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Abstract 
This Bachelor thesis is located within the field of company law and the pur-

pose is to review and discuss a board of directors and CEO's loyalty and care 

obligations and how the compensation process should be considered in these 

situations. A company usually has three types of corporate bodies, Meeting, 

Board and CEO. These corporate bodies have several different tasks, some 

tasks are decreed by law, other shows by general obligations. The two main ob-

ligations is the duty of loyalty and care obligation and implies that corporate 

bodies should take care of and be loyal to their companies. If a CEO or direc-

tor violates or ignores its obligations and duties to the company, he or she may 

become liable. For liability to exist, the injury must have been incurred, it must 

have been incurred improperly, and it exist adequate causation. These requi-

sites are not always entirely easy to tap and some extensive investigation may 

be needed, something that would cost money and take time. Case law are inad-

equate and could point out that liability issues in corporate law often are re-

solved internally. 

Sammanfattning 
Denna kandidatuppsats ligger inom ämnesområdet bolagsrätt och syftet är att 

granska och diskutera en styrelse och VD:s lojalitet och omsorgsförpliktelse samt hur 

skadeståndsprocessen ska beaktas i dessa situationer. Ett aktiebolag har vanligen tre 

typer av bolagsorgan, stämma, styrelse och VD. Dessa bolagsorgan har flera olika ar-

betsuppgifter, vissa uppgifter är stadgade i lag, andra framgår genom allmänna för-

pliktelser. De två främsta förpliktelserna är lojalitetsplikten och omsorgsförpliktelsen 

och innebär att man som bolagsorgan ska vårda och vara lojal mot sitt bolag. Om en 

VD eller styrelseledamot bryter eller inte beaktar sina förpliktelser och uppgifter mot 



 

 

bolaget kan han eller hon komma att bli skadeståndsansvarig. För att skadestånds-

skyldighet ska föreligga, måste skada ha uppstått, det ska ha uppstått culpöst och det 

ska finnas ett adekvat orsakssamband. Dessa rekvisit är inte alla gånger helt lätta att 

peka på och viss omfattande utredning behöver göras, något som torde kosta pengar 

och ta tid. Praxis på området är bristfälligt och kan peka på att skadeståndsfrågor i 

bolagsrätt många gånger löses internt.       
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Affärer mellan aktiebolag sker dagligen i näringslivet och med hjälp av dagens teknik i ett 

allt högre tempo. Affärer där bolag etablerar sig i andra länder, lånar ut pengar till andra fö-

retag eller bolag som investerar i andra företag har blivit en allt vanligare syn och en natur-

lig utveckling i vårt allt mer internationella samhälle. Vanligen är dessa affärer goda för bo-

laget och genererar i vinst och vidare ekonomiska fördelar, men det finns även exempel 

från senare tid då stora affärer misslyckats och bolag förlorat mycket pengar eller gått i 

konkurs. HQ bank är ett tydligt exempel från senare tid som illustrera bilden på ett tydligt 

sätt. HQ bank spekulerade med mycket pengar i deras tradingportfölj och det hela slutade 

med stora ekonomisk förluster. Den 18 april 2011 hade HQ bank en extra insatt bolags-

stämma där man skulle bestämma om talan skulle väckas mot dåvarande styrelseordförande 

Mats Qviberg samt dåvarande VD Mikael König på grund av ”fel och försummelse”.1 Bo-

lagsstämman lätt dock frågan om skadeståndstalan bero till årsstämman som är den 24 

maj.2 Utgången där är oviss, även om det står klart att den riskabla handel som banken gjort 

resulterat i miljardförlust för banken. 

Denna uppsats tar sikte på just situationer då aktiebolag ingått stora affärer med en mindre 

lyckad utgång eller där resultatet har blivit direkt dåligt. Även passiva situationer det vill 

säga där en affär borde ha ingåtts men så inte hänt skall belysas. Dessa affärsmässiga skador 

(oftast ekonomiska) ska någon stå till svars för, men vem är det? Kan man säga att det är 

någons fel? Hur ska det avgöras? Dessa frågor är inte helt enkla att svara på. Ytterst kan 

man dock säga att styrelsen och verkställande direktör (VD) är två viktiga bolagsorgan med 

stort ansvar, även om de är underordnad bolagsstämman (stämman). Deras huvuduppgift 

är stadgade i 8:4 samt 8:29 Aktiebolagslagen SFS 2005:551 (ABL), men det ska visa sig att 

dessa organ har ett mycket mer vittgående ansvar än så. Dessa organ ska verka för bolagets 

bästa och vara lojala. De har stort ansvar för bolaget framförallt i affärsmässiga frågor som 

kan tänkas få betydelse för bolaget. Styrelseledamot och VD:s skadeståndsansvar stadgas i 

29:1 ABL, men även då det är uttryckt i lag är det juridiskt komplicerat att avgöra detta   

ansvar.  

                                                
1 http://di.se/Default.aspx?pid=230393__ArticlePageProvider&epslanguage=sv, den 9 maj 2011. 

2 http://di.se/Default.aspx?pid=234488__ArticlePageProvider&epslanguage=sv, den 9 maj 2011. 
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1.2 Syfte och avgränsning 

Denna kandidatuppsats ligger inom ämnesområdet bolagsrätt och syftet är att granska och 

diskutera en styrelse och VD:s lojalitet och omsorgsförpliktelse samt hur skadeståndspro-

cessen ska beaktas i dessa situationer. 

Frågor som ska besvaras i denna uppsats är 

-‐ Hur är lojalitetsplikten och omsorgsförpliktelsen reglerade i svensk rätt? 

-‐ Vilket syfte har dessa förpliktelser och uppfylls syftet? 

-‐ Metoden för att avgöra om en styrelse eller VD brustit i sin omsorg eller lojalitet 

bra och tillförlitlig eller bör den reformeras?	  
Då lojalitetsplikten är en ganska vitt begrep har en avgränsning gjorts till att bara belysa frå-

gan avseende bolagsledningens ansvar gentemot bolaget och inte vad gäller ansvar mot 

tredjeman det vill säga bara det interna ansvaret. Avgränsning är även gjord till att bara be-

handla styrelse och VD, stämman kommer bara kortfattat att redogöras för då läsaren be-

höver få insikt i hur ett aktiebolag är uppbyggt. Uppsatsen behandlar enbart svensk rätt, då 

området annars skulle bli för omfattande. Avgränsning har även gjorts till att bara behandla 

aktiebolag och ingen annan typ av bolagsform. Det förutsätts att läsaren har vissa förkun-

skaper inom bolagsrätt, allmän skadeståndsrätt och lite processrätt.   

1.3 Metod och material 

För att beskriva huvuduppgifterna samt hur lojalitetsplikten och omsorgsförpliktelse är re-

glerad för en styrelse och VD samt hur skadeståndprocessen i bolagsrätten fungerar har en 

deskriptiv metod använts, de olika rättskällorna är behandlade i en hierarkisk ordning med 

lagtext först sedan förarbeten, praxis och slutligen doktrin. Den doktrin som använts är av 

specialister inom området och har främst använts för att hjälpa läsaren att förstå och tolka 

den lagtext som behandlas, men också till att beskriva och utreda de allämna förpliktelser 

som inte framgår uttryckligt genom lagen. Praxis är bristfälligt på området och endast sådan 

som blivit belyst i doktrin tas här upp. Det avslutande kapitlet inleder med en diskussion 

som bygger på det material som framgått av den deskriptiva delen och där jag ger min upp-

fattning av rättsläget och vilka problem som uppstår. Kapitlet avslutas med en viss rättspo-

litisk argumentation3, samt vilken slutsats jag har kommit till.  

                                                
3 Sandgren, Cles, Rättsvetenskap för uppsatsförfattaren – ämne, material, metod och argumentation, andra upplagan, 

Norstedts Juridik, Stockholm 2007 s. 62.  
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2 Bolagsorganen och dess uppgifter 

2.1 Allmänt  

I svensk rätt har sedan år 1848, då svenska ABL upprättades, aktiebolag varit organiserade 

på ett hierarkiskt sätt där stämman har varit det högst beslutande organet.4 Under stämman 

agerar styrelsen och vanligen även en VD. I enlighet med svenska ABL måste ett aktiebolag 

upprätta minst två bolagsorgan, dessa är bolagsstämman och en styrelse. Dessutom måste 

vissa typer av aktiebolag upprätta ett tredje bolagsorgan, VD.5 Under detta avsnitt kommer 

de olika bolagsorganen i ett aktiebolag att redogöras för. Vilka uppgifter har dessa bolags-

organ och hur fungerar de ihop. Detta är viktigt att utreda då man sedan lättare kan se vil-

ken skada som organen ska stå till svars för. 

2.2 Bolagsstämman 

Stämman regleras i 7 kap ABL och är det högsta förvaltningsorganet i ett aktiebolag, vilket 

innebär att stämman i lag har tillagts exklusiv kompetens att fatta beslut i viktiga frågor till 

exempel fastslå en bolagsordning eller bestämma om vinstutdelning.6 Stämman kan också 

lämna direktiv nedåt som är bindande för ledningen i alla typer av förvaltningsfrågor.  

Stämman kan dock inte på egen hand verkställa ett beslut utåt mot tredje man, utan detta 

måste i enlighet med 8:35 samt 8:36 ABL ligga inom styrelsens och VD:s kompetens. Vik-

tigt att påpeka är dock att stämman kan företräda bolaget genom vissa speciellt utsedda 

personer i frågor som rör skadestånd.7 Stämman utgörs av aktieägarna det vill säga den eller 

de personer som valt att investera i bolaget i utbyte mot rösträtt eller mer vanligt kallat ak-

tier. Ytterst har aktieägarna den största makten i bolaget och all makt och kompetens i bo-

laget kan alltså direkt eller indirekt härledas från stämman.8 Stämman avgör olika beslut ge-

nom att rösta på bolagsstämman som i regel samanträder ca en gång om året och då under 

                                                
4 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, andra upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm 2008 s. 42. 

5 ABL 8:27 samt 8:50 

6 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, tredje upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 2010 s. 23. 

7 Dotevall, s. 41. 

8 Sandström, s.173. 
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ett fåtal timmar.9 Stämman har också till uppgift att tillsätta en styrelse för att sköta bolagets 

förvaltning mellan de få tillfällen då stämman hålls.10   

2.3 Styrelsen 

I ett aktiebolag ska det finnas en styrelse med en eller flera ledamöter, detta framgår av 8:1 

ABL. Styrelsen är underordnad stämman och agerar som förvaltningsorgan i bolaget. All-

mänt kan man säga att styrelsen ska agera lojalt och med omsorg mot bolaget, detta följer 

av den snarlika sysslomannaställning som en styrelseledamot intar i förhållande till bola-

get.11 Det finns uttryckt i 8:4 ABL några huvuduppgifter som en styrelse har i ett bolag 

dessa är.  

 
”Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
 
Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens eko-
nomiska situation. 

Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bo-
lagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.  

Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra, skall styrelsen handla 
med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.” 

 

Paragrafen är av tvingande karaktär vilket innebär att styrelsen inte kan avsäga sig dessa 

skyldigheter. Vidare ska paragrafen ses som en allmän beskrivning av de huvuduppgifter 

som styrelsen har och är inte avsedd att vara uttömmande.12 Styrelsen har också till uppgift 

och skyldighet att agera för bolaget i situationer som kan vara av gynnande karaktär för bo-

laget. ”Kombinationen av å ena sidan befogenheten/beslutsrätten och å andra sidan att skyldighet att 

agera för bolagets bästa är karakteristiskt för styrelsefunktionen i ett ABL”13      

Av det fjärde stycket i 8:4 ABL framgår att styrelsen har möjlighet att delegera uppgifter till 

andra bolagsorgan eller annan vilket får ses som en naturlig förutsättning för att ett bolag 

ska kunna fungera. Även om styrelsen delegerar uppgifter till annan så kvarstår dock en 

                                                
9 Sandström, s. 207. 

10 Sandström, s.23. 

11 Andersson, Sten, Johansson, Svant, Skog, Rolf Aktiebolagslagen - en kommentar Del 1, första upplagan, 
Norstedts juridik, Stockholm 2007, s. 8:12.  

12 Andersson del 1, s. 8:7.  

13 Sandström, s. 211. 
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skyldighet att fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas. Vad som avses 

med detta stycke är att styrelsen behåller ett visst ansvar även i avseende då uppgifter dele-

geras vidare.14 Av 8:36 ABL framgår att styrelsen företräder bolaget och tecknar dess firma. 

Detta betyder att styrelsen har rätt att ingå avtal och andra rättshandlingar.   

2.4 Lite mer om styrelsen 

2.4.1 Styrelsens ansvarsfördelningen  

Ur en skadeståndsrättslig synpunkt svarar varje enskild styrelseledamot personligen. Detta 

betyder att styrelseledamot inte kan stå till svars för till exempel avtal eller andra affärer 

som ingåtts innan hans eller hennes inträde i styrelsen. Inte heller kan styrelseledamot bli 

ansvarig för avtal eller affärer som sker efter att han eller hon lämnat styrelsen.15 Det är inte 

helt ovanligt att man inom styrelsen bestämmer att vissa arbetsuppgifter och därmed ansvar 

ska falla på en viss vald styrelseledamot, dock under förutsättning att den eller de styrelse-

ledamöterna inte får en så omfattande kompetens att styrelsen förlorar sin ställning som 

bolagsorgan.16 Ett exempel på styrelseledamöter med utvidgade arbetsuppgifter är en kon-

cernchef eller en arbetande styrelseordförande.  

2.4.2 Styrelseledamots möjlighet att undgå ansvar 

För att en styrelseledamot ska kunna undgå ansvar krävs att ledamoten på ett tydligt sätt 

kan bevisa att han hon inte har velat medverka till den rättslig handlingen samt att man vi-

sar på att man gjort en reservation mot beslutet. I praktiken brukar det räcka med att man 

röstar emot på en bolagsstämma, dock är det något som kan vara svårt för den berörda att 

bevisa.17   

2.5 VD 

På samma sätt som bolagsstämman avgör vilka som ska sitta i styrelsen avgör styrelsen vem 

som ska agera VD i bolaget, 8:27 ABL. Styrelsen har i princip rätt att välja vem man vill 

                                                
14 Andersson del 1, s. 8:16. 

15 Dotevall, s. 49. 

16 SOU 1941:9, Lagberedningens förslag till aktiebolagslag mm s. 633. 

17 Se Dotevall, s. 86 för vidare analys. 
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som VD.18 Styrelsen bör dock ha i åtanke att den personen man väljer som VD är kompe-

tent nog inför uppgift och kan uppfylla det syfte som bolaget satt, vilket vanligen är att gå 

med vinst. Allmänt sett påminner uppdraget som styrelseledamot om den roll som en VD 

har i bolaget. VD har ställning som bolagsorgan och uppdraget har inslag av syssloman-

naavtal.19 VD ska i likhet med en styrelseledamot verka lojalt och med omsorg mot bolaget. 

Det finns dock vissa huvuduppgifter för en VD som är stadgade i 8:29 ABL, dessa är:   

”Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar. 

Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn 
till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens 
beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så 
snart som möjligt underrättas om åtgärden. 

Den verkställande direktören skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.” 

I 8:29 första stycke ABL står det att en VD ska sköta den ”löpande förvaltningen”, detta 

uttryck är inte helt enkelt att definiera då det är ett vitt begrepp. Vad ingår i den löpande 

förvaltningen och hur ska en VD kunna sköta alla uppgifter inom den? I en kommentar till 

ABL förklarar man den löpande förvaltningen som allt förutom det som med hänsyn till 

omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor be-

tydelse.20 Detta innebär att den verksamhet som bolaget bedriver blir av betydelse för vil-

ken förvaltningsplikt VD i bolaget ska ha. Vissa allmänna riktlinjer för vad som ligger utan-

för den löpande förvaltningen för en VD har dock framkommit genom rättsfall,21 men till 

syvende och sist beror det väldigt mycket på det enskilda fallet. Det ska också sägas här att 

styrelsens har ett visst ansvar att uttrycka för VD vilken förvaltningsplikt som åläggs ho-

nom eller henne och var avgränsningen mellan styrelsens uppgifter och VD uppgifter går 

enligt 8:7 ABL.  

 

Det finns situationer då VD har möjlighet att överskrida sin löpande förvaltningsplikt. En 

sådan situation kan vara att styrelsen bemyndigar VD att vidta åtgärder som faller utanför 

                                                
18 Undantag i 8:9 8:11 samt 8:30-31 ABL.  

19 Sandström, s. 248. 

20 Andersson del 1, s. 8:65. 

21 Se NJA 1958 s. 186 angående köp och försäljning med lång tidsrymd samt NJA 1968 s. 375 angående pant-
sättning av fast egendom. 
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förvaltningen.22 En annan situation som kan uppstå är då VD måste ta snabba beslut och 

om så inte görs leder till en nackdel för bolaget, något som kallas extraordinära förvaltningsrätt. 

Ett sådant exempel kan vara att VD fått information om att ett annat bolag ska sälja delar 

av sin verksamhet till ett pris under marknadsvärde just idag och att man genast måste 

agera. VD kan då fatta beslut att köpa denna verksamhets delar då det skulle generera i en 

fördel och vinst för det egna bolaget. Det viktiga i en sådan situation är att VD så fort som 

möjligt underrättar styrelsen om situationen som uppstått och vilket beslut som tagits, en-

ligt 8:29 andra stycket ABL. 

 

En VD har möjligheter att delegera ansvar nedåt till andra medarbetare, detta då det är 

orimligt att en VD ska kunna överblicka hela förvaltningen i ett stort bolag, samt för att 

kunna effektivisera bolagets olika uppdrag. Uppdragen som delegeras från VD ska dock 

vara av mindre väsentlighet för bolagets drift i sin helhet. Dessutom måste en VD upprätta 

kontrollinstrumment för de uppgifter han väljer att delegera då det övergripande ansvaret 

fortfarande ligger kvar på VD. Det torde, även om det inte är utryck i lag, innebära att 8:4 

fjärde stycket ABL kan tillämpas även på VD.23 I enlighet med 8:36 ABL får den verkstäl-

lande direktören alltid företräda bolaget och teckna dess firma beträffande uppgifter som 

han eller hon skall sköta enligt 8:29 ABL. Detta innebär att VD alltid har rätt att ingå rätts-

handling för bolaget som ligger inom hans eller hennes uppgifter. 

  

2.6 Slutsatser 

Som läsaren tagit del av i avsnittet ovan har det framkommit att det är helt nödvändigt att 

försöka förstå vilka uppgifter de olika bolagsorganen har och hur dess organ fungerar ihop. 

Detta är viktigt för att senare kunna peka på vilket ansvar som kan ligga dem till last. Pro-

blem som uppstår och som läsaren inser är att det inte är helt lätt att definiera vad varje or-

gan ska göra och vilka uppgifter en VD eller styrelseledamot ska ha. Enbart huvuduppgifter 

finns stadgade i lag. Begrepp som ”löpande förvaltning” och ”verka för bolagets bästa” är 

vidsträckta och varierar av orsaker som hur stort bolaget är, eller vad man kommit överens 

om inom bolaget.  

                                                
22 Dotevall, s. 105 och s. 106.  

23 Sandström, s. 222. 
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Som utomstående part, men även för part inom bolaget, kan det enligt min mening vara 

komplicerat i vissa situationer att avgöra vem som bär ansvaret för de olika arbetsuppgif-

terna inom bolaget. Min uppfattning är att lagstiftaren försökt att beskriva uppgifterna för 

organen utan att begränsa dessa till att inte kunna verka på ett effektivt sätt i bolaget.  
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3 Förpliktelser inom bolagsrätten 

3.1 Allmän inledning 

Som läsaren kommit till insikt med finns inte alla arbetsuppgifter och plikter som en VD el-

ler styrelseledamot har emot bolaget uttryckta i lag. Bolagsrätten innehåller därför några 

mer allmänna förpliktelser som ska följas även om dem inte är direkt uttryckta i lag. Om-

sorgsförpliktelsen och lojalitetsplikten är de två främsta och ska här nedan i tur och ord-

ning redogöras för.   

3.2  Omsorgsförpliktelsen 

Omsorg innebär, vård, skötsel, noggrannhet och samvetsgrannhet.24 Samtliga dessa ord be-

skriver tydligt vilken plikt en styrelseledamot eller VD har emot bolaget. Omsorgsförplik-

telsen handlar om att agera för bolagets bästa och ingå rättshandlingar som inte orsakar 

skada för bolaget, eller möjligheten att man undgått att ingå rättshandling för företaget som 

i sin tur orsakat skada. I huvudsak går det alltså att konstatera vad skadevållaren borde ha 

insett och hur skadevållaren borde agerat under givna förutsättningar. En avvikelse från hur 

skadevållaren borde agerat, torde vara en avvikelse från en aktsamhetsnorm i det enskilda 

fallet, vilket torde vara att anse som klandervärt beteende och därmed skadeståndsgrun-

dande.25 I 29:1 ABL står det inte uttryckligen omsorgsförpliktelse utan det står när ”han eller 

hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget skall ersätta skadan” detta torde 

innebära att omsorgsförpliktelsen finns inom paragrafen. Sandström pekar på att uttrycket 

inte direkt preciseras i ABL även om han menar att påföljder av brott mot omsorgsförplik-

telsen stadgas i 29:1 ABL.26  

Syftet i ett aktiebolag har en fundamental betydelse. Det är syftet som är ändamålet med 

bolagets rörelse och det mål som aktieägarna har med bolaget. Normalt är syftet i ett aktie-

bolag att gå med vinst och det är emot detta syfte som en styrelseledamot och VD ska 

                                                
24 Svensk ordbok, s. 853-854. 

25 Jämför Heidbrink Jakob, Logistikavtalet Allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, s.111. Avhandling och dis-
kussionen rör förvisso tolkning och utfyllnad i en avtalssituation men syftet med den fria culpa bedömning 
vid ett eventuellt åsidosättande av den allmänna omsorgsförpliktelsen är att fastställa hur skadevållaren 
borde agerat i det enskilda fallet.  

26 Sandström s. 251. 
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jobba.27 Alla handlingar som genererar i lönsamhet för bolaget är således nyttiga, tvärtom 

innebär det att handlingar som ej ger lönsamhet för bolaget bör undvikas.  

Problematiken med omsorgsförpliktelsen är att då den inte är uttryckt i ABL är det väldigt 

svårt att sätta fingret på vad som ligger där inom. En tanke som Sandström framhåller är 

att det torde ligga en korrelation mellan det arvode som en styrelseledamot eller VD har i 

förhållande till vilket ansvar dom förväntas ha emot bolaget, samt vilket resultat man kan 

förvänta sig.28 En annan beskrivning är att omsorgen i första hand ska ligga i de i paragra-

fen angivna lagarna och reglerna i bolagsordningen, men också i andra lagar och rättsliga 

förpliktelser som en styrelseledamot eller VD ålagt sig att plikta mot bolaget.29 Detta inne-

bär att bolagsorgan som följt dessa lagar och andra rättsliga förpliktelser troligen inte brutit 

mot sin omsorgsförpliktelse och således inte kan tilldömas skadeståndsansvar. Det kan 

dock tänkas situationer där lagens och bolagsordningens regler har följts men tillbörlig om-

sorg ändå har åsidosatts. I sådana situationer är det de allmänna sysslomannaansvaret som 

utgör grunden för oaktsamhetsbedömningen.30 

3.3 Lojalitetsplikten 

3.3.1 Allmänt om lojalitetsplikten 

Lojalitet innebär sammanhållning, solidarisk, pålitlig och trogen.31 Det är ord som alla 

stämmer bra in på den lojalitetsplikt som finns inom bolagsrätten. Lojalitetsplikten i bolags-

rätten innebär att man ska vara trogen mot sitt bolag samt att förhindra att styrelseledamot 

och VD skaffar sig otillbörliga fördelar av sitt uppdrag.32 I situationer då VD eller styrelse-

ledamot av någon anledning ingått i en rättshandling som kan vara till fördel för honom el-

ler henne, men till nackdel för bolaget och att han eller hon borde ha insett detta har en 

konflikt med lojalitetsplikten uppstått, vilket normalt gör att bolaget drabbas av skada.33 I 

likhet med omsorgsförpliktelsen finns inte lojalitetsplikten heller direkt uttryckt i ABL. 
                                                
27 Sandström, s. 20 samt 3:3 ABL. 

28 Sandström s. 251. 

29 Andersson, Sten, Johansson, Svant, Skog, Rolf, Aktiebolagslagen - en kommentar del 3, första upplagan, 
Norstedts Juridik, Stockholm 2007, s 29:4. 

30 Se SOU 1995:44 Aktiebolagets organisation s. 242 samt även AD 1998:101. 

31 Svensk ordbok, s. 696-697.  

32 Dotevall s. 155. 

33 Sandström s. 251. 
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Eventuellt kan man få ledning för hur lojalitetsplikten ska tolkas genom dess återspegling i 

jävsreglerna samt generalklausulen i 8 kap ABL. Generalklausulen kommer att beskrivas 

mer utförligt senare i detta kapitel (se 3.3.3). Jävsreglerna finns i 8:23 och 8:34 ABL och 

kopplingen mellan dessa två paragrafer och skadestånd i 29:1 ABL är att då VD eller styrel-

seledamot försummat 8:23 alternativt 8:34 ABL uppstår vanligen skada för bolaget som då 

ska bedömas i enlighet med 29:1 ABL. Vidare redogörelse för paragraferna om jäv kommer 

senare i detta kapitel (se 3.3.2). Förutom jävsreglerna finns det mycket mer som ryms inom 

begreppet lojalitetsplikt.34 Till exempel får inte VD eller styrelseledamot bedriva konkurre-

rade verksamhet. Tystnadsplikt är ett annat begrepp som finns inom lojalitetsplikten. Även ak-

tivitetsplikten och plikten att visa skicklighet ryms inom lojalitetsplikten. Samtliga av dessa för-

pliktelser kommer i tur och ordning att kort redogöras för här nedan. 

Konkurrerande verksamhet innebär att en VD eller styrelseledamot inte kan bedriva eller ingå i 

ett annat företag som konkurrerar med det bolag som han/hon är anställd för. Detta för-

bud finns inte uttryckt i ABL utan får anses följa som en del av lojalitetsbegreppet35 och 

även om det inte skulle ingå i lojalitetsbegreppet finns det anledning att anta att de flesta 

bolag skriver in en sådan bestämmelse i VD eller styrelseledamots anställningsavtal. Vad 

som ska ses som konkurrerande verksamhet är vanligen det som ryms inom det för bolaget 

angivna verksamhetsföremålet. Dessutom måste den konkurrerande verksamhet som VD 

eller styrelseledamot bedriver vara av en sådan grad att det har en ekonomisk betydelse och 

därigenom kan betraktas som väsentligt.36 Om VD eller styrelseledamot bedriver verksam-

het som inte är direkt konkurrerande med verksamhetsföremålet så innebär detta inte na-

turligt att det är lämpligt. En VD och styrelseledamot ska alltid ägna sitt fulla engagemang 

åt det bolag han eller hon representerar och kan inte detta upprätthållas är det möjligt att 

man brutit mot sin lojalitetsplikt. En avvägning från fall till fall måste alltid göras i sådana 

situationer.37  

Tystnadsplikten är inte heller direkt uttryck i ABL utan får också anses ingå i lojalitetsbegrep-

pet.38 Sandström pekar dock på att dom flesta stora bolag reglerar frågan om tystnadsplikt i 

                                                
34 Sandström, s. 252. 

35 Dotevall, s. 176. 

36 Dotevall, s. 176. 

37 Dotevall, s. 176 och 177. 

38 Dotevall, s. 201. 
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det anställningsavtal som VD eller styrelseledamot ingår.39 Kort kan man beskriva plikten 

som ett förbud att yppa viktiga eller betydelsefulla uppgifter om det företag man represen-

terar till andra. För att påföljder av detta förbud ska kunna göras gällande krävs dock att en 

skada har uppstått.  Det räcker med andra ord inte att fara för skada kan uppstå för att man 

ska kunna tillämpa bestämmelserna i 29:1 ABL.40  

Aktivitetsplikten och plikten att visa skicklighet är också begrepp inom lojalitetsplikten. Aktivi-

tetsplikten skiljer sig lite mellan VD och styrelseledamot, men generellt gäller att agera ak-

tivt för bolaget samt att hela tiden granska och förvissa sig om att man har kontroll på bo-

lagets ekonomi och allmänna förvaltning. Vidare kan denna aktivitetsplikt bli strängare i si-

tuationer då bolaget befinner sig i en ekonomiskt ansträngd period.41 Plikten att vissa skicklig-

het sammanhänger till viss del med aktivitetsplikten och innebär allmänt att både VD och 

styrelseledamot måste agera med en viss skicklighet i förhållande till de uppgifter som för-

väntas utföras. Vilken kravnivå som ska ställas på skickligheten beror naturligtvis på vilken 

fråga som berörs och hur dessa frågor normalt avgörs.42       

3.3.2 Jäv för VD och styrelseledamot 

Även om jäv för VD och styrelseledamot behandlas i olika paragrafer43 kommer här en 

samlad bedömning då paragraferna till innehållet är detsamma. Paragraferna syftar till att 

precisera att VD eller styrelseledamot inte får utnyttja en möjlighet genom deras ställning 

som är till nackdel för bolaget.44 Sandström beskriver paragraferna som en utgångspunkt 

för att bedöma avtalssituationer då det kan föreligga risk för lojalitetskonflikt.45 Paragrafer-

na är uppdelad i tre punkter. Den första punkten tar sikte på avtal mellan bolaget och VD 

eller styrelseledamot om dessa kan tänkas vara part i avtalet. Den andra punkten pekar på 

avtal mellan bolaget och tredjeman. Dessa får inte ingås av VD, eller styrelseledamot om de 

kan tänkas ha ett väsentligt intresse i det avtalet. Den tredje och sista punkten tar sikte på 

avtal mellan bolaget och annan juridisk person som VD eller styrelseledamot ingår i. Viktigt 
                                                
39 Sandström, s. 254. 

40 Dotevall, s. 201. 

41 Sandström, s. 253. 

42 Sandström, s. 253. 

43 För VD i 8:34 ABL och för styrelseledamot i 8:23 ABL  

44 Dotevall, s. 161. 

45 Sandström, s. 252. 
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att tillägga här är att det gäller inte bara avtalet som sådant utan all handläggning i dessa si-

tuationer är förbjuden, således kan inte en VD eller styrelseledamot deltaga vid överlägg-

ning eller ens närvara i samma sal som det eventuella beslutet ska tas i.46 Det ska också sä-

gas här att avtal, så som det står uttryckt i paragrafen, även innebär ensidiga rättshandlingar 

det vill säga rättshandlingar som innebär uppkomst, förändring eller upphörande av avtal.47 

3.3.3 Generalklausulen 

Generalklausulen som återfinns i 8:41 ABL48 stadgar att:  

”Styrelsen eller någon annan ställföreträdare för bolaget får inte företa en rättshandling eller någon annan 
åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget 
eller någon annan aktieägare. 

En ställföreträdare för bolaget får inte heller följa en anvisning av bolagsstämman eller något annat bolags-
organ, om anvisningen inte gäller därför att den strider mot denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller 
bolagsordningen.”  

Denna klausul är en är en skyddsregel för minoritetsägarna i ett aktiebolag och har till syfte 

att motverka att en styrelseledamot eller annan ställföreträdare ger sig själv eller annan en 

otillbörlig fördel som skadar bolaget eller annan ägare i bolaget. Klausulen i likhet med 

jävsreglerna påvisar den underliggande lojalitetsplikt som bolagsorganen ska beakta. I en 

kommentar till lagen beskrivs klausulen som en skyldighet för bolagsorganen att handla lo-

jalt mot en aktieägarminoritet.49 

Paragrafen får betydelse i situationer då ABL eller bolagsordningen tillåter avvikelser från 

likhetsprincipen50. Då likhetsprincipen frångås väsentligt kliver generalklausulen in och be-

håller de yttre gränserna för vilken särbehandling som är möjlig. Det betyder i princip att 

man kan frångå likhetsprincipen om man inte ger en annan aktieägare eller tredje man en 

otillbörlig fördel.51 

 

                                                
46 Andersson del 1, s. 8:54. 

47 Prop. 1975:103 Med förslag till ny lag om akteibolag m.m s. 379. 

48 Generalklausulen återfinns även i 7:47 ABL för bolagsstämman och är att jämföra med första stycket i 8:41 
ABL. 

49 Andersson del 1, s. 8:84. 

50 Likhetsprincipen innebära att alla aktieägare i bolaget ska behandlas lika. Uttryck primärt i 4:1 ABL. 

51 Dotevall, s. 169. 
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Otillbörlig fördel  innebär att en handling som ger en aktieägare en fördel som är till nackdel 

för annan aktieägare eller bolaget kan angripas.52 Exakt när en fördel ska ses som otillbörlig 

eller inte kan variera från fall till fall och riktigt var gränsen går för otillbörlighetsrekvisitet 

är oklart.53 I praxis finns ett fåtal vägledande domar från den högsta instansen.54   

3.3.4 Hur länge gäller lojalitetsplikten 

Lojalitetsplikten gäller för en styrelseledamot och VD så länge som uppdraget pågår. Det 

innebär således att när uppdraget är slut har inte en VD eller styrelseledamot någon skyl-

dighet att agera lojalt mot bolaget längre. Om bolaget önskar att VD eller styrelseledamot 

ska fortsätta ha en lojalitetsplikt mot bolaget efter anställningstiden bör detta utformas i an-

ställningsavtalet.55 Vanligast är, som blivit sagt tidigare, att bolaget väljer att förlänga den 

tystnadsplikt som ingår i lojalitetsplikten. Det finns dock ett undantag gällande tystnadsplik-

ten för VD. Enligt 7§ lagen om skydd för företagshemligheter (SFS 1990:409) gäller att ar-

betstagare som i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller yppar en före-

tagshemlighet som han eller hon fått del av i sin anställning skall ersätta skadan som upp-

kommer om han eller hon borde ha insett att den inte fick röjas. Enligt andra stycket 

samma paragrafen stadgas att en sådan skyldighet gäller även efter det att en VD slutfört 

sitt uppdrag om synnerliga skäl föreligger. Detta innebär att lojalitetsplikten/tystnadsplikten 

för en VD i visa fall kan vara längre en anställningstiden. Läsaren bör uppmärksamma att 

detta undantag endast gäller VD. För styrelseledamot gäller därför, som sagts tidigare, att 

en förlängd lojalitetsplikt/tystnadsplikt endast kan uppkomma om det upprättas avtal om 

det.56 

      

                                                
52 Dotevall, s. 170. 

53 Andersson del 1, s. 7:92 och 7:93. 

54 AD 1998 nr 20 uttalade Arbetsdomstolen att ett avtal om två årslöners avgångsvederlag för en verkstäl-
lande direktör i ett börsbolag inte är otillbörligt. I NJA 2000 s. 404 befanns en av styrelsen beslutad under-
prisförsäljning till ett av majoritetsaktieägaren helägt bolag, medföra en otillbörlig fördel. 

55 Dotevall, s. 173. 

56 Dotevall, s. 174. 
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3.4 Slutsatser 

Av avsnitt 3 framgår att uppgifterna som en VD eller styrelseledamot har emot bolaget 

även regleras med dessa förpliktelser. Omsorgsförpliktelsen och lojalitetsplikten får ses som 

två fundamentala begrepp i bolagsrätten och ha till syfte att vara vägledande för VD och 

styrelseledamots arbete i bolaget, men också för bolaget själva att försäkra sig om att dessa 

organ gör det de ska för att främja bolaget.    

Problematiken som jag dock upplever med dessa förpliktelser är att de inte är i reglerade i 

lag på ett tillräckligt uttryckligt och direkt sätt. Jag upplever det som enklare att följa det 

som står i lagar och förordningar och mindre lätt att följa det som ska ses som allmän kun-

skap utöver. Jag tror att i praktiken så är det inte troligt att VD eller styrelseledamot går och 

funder på vilka allmänna förpliktelser de har, utan agerar mer efter vad som står i 8:29 samt 

8:4 ABL, om ens det. Konfliktmöjligheterna som kan uppstå av den skillnad mellan vad en 

VD faktiskt utgår efter i praktiken och vad som han eller hon egentligen ska utgå efter 

tycker jag inte känns allt för långt borta.  

Jag vill dock påpeka här att jag inte förespråkar att lösningen på problemet är att uttrycka 

dessa förpliktelser tydligare i lag. Att lagstifta mer tydligt och specifikt, kan tillföra nya pro-

blem och konflikter. Dessutom måste det enligt min mening finnas utrymmer för sväng-

rum och rikstagande i en företagsledning och detta kanske skulle begränsas av en allt för in-

skränkande lagstiftning.  

.        
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4 Skadestånd i aktiebolagslagen 

4.1 Allmän inledning 

Läsaren har i tidigare avsnitt fått en inblick i vilka uppgifter och förpliktelser en VD och 

styrelseledamot har emot bolaget både vad som avses i lag, men också för allmänna förplik-

telser. Då en VD eller styrelseledamot försummar dessa förpliktelser väcks vanligen frågan 

om skadestånd kan utgå. Skadestånd regleras i det 29 kapitlet ABL och kommer under 

detta avsnitt att ges en allmän beskrivning samt vilket syfte paragrafen har och hur den 

fungerar ihop med den svenska skadeståndslagen SFS 1972:207 (SkL).  

4.2 Allmänt om 29:1 ABL 

I det 29 kapitlet i ABL stadgas skadeståndsreglerna för aktiebolag och i första paragrafen 

samma kapitel specifikt för stiftare, styrelseledamot och verkställande direktör.   

”En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåt-
ligen eller av oaktsamhet skadar bolaget skall ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en 
aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolags-
ordningen.” 

Paragrafen är inte helt lätt att tolka och förstå och vid en första anblick inser läsaren att det 

krävs en avancerad genomgång för att bedöma om en stiftare, styrelseledamot eller verk-

ställande direktör gjort sig skyldig till skada (en djupare genomgång av detta kommer att re-

dogöras för i avsnitt 5). Men vad har då paragrafen för syfte? Varför har lagstiftaren valt att 

införa detta avsnitt i ABL? De allmänna skadeståndsreglerna i den svenska SkL finns, räck-

er inte de? Frågorna ska besvaras i tur och ordning.  

4.3 Syftet med 29:1 ABL 
Syftet med paragrafen enligt propositionen (propen) är att ”för ett fungerande näringsliv är det 

väsentligt att det finns verksamma incitament för företagsledningarna att fullgöra sina skyldigheter. Det är 

därför önskvärt att lagstiftningen tillhandahåller tydliga regler som på ett effektivt sätt ger möjlighet att ut-

kräva ansvar av försumliga företagsledningar.”57 Sandström är inne på ett liknade resonemang då 

han pratar om att skadeståndsreglerna i 29 kapitlet ABL främst har verkningar på ett prin-

cipiellt eller avskräckande plan.58 Det har även diskuterats om att skärpa skadeståndsregler-

                                                
57 Prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation s. 187. 

58 Sandström, s. 385. 
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na i ABL, men det gäller att finna en balans där inte skadeståndsansvaret går över möjlig-

heten att förvalta bolaget affärsmässigt.59 Vad man menar är att om en VD eller annat bo-

lagsorgan får ett allt för strikt ansvar kan det komma att påverka hans affärsmässiga sida, till 

exempel att han inte vågar ingå en affär då han eller hon är rädd att misslyckas och ta an-

svaret för detta.  

4.4 Allmänna skadeståndsrätten gentemot 29:1 ABL 
Inom den allmänna skadeståndsrätten finns det tre olika typer av skador som kan upp-

komma, det är personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada. I 29 kapitlet ABL är det 

endast rena förmögenhetsskadorna som orsakats av de olika bolagsorganen som behandlas. 

I bolagsrättsliga samanhang är det regelmässigt de rena förmögenhetsskadorna som dyker 

upp.60 Då lagstiftaren har uppmärksammat att de allämna skadeståndsreglerna i SkL är 

bristfälliga avseende rena förmögenhetsskador har det setts som en nödvändighet att införa 

särskilda skadeståndsregler som tar hänsyn till de speciella förhållande inom aktiebolagsrät-

ten.61 Enligt de allmänna skadeståndsreglerna i SkL kan i princip enbart den som lidit skada 

få ersättning för en ren förmögenhetsskada som orsakats genom brott. Ur ett aktiebolags-

rättsligt perspektiv skulle detta betyda att en aktieägare som lider förmögenhetsskada på 

grund av att en VD varit försumlig måste bygga sin talan på att brott inträffat. ABL 29:1 

motverkar denna typ av situation och ger skadelidande en möjlighet att yrka på skadestånd 

vid en ren förmögenhetsskada även då brott inte är av fråga. ABL 29:1 ger således skadeli-

dande mer generösa regler att luta sig mot.62 Detta torde innebära att skadeståndsreglerna i 

29 kap ABL kan ses som lex specialis63 i förhållande till de allmänna skadeståndsreglerna i 

skadeståndslagen, något som även blivit bekräftat i rättsfall.64 Sandström menar emellertid 

att det vid en ren förmögenhetsskada som orsakats på grund av brottslig handling är en-

klare för den skadelidande att tillämpa reglerna i SkL.65    

                                                
59 SOU 1995:44 Aktiebolagets organisation s.17. 

60 Andersson del 3, s. 29:2. 

61 Andersson del 3, s. 29:2. 

62 Sandström, sid. 386. 

63 Latinska frasen för speciallag. 

64 Denna fråga beaktas i AD 1997 nr 3. I det aktuella målet skulle aktiebolagens skadeståndsregler ses som lex 
specialis jämfört med SkL. 

65 Sandström, s. 386. 
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Den allmänna skadeståndsrättens betydelse är dock inte helt bortspelad i 29:1 ABL då an-

svarsbedömningen huvudsakligen har samma utgångspunkt. Bedömningen av uppsåt och 

oaktsamhet, liksom av adekvat orsakssamband mellan å ena sidan handling eller underlå-

tenhet och å andra sidan skadan, följer allmänna skadeståndsrättsliga principer.66  

4.5 Slutsatser 

Avsnitt 4 är relativt kort och bygger mest på att ge läsaren en grundläggandeförståelse för 

vilket syfte 29:1 ABL har i bolagsrätten. En vidare problematisk analys kommet därför att 

följas i slutet på avsnitt 5 (se 5.6) där läsaren också får en inblick i hur skadeståndsbedöm-

ningen går till. 

 

                                                
66 Prop. 1975:103 s. 540. 
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5 Hur avgörs styrelse och VD skadeståndsansvar 

5.1 Allmän inledning 

I de tidigare avsnitten har vi tittat på vilka arbetsuppgifter en VD och Styrelseledamot har 

samt hur dessa är reglerade i lag. Vidare har en beskrivning av de två stora allmänna för-

pliktelserna som finns inom bolagsrätten beskrivits och kopplats till den paragraf som re-

glerar skadeståndet för försummelse av dessa organ att fullgöra sin plikt 29:1 ABL. I det 

här avsnittet kommer det beskrivas hur lagstiftaren gör för att avgöra om en VD eller sty-

relseledamot varit försumlig och orsakat skada. Viktigt för läsaren att uppmärksamma är att 

det bara redogörs för det interna67 skadeståndsansvaret för en VD och styrelseledamot mot 

bolaget (se avgränsning i avsnitt 1.2). Har till exempel en VD gjort allt som kan förväntas 

av honom inom den löpande förvaltningen? Skulle styrelsen (ledamot) agerat tidigare i ett 

beslut som hade genererat i mer pengar? Avsnittet kommer att avslutas med en kort kom-

mentar kring hur bevisbördan regleras i dessa situationer.  

 

5.2 Allmänt om skadestånd och culpa 

Som sagt tidigare skiljer sig SkL och skadeståndsreglerna till viss del, men det finns också 

likheter. Culpabegreppet är ett allmänt begrepp inom den allmänna skadeståndsrätten. Då 

det inom ABL inte finns någon beskrivning eller annan vägledning för hur man ska be-

döma hur en VD eller styrelseledamot varit försumlig och således ådragit sig skadestånds-

ansvar har culpabedömningen blivit grundval inom ABL. Principerna för en culpabedöm-

ning kan med andra ord användas, dock med viss modifikation.68 För att VD eller styrelse-

ledamot ska kunna åläggas skadeståndsansvar krävs det, som vi kan tyda av 29:1 ABL, att 

deras handlande eller underlåtenhet att handla varit culpöst. Culpabegreppet innefattar 

både uppsåt och oaktsamhet.69 Inom 29:1 ABL är det dock tillräckligt att oaktsamhet före-

ligger för att skadeståndsansvar ska åläggas VD eller styrelseledamot. Problematiken är 

dock att det finns ingen given gräns för var denna oaktsamhetsgräns går. Vidare kan oakt-

                                                
67 29:1 ABL första meningen. 

68 Sandström, s. 390.  

69 Hellner, Jan, Radetzik, Marcus, Skadeståndsrätt, sjunde upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 2006, s.151. 
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samhetsgränsen vara olika för VD och styrelseledamot, den betydelse att dom regleras i 

samma paragraf spelar ingen roll.70  

Inom den allmänna skadeståndsrätten delas vanligen culpabegreppet in i två olika sidor, den 

objektiva och den subjektiva sidan. Under den objektiva sidan hänförs krav på skada, att det fö-

religger ett orsakssamband mellan handlingen eller underlåtenheten och den inträffade ska-

dan, samt att detta orsakssammanhang är adekvat. Till den subjektiva sidan av culparegeln 

bedömer man förhållanden som rör skadevållarens person, till exempel vilken typ av skick-

lighet som man kan ställa på personen.71 Nedan kommer en redogörelse för den objektiva 

sidan att göras för att läsaren på ett tydligare sätt ska förstå.              

5.3 Culparegelns objektiva sida 

För att 29:1 ABL överhuvudtaget ska vara tillämplig krävs att skada har uppkommit genom 

att VD eller styrelseledamot orsakat skada direkt, eller genom sin underlåtenhet. Sandström 

uttrycker det som en självklarhet att den som lidit skada måste kunna sätta fingret på vem 

eller vilka som orsakat honom eller henne denna skada.72 Problematiken som belysts många 

gånger tidigare i detta arbete är att det ibland är svårt att se om en VD eller styrelseledamot 

orsakat skada genom ett culpöst handlande. För att avgöra om VD eller styrelseledamot va-

rit culpös finns fyra allmänna tillvägagångssätt, dessa är (i) vad som står stadgat i författ-

ningar eller andra föreskrifter, (ii) genom prejudikat, (iii) genom sedvänja eller (iv) genom 

den fria culpabedömningen.73 Som läsaren förstår blir därför utgångspunkten vid avgörande 

om VD styrelseledamot agerat culpös att undersöka med lag i detta fall ABL, samt de lagar 

som står stadgade i andra stycket 29:1 ABL. Men som framgått tidigare finns inte alla plik-

ter och skyldigheter stadgade i lagen för dessa bolagsorgan, till exempel lojalitetsplikt och 

omsorgsförpliktelse. För att då avgör vad som kan anses vara culpöst får man titta vidare i 

sedvänja och praxis. Som sagt tidigare är skadeståndsprocesser inom aktiebolagsrätten väl-

digt få.74  Det innebär att praxis inte är helt vanligt på området och det finns bara ett fåtal 

rättsfall från den högsta instansen. Med andra ord kan det bli svårt att med hjälp av praxis 

fastställa om VD eller styrelseledamot varit culpös. Sedvänja är en metod som går att 
                                                
70 Dotevall, s. 60. 

71 Dotevall, s. 60. 

72 Sandström, s. 389. 

73 Hellner, s. 128-136. 

74 Andersson, Jan Skadestånd enligt aktiebolagslagen, JT 2000/01 nr 2 s.395. 
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lämpa om det är möjligt att fastslå ett beteende som har en viss geografisk spridning och 

varaktighet. Med hjälp av sedvänja kan man sedan slå fast ett naturligt sätt som en VD eller 

styrelseledamot ska agera på. Dotevall uttrycker dock en viss försiktighet inför att använda 

sedvänja i företagsledning eftersom det är svårt att fastslå ett likformigt beteende på dessa 

områden. Dotevall menar att bolagsorganisationer är ständigt i förändring och kan var olika 

varandra.75 Sandström är här av annan uppfattning då han menar att en bedömning av sed-

vänja kan göras utefter hur en skötsam beslutsfattare skulle handla i en liknade situation.76 

Viktigt att påpeka här är att inom den allmänna skadeståndsrätten är det ovanligt att avgö-

randen bygger på sedvänja77, detta kan också vara en av anledningarna till att sedvänja 

lämpas väldigt restriktivt i aktiebolagsrätten. 

Hur ska man då gå tillväga för att fastslå om VD eller styrelseledamot varit culpös då lag, 

praxis eller sedvänja inte är en framgångsrik väg? Svaret skulle kunna vara att tillämpa den 

fria culpabedömningen som en sista utväg. Inom förarbeten och litteratur till ABL är den 

fria culpabedömning inte direkt diskuterad och det är därför en allmän tanke som nu förs. 

Då själva metoden är till för att avgöra om en tillräckligt god aktsamhetsbedömning blivit 

gjord torde den gå att tillämpa för att avgöra om VD eller styrelseledamot varit culpös i 

ABL skadeståndsregler. Den fria culpabedömning finns inom den allmänna skadeståndsrät-

ten och kallas även för Learned Hand Rule.78 Metoden går ut på att genom att svara på fyra 

frågor kunna avgör om en person varit culpös eller inte. De fyra frågorna är som följer i) 

risken för skada, (ii) sannolika skadans storlek och (iii) möjligheten att förekomma skadan. 

Inom svensk rätt har det även utvecklats ett fjärde kriterium (iv) den handlades möjlighet 

att inse risken för skada.79 De fyra frågorna är alla kumulativa vilket innebär att samtliga 

måste vägas in i en samlad bedömning för att kunna avgöra om VD eller styrelseledamot 

varit culpös. Med ett exempel nedan ska här försökas illustrera hur metoden går till. 

Exempel: VD för bolag X har fått information om att det finns pengar att tjäna i ett affärs-

avtal med ett bolag Y i Ryssland. VD för bolag X vet dock att bolag Y är extremt osäkra att 

ha och göra med och att dom när som helst kan gå i konkurs. VD för bolag X bestämmer 

                                                
75 Dotevall, s. 63-64. 

76 Sandström, s. 390. 

77 Hellner, s. 133. 

78 Hellner s.133-134 

79 Hellner s. 134 
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sig ändå för att ingå affär med bolag Y, som en kort tid senare gå i konkurs. Bolag X förlo-

rar nu massor med pengar och undrar om man kan påvisa att VD för bolag X orsakat den 

skadan. 

Med hjälp av Learned Hand Rule ska här exemplet undersökas. Först och främst, fanns det 

en risk för att skada kunde uppstå? Svaret får ses som ganska troligt då VD för bolag X 

hade information om riskerna. Vidare, kunde VD för bolag X inse att skadan skulle bli stor 

och av betydelse? Även här får svaret ses som jakande med tanke på att det gällde mycket 

pengar och risken var maximal för att mista dom. Kunde då VD för bolag X ha undvikit 

skadan? Utan tvekan är det så, VD för bolag X kunde ha undvikit att ingå affären med bo-

lag Y. Slutligen kunde VD för bolag X inse att skada för bolaget kunde uppstå pågrund av 

den affär han ingick? Med största sannolikhet får det antas att VD för bolag X kunde inse 

detta, han hade informationen och förstod riskerna. Den slutsats man kommer till är att 

VD för bolag X agerat culpöst.            

5.4 Adekvat orsakssamband 
För att skadestånd ska kunna utkrävas av VD eller styrelseledamot krävs som sagt tidigare 

inte bara att man varit culpös utan också att det finns ett adekvat orsakssamband mellan 

skadan och bolagsorganets direkta handlande eller underlåtenhet att handla. Det vill säga 

att den skada som uppkommit ska ha uppstått på grund av den handling som VD eller sty-

relseledamot ingått.80 Dotevall beskriver vidare att även om VD eller styrelseledamot för-

summat sin plikt i något avseende föreligger ändå inget orsakssamband om skadan skulle 

ha uppstått ändå.81 Vad innebär då adekvat? Kriteriet att orsakssambandet ska vara adekvat 

innebär att allt för avlägsna följder eller följder som är allt för oväntade sortera bort.82 Med 

andra ord föreligger adekvans om skadan är en förutsägbar effekt av handlingen. Hellner 

har här ett väldigt fint exempel nedan som beskriver adekvans kravet:  

” Ett exempel på detta kan nämnas är ifall en kusk kör en vagn med en passagerare och råkar somna, 
varpå vagnen svänger in på fel väg. Efter vagnen har svängt in på fel väg träffas passageraren av blixten. 
Här har kusken handlat oaktsamt samt att ett orsakssamband föreligger, men orsakssambandet kan inte 
anses vara adekvat till skadan.”83 

                                                
80 Sandström, s. 390. 

81 Dotevall, s. 65. 

82 Hellner, s. 202. 

83 Hellner, s. 202. 
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Frågan om ett adekvat orsakssamband är dock tämligen oproblematiskt i bolagsrättsliga 

samanhang och det ställs inga höga krav på bevisning i detta avseende. Detta då det huvud-

sakligen föreligger ett adekvat orsakssamband när VD eller styrelseledamot försummat sin 

plikt inom ABL eller bolagsordningen.84       

5.5 Skadan 
En kort kommentar om begreppet skada. En VD eller styrelseledamot som försummat sina 

plikter i bolaget behöver inte bli skadeståndsskyldig för dessa så länge ingen skada har upp-

stått. En VD kan till exempel ha brustit i sin omsorgsplikt mot bolaget och inte kontrollerat 

visa uppgifter, så länge inte detta leder till skada för bolaget är VD fri från skadeståndsan-

svar. Den skada som har uppkommit måste som vi vet tidigare vara av ekonomisk bety-

delse för att 29:1 ABL ska vara tillämplig. Skadan måste dessutom vara möjlig att uppmäta i 

kronor och ören samt att den uppkommit mot eller utan skadelidandes vilja.85 Vidare kan 

skadan vara av sådan natur att den inte direkt givit en värdeminskning utan även en möjlig-

het till inkomstbortfall ska ses som skada. Ett exempel på en sådan situation kan vara då en 

VD genom sin underlåtenhet att handla förlorat en affär som hade genererat i mycket 

pengar för bolaget.    

5.6 Culparegelns subjektiva sida 

Även om den objektiva sidan är den mest väsentliga i bolagsrättsliga sammanhang så finns 

det situationer då även den subjektiva sidan måste bedömas.86 Den subjektiva sidan av cul-

paregeln är som sagt tidigare mer speglad av dom personliga egenskaper som en styrelsele-

damot eller VD besitter eller inte besitter. Som redogjorts för tidigare finns det inga speci-

fika krav i ABL på vilken typ av VD eller styrelseledamot som kan anställas och vilka kvali-

fikationer dessa ska ha. Det bör dock framtonas att en VD eller styrelseledamot inte kan 

vara befriad från ansvar på grund av bristfällig kompetens, utan culpabedömingen bygger 

på en uppfattning att en viss lägsta nivå finns hos de som åtagit sig uppdraget som VD eller 

styrelseledamot.87     

                                                
84 Dotevall, s. 66-67. 

85 Dotevall, s. 68. 

86 Dotevall, s. 72. 

87 Dotevall, s. 73. 
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5.7 Bevisbördan 

Vem är det som ska bevisa att VD eller styrelseledamot varit culpös i sitt agerande och ska 

stå som skadeståndsansvarig? Liksom huvudprincipen i skadeståndsmål är det den som lidit 

skada som har bevisbördan vid tillämpning av 29:1 ABL. Vidare finns det inte någon om-

vänd bevisbörda, det vill säga att VD eller styrelseledamot efter att ha blivit utpekade som 

skadeståndsansvarig inte kan motbevis sin skyldighet.88 Dotevall uttrycker dock att en för-

del med omvänd bevisbörda skulle vara att styrelseledamot eller VD skulle vara mer aktiv i 

sitt agerande och således till fördel för bolagets verksamhet.89  

 

5.8 Slutsatser 

Under det femte avsnittet har läsaren fått en inblick i hur skadeståndsbedömningen går till 

och vilka olika moment som måste var uppfyllda för att ersättning ska kunna utges. Meto-

den är enligt min mening ett rimligt sätt att bedöma hur en VD eller styrelseledamot varit 

oaktsam i sitt arbete eller inte. Problem som jag dock vill påpeka här är att metoden är rela-

tivt komplicerad och att det saknas en viss förutsägbarhet i hur vissa frågor kommer att 

falla. Speciellt intressant finner jag det i situationer då VD eller styrelseledamot anklagas för 

att ha brutit mot sin lojalitetsplikt eller omsorgsförpliktelse, då det enligt min mening är 

svårt att göra en culpabedöming baserad på vad som står i lag praxis eller sedvänja. Att an-

vända sig av Learnd Hand Rule må vara en användbar metod, men det torde vid vissa till-

fällen vara svårt att förutse var resultatet hamnar. Sandström är även inne på ett resone-

mang om att bevisningen vid skadeståndstalan i situationer då VD eller styrelseledamot va-

rit passiv är komplicerad. Detta då det är svårt att med oaktsamhetsbedömningen avgöra 

hur pass kraftfullt exempelvis en VD bort agera i en sådan situation.90  

 

                                                
88 Prop 1997/98:99 s.187 

89 Dotevall, s. 72. 

90 Sandström, s.390. 
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6 Avslutande diskussion och slutsats 

6.1 Diskussion 

Det har framgått på ett tydligt sätt att en styrelse och mer specifikt en ledamot i styrelsen 

samt en VD har väldigt många åtaganden och förpliktelser mot bolaget. Vissa uppgifter 

finns direkt uttryckta i lagen, andra ligger under de allmänna förpliktelserna. Båda dessa or-

gan har alltid möjligheten att delegera uppgifter neråt till andra medarbetare, men det finns 

nästan alltid ett visst ansvar kvar. Då en skada i bolaget inträffar, som vanligen är av eko-

nomisk art, ska i regel någon stå till ansvar för det som skett. Lagstiftaren har infört 29:1 

ABL och där pekat ut ett par ansvarsubjekt som kan komma att stå till ansvar och under-

sökas om dom varit bristfälliga i sin kontroll och plikt mot bolaget. För att avgöra om an-

svarsobjekten varit oaktsamma görs en kontroll genom att titta på lag, praxis, sedvänja och 

slutligen eventuellt en bedömning genom Learnad Hand Rule. I situationer då man inte di-

rekt kan peka i lag eller annan ordning på om en VD eller styrelseledamot varit oaktsam, till 

exempel inom VD:s lojalitetsplikt eller omsorgsförpliktelse blir det en ganska vansklig be-

dömning och det torde förutsätta att viss utredning måste tas till handa.   

Som läsaren har insett har en mängd olika rättskällor använts i detta arbete för att beskriva 

hur en sådan oaktsamhetsbedömning går till. Målet har varit att läsaren ska ha skapat sig en 

uppfattning kring hur den bedömning är rimlig eller inte. Jag själv är av uppfattningen att 

bedömningen är tämligen god och att svensk lagstiftare lyckats så bra som möjligen kan 

begäras. Sverige har en metod för hur och på vilket sätt en oaktsamhetsbedömning ska gö-

ras. Det finns, även om dom är få, rättsliga avgöranden från HD som backar upp denna 

oaktsamhetsbedömning. Det finns doktrin på området som beskriver metoden och i varje 

fall enligt min mening inte uttrycker sig vara missnöjda med den. Men jag är också av den 

mening att även då oaktsamhetsbedömningen som sådan är tämligen god finns det vissa 

aspekter och funderingar som jag vill framhålla och belysa. Dessa aspekter kritiserar inte 

oaktsamhetsbedömningen som sådan utan snarare vad som måste finnas för att bedöm-

ningen ska fungera.  

I en situation då en VD till exempel brustit i sin omsorgsförpliktelse, på ett adekvat kausalt 

sätt och skada föreligger, så måste man ändå så som motpart specificera mer noggrant i vil-

ket avseende som VD eller styrelseledamot brustit. Vid en rättslig process i domstol torde 

det inte vara gott nog med att uttrycka att exempelvis VD varit oaktsam på grund av ”fel 
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och försummelse” utan som motpart måste man vara betydligt mer specifik i sin talan. Det 

måste beskrivas på vilket sätt som exempelvis VD varit försumlig och varför just han eller 

hon ska stå till ansvar för det.  

Vad innebär då detta? Enligt min mening betyder det att en utförlig genomgång och 

granskning behövs göras för att exempelvis bolag ska kunna ha stöd för sina påståenden 

om att VD varit oaktsam och orsakat skada. I vissa fall kanske även denna genomgång be-

höver göras av en oberoende utomstående part, exempelvis en advokatbyrå. Beroende på 

skadans storlek och på hur stort företaget är tar en genomgång och granskning troligen 

olika lång tid. För ett större börsnoterat bolag är en omfattande granskning och genomgång 

uppskattningsvis både tidskrävande och kostsam. Detta skapar enligt min mening två pro-

blem. För det första får den som lidit skada vänta länge på att ersättning ska utgå. För det 

andra, kostnader som kan tänkas uppstå för ett bolag genom att behöva beställa en gransk-

ning eller att överhuvudtaget behöva genomgå en granskning är inte en fördel. Läsaren för-

står säkert att en advokatbyrå som är anlitad för att gå igenom ett bolags kontrollinstru-

ment, styrelsemöten och VD-protokoll med mera, är tidskrävande och definitivt kostsamt.         

För den skadelidande parten så kan det också vara ekonomisk kostsamt att skaffa sig de 

fakta och material som behövs för att kunna starta en rättslig process och styrka sin talan i 

en eventuell rättegång. Läsaren har ju bland annat tidigare kunnat ta del av den bevisbör-

defördelning som ligger den skadelidande till last.   

Jag har tidigare uppmärksammat läsaren på att det finns väldigt få rättsfall från den högsta 

domstolen angående skadeståndsprocesser i bolagsrätten med anknytning till 29:1 ABL. 

Anledning till bristen på praxis från området torde beror på just på några av de faktorer 

som jag belyst, dels tiden att bedriva dessa processer och dels den ekonomiska aspekten. 

Det finns även en tredje aspekt som handlar om publicitet och som jag tror att både bolag 

och även den skadevållande vill undvika. För att belysa mitt påstående vill jag använda mig 

av ett exempel.  

Exempel: Bolag A är noterat på den svenska börsen med en stor omsättning har genom 

VD:s beslut gjort dålig affärer utomlands. Bolag A lider nu stor skada på grund av det in-

träffade. Istället för att skapa en juridisk process kring händelsen och väcka uppmärksam-

het utåt löser Bolag A den skadeståndsrättsliga frågan som uppstått internt för att slipa ne-

gativ publicitet och vidare ekonomisk skada.  
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Exemplet ovan tycker jag beskriver ytterligare varför vi ser så få rättsfall på området. Det är 

smidigare för bolag att lösa skadeståndsfrågor internt och tämligen diskret istället för att 

bedriva juridisk process och genomföra granskningar och oaktsamhetsbedömningar.  

6.2 Slutsats 

Inom bolagsrätten försöker lagstiftaren att på ett så smidigt sätt som möjligt sätta upp reg-

ler som förpliktar vem som ska göra vad och vilket ansvar som ska åligga vem. Samtidigt 

försöker lagstiftaren att skapa ett lagsystem som inte skapar näringslivs effekter som är ne-

gativa. Som lagstiftare vill man inte skapa en handlingsförlamad styrelseledamot eller en 

VD som inte vågar ingå avtal därför att denne är rädd att misslyckas och dra på sig skade-

ståndsansvar. De allmänna förpliktelserna ska här hjälpa till att lösa detta problem. Proble-

matiken är dock, som jag ser det, att man i processrättslig synvinkel får det svårare att ut-

peka vem som gjort fel eller vem som ska ha ansvar. En lag torde vara enklare att påvisa än 

en allmänförpliktelse.  

Min poäng och slutliga hållning är därför någonstans mitt emellan näringslivsaspekten och 

den rättspolitiska aspekten. Jag tycker att metoden för att bedöma om VD eller styrelsele-

damot varit oaktsam och brustit i sin lojalitetsplikt eller omsorgsförpliktelse är god, men att 

de material och den fakta för att metoden ska kunna användas oftast resulterar i en dyr och 

långdragen utredning, framför allt för större börsnoterade bolag.  

Hur ska man då lösa problemet? Jag tror inte att lagstiftaren genom att ytterligare precisera 

lojalitetsplikten och omsorgsförpliktelsen i lag kommer att lösa problemet. Att stadga dessa 

två i ABL, tror jag enligt min mening bara skulle leda till en mer negativ effekt av bolagets 

dagliga verksamhet. Istället tror jag två saker. För det första, mer praxis på området skulle 

innebära bättre förutsebarhet och smidigare processer. För det andra, bolag som drabbas 

av skada genom deras VD eller styrelseledamot får helt enkelt själva avgöra om de anser 

värdet av skadan vara så betydligt att det är väsentligt att bedriva process eller om det är 

mer rimligt att lösa frågan internt.   

Slutligen ett litet intressant påpekande och en kort kommentar. HQ bank som vars situat-

ion beskrevs en del i bakgrunden av den här uppsatsen har fortfarande inte bestämt om 

man ska föra talan om skadeståndskrav. Den omfattande granskning som banken låtit göra 

genom advokat Anders Malm för att bedöma oaktsamheten och ansvarsfrågan har varit 

mycket kostsam och tidskrävande. Det ska bli väldigt intressant att se var denna ”HQ bank 
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historia” slutar, men helt klart är att skadeståndsfrågan på det bolagsrättsliga området sällan 

varit så dagsaktuell som nu.  
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