 
rådrumsfrist på åtta månader. Efter den första kontrollstämman bör så gott som samtliga i 
bolaget involverade personer och dess intressenter vara medvetna om den rådande situationen. 
Det borde innebära att konsekvenserna av en likvidation efter den andra kontrollstämman i 
normalfallet endast blir marginellt annorlunda än vad konsekvenserna skulle bli av en 
likvidation redan efter den första kontrollstämman.  
 
Att personligt ansvar följer av förpliktelser som uppstår före bolagets registrering faller sig 
naturligt. När en person tecknar ett avtal blir denne ansvarig för sin del av avtalet. Om 
personen är företrädare för ett bolag blir bolaget bindande istället för privatpersonen. I fall där 
den juridiska personen ännu ej existerar, vore det anmärkningsvärt om inte den fysiska 
personen fick bära ansvaret. Jag kan inte tänka mig någon annan rationell lösning på en sådan 
situation.    
 
Reglerna om olovlig värdeöverföring framstår som logiska. För att skydda bolagets ägare och 
borgenärer med flera finns krav på att felaktigt och olovligt uttagna likvida medel måste 
återbäras. Med andra ord kan det uttryckas som att den som stjäl pengar från ett bolag, ska 
lämna tillbaka det som stulits till den rättmätige ägaren.   

                                                
139 Andersson 2005, s. 192. 
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4.2 Analys av styrelseledamöters skadeståndsansvar 
 
Styresledamöternas skadeståndsansvar används som ett incitament för att de ska utföra sina 
uppdrag på ett så seriöst sätt som möjligt. Skadeståndsreglerna i aktiebolagslagen medför att 
det finns en förhållandevis detaljerad lagstiftning som är specifikt inriktad på 
styrelseledamöternas situation. Att det finns speciallagstiftning på ett område skickar signalen 
att lagstiftaren ser allvarligt på frågan, ett faktum som sannolikt ökar lagstiftningens funktion 
som incitament. De berörda parterna känner till att visst fokus finns på området, varför de 
känner att det finns ytterligare en anledning att utföra sitt uppdrag så bra som möjligt.  
 
Pliktkänsla, rutin, äregirighet samt risken för att bli avsatt från uppdraget är exempel på 
faktorer som (tillsammans med andra faktorer) i de flesta fall utgör rätt så starka 
påtryckningsmedel. I vart fall tillräckligt starka för att styrelseledamöternas intresse av sitt 
uppdrag är tillräcklig i de allra flesta fallen. Att 29 kap 1 § ABL inte har utformats som en 
dispositiv lagregel är mycket bra. Om skadeståndsreglerna skulle kunna avtalas bort skulle 
nog flertalet företag känna sig tvingade att göra det i jakten på de allra kompetentaste 
styrelsemedlemmarna. Detta skulle kunna leda till att skadeståndets funktion som 
påtryckningsmedel snabbt skulle riskera att urholkas på ett sätt som skulle vara ofördelaktig 
för näringslivet som helhet. Av samma anledning vore det enligt min mening oklokt att införa 
krav på en obligatorisk ansvarsförsäkring för styrelseledamöter på samma sätt som för 
revisorer, åtminstone vad det gäller en ansvarsförsäkring för styrelseledamöters 
skadeståndsansvar gentemot bolaget. 
 
Att det ställs krav på ett orsakssamband mellan en styrelseledamots agerande och den skada 
som uppstått är med anledning av att en styrelseledamot inte ska ansvara för skador som hade 
uppstått oavsett hur denne agerat. För att undvika de mest osannolika orsakssambanden ställs 
även ett adekvanskrav. Det innebär att orsakssambandet ska vara rättsligt relevant. I fall där 
ett orsakssamband föreligger, torde denna i princip alltid vara adekvat om bolagsordningen, 
aktiebolagslagen eller tillämplig lag om årsredovisning överträtts. Det handlar alltså om att 
styrelseledamoten åsidosatt en norm som varit gällande mellan denne och bolaget. Det faktum 
att en gällande norm mellan styrelseledamoten och bolaget ska ha överträtts medför att 
orsakssambandet mellan ledamotens handling och den skada som uppstått i de allra flesta fall 
måste benämnas som tydlig. Det är sannolikt ovanligt att en styrelseledamot överträder 
bolagsordningen, aktiebolagslagen eller årsredovisningslagen omedvetet och oavsiktligt. 
Därför borde det vara oerhört sällsynt att en styrelseledamot blir förvånad när ett 
skadeståndskrav riktas mot denne. Medvetenheten om en sådan risk bör dessutom i de flesta 
fall ha funnits redan innan handlingen företogs, vilket är ett faktum som är eftersträvansvärt. 
Detta faktum är också en förutsättning för att reglerna om skadestånd ska fylla någon större 
funktion i form av att påverka människors beteende redan innan ”dåliga” handlingar 
genomförs. 
 
Upprättandet av årsredovisning innebär ett stort ansvar för styrelsen. Att en styrelseledamot 
lämnar en felaktig uppgift till årsredovisningen kan innebära att en skadeståndsskyldighet 
uppstår gentemot en stor skara av tredje män trots att lämnandet av den felaktiga uppgiften 
inte varit brottslig. Eftersom antalet aktieägare i många bolag kan vara väldigt många, kan 
antalet personer som har rätt till skadestånd uppgår till en hög siffra. Skadestånden kan 
komma att bli så höga att en enskild person i normalfallet inte kommer att kunna klara av att 
betala skadeståndet inom en överskådlig tid. Det innebär att skadeståndets reparativa funktion 
riskerar att gå förlorad i fall där en ansvarsförsäkring saknas. Ett införande av en generell 
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obligatorisk ansvarsförsäkring för styrelseledamöter underminerar skadeståndets preventiva 
funktion, det vill säga skadeståndets funktion som incitament att inte utföra skadegörande 
handlingar minskar. Som tidigare nämnts finns fler anledningar än rädsla för 
skadeståndsansvar som påverkar styrelseledamöternas vilja att utföra sina åtaganden på ett 
korrekt sätt. Att få bära ansvaret inför hundratals aktieägare kan vara ett sådant skäl, även utan 
någon skyldighet att betala ut någon form av ekonomisk ersättning. I fall då ansvar kan 
komma att uppstå till en stor skara personer är den reparativa funktionen av skadeståndet 
mycket viktig eftersom det är många personer som lider en ekonomisk skada om de inte 
ersätts. I sådana situationer kan en ansvarsförsäkring förespråkas. Jag ställer mig dock 
tveksam till att införa lagkrav på en obligatorisk ansvarsförsäkring för styrelseledamöters 
ansvar gentemot tredje man, även om en sådan starkt kan rekommenderas. Åtminstone för 
styrelseledamöter i bolag med många aktieägare.  
 
Eftersom ett bolag normalt inte blir insolvent som en följd av mindre skador, kommer dessa i 
regel inte medföra ansvar inför borgenärerna. En sådan mindre skada kan trots allt vara av 
betydelse för en eller flera borgenärer, åtminstone kortsiktigt. Det kan exempelvis handla om 
att bolaget får en försämrad betalningsförmåga under en kort tidsperiod även om inte bolagets 
ekonomi hotas på lång sikt. Sammantaget måste detta ändå anses vara ett mindre problem. 
Om bolagets betalningsoförmåga kvarstår, kan borgenären kräva bolaget i konkurs enligt 1 
kap 2 § 1 st KL. Om betalningsoförmågan inte kvarstår erhåller borgenären sina pengar och 
den största delen av skadan har undvikits. I normalfallet borde endast mindre 
betalningsförseningar utan ersättning förekomma.  
 
En ansvarstagande och aktiv styrelse är extra viktigt i situationer då bolaget har en dålig 
ekonomi. Att en aktiv handling krävs i samband med att en styrelseledamot har en avvikande 
mening då styrelsen tar ett beslut fyller med andra ord en funktion i form av att undvika 
passivitet. Att se till att få sin avvikande mening antecknad i sammanträdesprotokollet kan 
vara en sådan aktiv handling. Det är dock tveksamt hur en enskild styrelseledamot ska kunna 
råda över att få sin avvikande mening införd i sammanträdesprotokollet då endast ordförande, 
sekreterare och justerare normalt undertecknar det. Detta är dock endast en bevisfråga.  
 
I vissa fall är en anteckning om en avvikande mening inte tillräcklig för att undgå ansvar. Det 
enda säkra alternativet för att undgå skadeståndsansvar är att begära sitt utträde ur styrelsen. I 
vissa situationer finns det många faktorer, exempelvis sociala och ekonomiska, som kan 
tänkas påverka en person att sitta kvar i styrelsen. Risken att drabbas av ett skadeståndsansvar 
kan därför säkerligen nonchaleras. Information om vad det innebär att vara styrelseledamot 
och vilka risker det kan tänkas medföra borde vara obligatorisk inför varje styrelseuppdrag. 
Det skulle kunna undvika att folk drabbas av ett skadeståndsansvar i situationer orsakade av 
exempelvis grupptryck. Ett sådant lagkrav skulle dessutom gå i linje med det krav på att 
inneha den kunskap och kompetens som krävs för att klara uppdraget och som följer av 
styrelseledamöternas sysslomannaställning gentemot bolaget. 
 
Systemet med att styrelsens ledamöters ansvar för det föregående räkenskapsåret ska prövas 
på bolagsstämman är både bra och dåligt av flera anledningar. Det är bra eftersom det medför 
ett tydligt slut för det tidigare räkenskapsåret och ger styrelsen en utökad möjlighet att 
fokusera på bolagets framtid snarare än det som varit tidigare. Speciellt betydelsefullt är detta 
i fall då en eller flera styrelseledamöter känner sig osäkra på om denne kommer att beviljas 
ansvarsfrihet eller inte. Proceduren med ansvarsfrihetsbeviljande är också bra för minoriteten 
som ges en möjlighet att tydligt visa sitt missnöje gentemot majoriteten. Det som är mindre 
bra är att en styrelseledamot kan undgå ansvar efter en relativt kort tidsperiod. Fördelarna med 
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systemet väger dock över, varför det som helhet framstår att fylla en funktion som skulle vara 
svår att uppnå på något annat sätt.  

4.3 Analys av styrelseledamöters straffansvar 
 
Endast de mest väsentliga och för den aktiebolagsrättsliga bolagsformens funktions mest 
essentiella regler har belagts med böter eller fängelse som påföljd. De regler det handlar om, 
primärt förande av aktiebok, att styrelsen ska sammankallas, att samtliga styrelseledamöter 
som ska fatta ett beslut har fått tillfälle att delta i ärendets beredning, att inte bolaget får lämna 
ett penninglån till den närmaste kretsen av personer, att en person som inte har för avsikt att 
delta aktivt i styrelsearbetet normalt inte får låta sig utses till styrelseledamot (samtliga regler 
återfinns i 30 kap 1 § ABL), osant intygande av uppgift som ska lämnas på heder och samvete 
samt reglerna om osant intygande med hjälp av elektroniska handlingar (30 kap 2 § ABL) är 
alla så grundläggande och lätta att förstå att någon djupare analys känns överflödig. Samtliga 
regler handlar om sunt förnuft och jag har svårt att finna argument som skulle tala för att 
införa en mildare påföljd en vad som gäller i nuläget. Ett skadeståndsansvar eller 
vitesförläggande i samband med någon av dessa handlingar känns inte tillräckligt för att 
förhindra dessa mer eller mindre allvarliga brott.  
 
Att privata aktiebolags aktier och värdepapper inte ska utannonseras känns naturligt, eftersom 
bolaget inte längre är privat om ägarandelarna sprids till allmänheten. Reglerna om 
penninglån till bolaget närstående personer känns också självklart. Om inte den regeln fanns 
skulle det vara lätt för oseriösa bolagsmän att förflytta likvida medel från bolaget på ett sätt 
som skulle riskera att allvarligt missgynna ägarna.  

4.4 Analys av revisorns funktion  
 
En av revisorns viktigaste uppgifter är att kontrollera att styrelsens interna kontrollsystem är 
välfungerande. Som framgår i avsnitt 2.1 agerar styrelsen normalt enbart vid styrelsemöten. 
Eftersom revisorn normalt inte närvarar vid styrelsens möten får denna kontroll utgå från de 
protokoll som skrivs vid styrelsemötena. På så sätt kan revisorn se när allvarliga misstag har 
begåtts. Vid inspektion av flera styrelseprotokoll i följd framgår det hur väl kommunikationen 
inom styrelsen fungerar mellan styrelsemötena. Vad som är betydligt svårare för revisorn att 
upptäcka är när en eller flera styrelseledamöter medvetet försöker dölja något. Sådana 
uppgifter framgår av naturliga skäl sällan av styrelseprotokoll. Revisorn måste därför arbeta 
på flera fronter. Revisorns erfarenhet är viktigt när det gäller att veta var denne ska leta efter 
felaktigheter. I framförallt stora bolag är uppgiften i stort sätt ogörlig att genomföra med en 
tillfredställande noggrannhet, åtminstone för en ensam revisor. Det kan därför tyckas märkligt 
att det inte ens i större bolag finns något krav på fler än en revisor.  
 
Vikten av revisorns oberoende framgår indirekt av den omfattande och detaljerade regleringen 
vad det gäller jäv. Den omständighet att revisorn röstas fram av majoriteten på 
bolagsstämman är i grunden märklig eftersom tillvägagångssättet försvårar oberoendet. 
Revisorns oberoende blir lätt en sak som ensidigt måste säkerställas av revisorn. Det är 
dennes krav att avböja eller avsäga sig uppdraget om det finns en risk för att oberoendet ska 
rubbas. Om reglerna om hur revisorn utses ändrades, skulle det vara betydligt lättare att 
garantera revisorns oberoende. Exempelvis kunde RN bemyndigas att utse revisorer till 
samtliga aktiebolag. Även om de flesta revisorer säkerligen ser det som en självklarhet att 
värna om sitt oberoende känns den garantin lite för vag för att kunna lite på fullt ut. Att 
revisorer väljs på en fyraårsperiod är bra. Det vore främjande för revisorns oberoende om 
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samma revisor därefter inte får väljas om. Någon sådan regel finns inte i aktiebolagslagen. 
Det finns exempel på andra rättsordningar som har en karenstid efter utgången tid som 
revisor.140  
 
Att revisorn ska avlägga en rapport i bolagets årsredovisning kan föranleda en tro på att 
revisionsuppdraget är förlagt till en kortare tidsperiod varje år. Så är inte fallet. Det är av stor 
vikt att revisorn kontinuerligt håller sig informerad om styrelsens arbete och framförallt om 
bolagets ekonomiska situation.  

4.5 Analys av revisorers skadeståndsansvar 
 
Revisorns skadeståndsansvar är i mångt och mycket utformat på samma sätt som 
styrelseledamöternas skadeståndsansvar. En stor skillnad är att det inte är lika svårt bedöma 
hur en revisor skulle ha handlat i en viss situation. När det gäller styrelseledamöter varierar 
bedömningen av vad som är ett rimligt beteende som tidigare framgått av flera anledningar, 
medan det för revisorer finns en förhållandevis statisk måttstock att jämföra med. Den 
måttstock jag syftar på heter god revisionssed och utformas av RN. Även den 
aktsamhetsstandard som utformats i 20 – 25 § RevisorsL är en del av måttstocken. Att säga att 
god revisionssed är ett statiskt mått är i och för sig inte en korrekt beskrivning eftersom 
normerna utvecklas kontinuerligt. I en jämförelse med styrelseledamöters beteendenorm 
framstår dock god revisionssed som förhållandevis oföränderlig.  
 
Den första tanken som jag kommer att tänka på i samband med revisorns arbete är att 
revisionen är en kontroll av styrelsens arbete i syfte att säkerställa att bolagets tillgångar 
förvaltas på ett ändamålsenligt sätt. Det är emellertid inte hela sanningen. Det är viktigt att 
inte glömma borgenärers (befintliga och presumtiva) och övriga tredje mäns intressen. Syftet 
med revisionen och revisorns arbete är att garantera äktheten av årsredovisningens innehåll 
för att den därmed ska ha så hög trovärdighet som möjligt. Årsredovisningens trovärdighet är 
en viktig del av att fungerande affärsliv. 
 
Eftersom revisorn är ansvarig inför alla som står i förbindelse med bolaget på något sätt, 
uppgår revisorns skadeståndsskyldighet ofta till mycket höga belopp. För att skadeståndets 
reparativa funktion inte ska gå förlorad har det införts ett krav på en obligatorisk 
ansvarsförsäkring som täcker relativt höga belopp, även om det finns en högre gräns som 
ibland är lägre en det sammanlagda belopp som ska utbetalas. Det är möjligt för en revisor 
som döms att betala skadestånd, att få skadeståndet jämkat enligt 29 kap 5 § ABL. En 
jämkning kan exempelvis bli aktuell med anledning av medvållande från bolagets sida. Att få 
skadeståndet jämkat är, som framgår av NJA 2006 s. 136, rätt så svårt. 
 
Det faktum att revisorn är tvingad att inneha en ansvarsförsäkring samtidigt som 
styrelseledamöterna inte är det, får indirekt följden att risken för att en styrelseledamot ska 
drabbas av ett skadeståndsansvar minskar något. Förmodligen är den effekten minimal och 
någon risk för en reducering av skadeståndets preventiva funktion för styrelseledamöter med 
anledning av revisorernas ansvarsförsäkringar föreligger endast i obetydlig grad.  
 
Det är tveksamt om alla delar av syftet med revisorernas dokumentationskrav blir uppfyllt. 
Revisorns oberoende är så pass centralt att revisorerna sannolikt har det i åtanke även utan ett 

                                                
140 Exempelvis i den amerikanska Sarbanes-Oxley Act där en ”cooling-off-period” på ett år föreskrivs efter 
avslutat revisorsuppdrag (Sandström 2006, s. 267ff).  
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dokumentationskrav. Revisorns oberoende är emellertid så viktigt att det förmodligen inte går 
att värna om det i för stor utsträckning. Att RN ser hårt på jäv understryker vikten av 
revisorns oberoende och framhäver hur viktigt det är. Syftet med dokumentationskravets 
kontrollfunktion tillgodoses förmodligen bäst i nuvarande ordning. Möjligheten att kontrollera 
revisorns arbete i efterhand med samma noggrannhet som dokumentationskravet medför är 
förmodligen svårt att uppnå med någon annan rationell lösning. Det är den senare av 
dokumentationskravets funktioner som gör det betydelsefullt.  

4.6 Analys av revisorers straffansvar 
 
I ABL finns ingen ansenlig reglering vad det gäller straff för revisorer. De straffbestämmelser 
som kan bli aktuella återfinns främst i den betydligt mer allmänt hållna brottsbalken. Reglerna 
om revisorns tystnadsplikt är emellertid mer omfattande. Revisorns tystnadsplikt är viktig 
eftersom den mer eller mindre är en förutsättning för revisionssystemet som i princip ger 
revisorn rätt att få upplysningar och svar på alla frågor han ställer till styrelsen med flera 
enligt 9 kap 7 § ABL. Tystnadsplikten är inte absolut. Det är endast uppgifter som kan skada 
bolaget som inte får yppas. Om en uppgift har varit skadlig för bolaget eller inte är ofta lätt att 
svara på i efterhand. Innan uppgiften kommit ut är den frågan desto knepigare att besvara. En 
revisor bör av den orsaken lämna ut minimalt med uppgifter om bolaget. Att det dessutom 
inte finns någon direkt anledning för revisorn att uttala sig om bolagets angelägenheter gör att 
det i de flesta fall inte borde vara några problem för revisorn att vara tyst, vilket denne 
sålunda gör klokt i.  
 

5 Slutsats 
 
En styrelseledamot som vill undgå ett personligt ansvar ska undvika att ta omotiverade risker. 
Styrelsens ledamöter bör vara handlingskraftiga eftersom styrelser ofta har press på sig från 
flera håll samtidigt som passivitet inte är en ansvarsfrihetsgrund. I de flesta situationer är ett 
individuellt ansvar för styrelsens ledamöter att föredra, även om ett kollektivt ansvar kan vara 
mer ändamålsenligt i undantagsfall. Problemet med okunniga personer i styrelser kan 
betraktas som självsanerande. I samband med att ett bolag har dålig ekonomi är det allmänt 
känt att det finns flera mycket viktiga regler att ta hänsyn till för att undvika ett personligt 
ansvar.  
 
I samband med grundande av ett nytt aktiebolag är det viktigt att vänta på att bolaget blir 
registrerat innan några rättshandlingar företas. Reglerna om olovlig värdeöverföring 
poängterar vikten av att inte blanda ihop bolagets ekonomi med den privata. Allt som allt kan 
det konstateras att reglerna om personligt ansvar för styrelseledamöter går i linje med 
aktiebolagsformens grundprincip eftersom den som sköter sitt uppdrag normalt inte kommer 
att drabbas av något personligt ansvar.  
 
Skadestånd är den sanktion som används flitigast i aktiebolagslagen. Straff som sanktion 
används endast för att säkerställa att ett fåtal grundläggande företeelser blir utförda på ett visst 
sätt. I aktiebolagslagen används skadeståndsregler i stor utsträckning för att påverka 
styrelseledamöternas beteende. Dessa regler följer de skadeståndsrättsliga grundprinciperna i 
svensk rätt, vilket medför att skadeståndsreglerna i aktiebolagslagen är förutsägbara. En 
ansvarsförsäkring kan användas för att rätta till en obalans mellan skadeståndets preventiva 
och reparativa funktion.  
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Om en styrelseledamot ser att ett allvarligt fel håller på att begås av styrelsen, men inte lyckas 
övertyga övriga styrelsemedlemmar om att agera på ett annat sätt, är det bästa sättet för att 
undvika personligt ansvar att begära sitt utträde ur styrelsen.  
 
Att styrelsens ansvarsfrihet beviljas ganska snart efter avslutat räkenskapsår ger styrelsen 
möjlighet att blicka framåt samtidigt som det ger minoriteten en möjlighet att överrösta 
majoriteten. Systemet är i grunden ändamålsenligt, men innebär en viss risk för att någon 
undgår ansvar för ett begånget fel. 
 
Revisorns oberoende är en förutsättning för revisionssystemet. För att främja revisorns 
oberoende ytterligare skulle RN kunna överta uppgiften att utse revisorer från 
bolagsstämman. Dessutom borde ett rotationskrav införas på så sätt att samma revisor inte får 
väljas om efter avslutat uppdrag. Vad det gäller revisorns skadeståndsskyldighet har den 
reparativa funktionen prioriterats framför den preventiva.  
 
Revisorns dokumentationskrav fyller en viktig funktion bland annat för att i efterhand kunna 
kontrollera revisorernas oberoende samt för att revisorn själv ska reflektera över sitt 
oberoende kontinuerligt. Med anledning av revisorns tystnadsplikt bör revisorn aldrig uttala 
sig om bolaget, utom vid tillfällen då denne föreskrivs att lämna uppgifter. 
 
Lagstiftarens syfte uppfylls till mycket stor del, men genom att införa mina förslag till 
förändringar skulle detta uppfyllas i ännu högre grad.  
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