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Sammanfattning 
 

 

 

 

 

Med culparegeln avser man en huvudprincip inom skadeståndsrättens område. 

Detta innebär att minst culpa fordras för att skadeståndsskyldighet skall inträda. 

En del av culparegeln utgörs av culpabedömningen. Hur denna bedömning 

faktiskt skall gå till framgår inte av lagstiftning eller förarbeten. Jag vill gå så 

långt och säga att man istället har överlämnat denna bedömning åt 

rättstillämparen. Vad är det då som ligger till grund för en culpabedömningen med 

avseende på VD:s skadeståndsansvar? Uppsatsens utgångspunkt är det som 

stadgas i ABL. Det är i 29 kap. som man kan finna skadeståndsreglerna och mer 

precist i 1 § som man finner skadeståndsansvaret för VD. En VD som under 

fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget skall 

ersätta skadan. Detta skadeståndsansvar delas upp i två kategorier, det interna och 

externa ansvaret. Mellan dessa två uppdelningar görs det en åtskillnad. Nämligen 

att vid det externa ansvaret, som har till syfte att skydda tredje man, krävs det att 

VD överträtt ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordning för att 

skadestånd skall kunna utgå. Culpabedömningen bygger på culparegeln och 

bedömningen som sker görs utifrån normavvägning eller en så kallad fri 

culpabedömning. Utöver detta finns det något som heter konkurrerande 

culpakriterier, detta skriver Christian Dahlman om. Dessa kriterier är något som 

svenska domstolar kan tillämpa i avgöranden i skadeståndsmål.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Culpabedömning, Verkställande direktör, Skadeståndsansvar, 

Aktiebolagslagen, Bolagsrätt. 
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Abstract 
 

 

 

 

 

The present thesis is an investigation of the liability of corporate directors in 

Swedish law. The main subject of the study is the liability rule in chapter 29 

section 1, in the Swedich Corporate Act, and also how this assesment of liability 

is done and applied. The rule proviedes liability for directors when he, due to 

negligence, causes the company damage, and to shareholders and third party as 

well. If the director, during his mandate is either intentionally or by sheer 

unacurateness inflicts damage to the company he is obligated to reimburse the 

potential loss caused by the damage.  

 

The liability concerning the corporate director is divided in to two categories, one 

that is the liability towardes the company itself, the inhouse liability, and the other 

one towardes the shareholders and other third partys, the external liability. Both 

liabilities are found in the Swedish Corporate Act section 1, but they differ in they 

way they can be applied. It is prescribed by law that for the director to be liable, 

towardes the shareholder, he has to infringe a rule in the Company Act, or the 

Accounting Act, or the articles assciation, whos main purpose is to protect those 

intrests. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Liability, Corporate director, Liability for damages, Swedish 

Corporate Act, Corporate Law. 
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1. Inledning 
 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Antalet skandaler inom näringslivet har de senaste åren ökat såväl internationellt 

som nationellt. Skandalerna bidrar till ett rubbat förtroende för näringslivet. Men 

även i det långa loppet skadar det tillväxten då människors vilja att investera 

sjunker p.g.a. rädslan av att förlora sina pengar. Ett exempel på detta är skandalen 

gällande Skandia.  

 

Aktieägarna i ett bolag måste kunna lita på att företagsledningen sköter sina 

åtagande på att tillfredställande sätt. Även styrelsen måste kunna försäkra sig om 

att den personen som innehar VD-rollen i bolaget sköter sin förvaltning på ett 

lagenligt sätt och att denne följer de anvisningar som styrelsen föreskriver. Därför 

finns det lagstadgat i ABL hur VD:s ansvar skall förefalla. Det är ABL 8:29 som 

föreskriver om VD:s löpande förvaltning och 29:1 förskriver om VD:s 

skadeståndsansvar. 

 

Det fordras en hel del frihet för bolagsledningen och därmed VD för att kunna 

bedriva bolagets verksamhet. Det krävs att risker tas, stora som små, för att 

bolaget skall kunna bibehålla konkurrenskraften och därmed hålla sig kvar på 

marknaden. Men detta risktagande måste ha en yttersta gräns. VD skall jobba för 

att gynna bolaget och inte sig själv vilket innebär att de risker som tas måste 

värderas så de inte blir ogynnsamma och alltför riskfyllda för bolaget. Därför 

måste det finnas sanktionerade regelverk vars syfte är att klargöra för VD att 

denne alltid skall prioritera bolagets, och därmed aktieägarens, intresse. Men trots 
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att det finns regelverk som reglerar VD:s ansvar förkommer det likväl svårigheter 

vid bedömningen av culpa gällande VD och hur denna skall gå till. 

 

 

1.2 Frågeställning/problem 
 

Det är förenat med svårigheter att avgöra när en VD är culpös. Detta då lagtexten 

är relativt vag och inte ger någon direkt vägledning för hur bedömningen – 

culpabedömningen - skall göras.  

 

Därför har jag valt att inrikta mig på problematiken om hur och när en VD kan 

anses vara culpös. När är en VD:s handlande culpöst och vad är det som bidrar till 

denna bedömning? Vilka kriterier är det som skall vara uppfyllda för att det skall 

föreligga culpa? 

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för de principer som ligger till grund för 

culpabedömningen när det gäller VD:s skadeståndsansvar. Dessutom finns det 

inte många som valt att skriva uppsats inom detta ämne. Flertalet väljer att 

behandla revisorns skadeståndsansvar och därför kände jag, bortsett från mitt eget 

intresse inför ämnet, att det var viktigt att det även finns uppsatser som berörde 

VD:s skadeståndsansvar. 

 

Jag vill genom denna uppsats försöka visa för läsaren att culpabedömningen är 

något som är tämligen svårt när det gäller en VD i ett aktiebolag. Svårigheten 

gäller främst avgörandet om när en VD handlat culpöst. 
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1.4 Avgränsningar 
 

Då ämnet rörande VD och dennes roll inom ett bolag kan vara relativt brett har 

jag valt att i denna uppsats göra en avgränsning som innebär att jag endast 

behandlar VD och dennes culpabedömning. Således berör jag därför inte sådant 

som är irrelevant och faller utanför denna diskussion. 

 

Culpabedömningen kommer i denna uppsats ha sin utgångspunkt i ABL. Men då 

skadeståndsreglerna i denna lag skall ses i ljuset av de allmänna 

skadeståndsrättliga principerna kommer jag även att presentera dessa för att 

klargöra och underlätta för läsaren hur strukturen för culpa gällande VD är 

uppbyggd. 

 

Då det är culpabedömningen för VD inom Sverige som är av intresse för mig 

bygger uppsatsen på nationell rätt. Därav behandlas inte internationell rätt, med 

undantag från de få rättsfallshänvisningar som återfinns i uppsatsen. 

 

 

1.5 Metod och Material 
 

I denna uppsats, för att kunna underbygga min analys och diskussion, har jag 

använt mig av traditionell juridisk metod i form av att jag använt mig av lag, 

förarbeten, ett fåtal rättsfall (som behandlade frågan om skadestånd gällande 

bolagsledningen) och doktrin. Utifrån den information som jag funnit från de 

olika källorna kommer jag att analysera och kommentera culpabedömningen. 

 

Allt material som använts har varit direkt anknutet till aktiebolag och inte 

behandlat annat eller annan bolagsform, med undantaget för den bok som jag 

använt vid presentationen av de allmänna skadeståndsrättliga principerna. 
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1.6 Disposition 
 

Dispositionen för denna uppsats är att de tre inledande kapitlen kortfattat 

presenterar den allmänna information en läsare behöver som underlag för att 

kunna förstå resterande kapitel. 

 

Efter dessa tre kapitel presenteras uppsatsens två tyngre kapitel som är kärnan i 

uppsatsen. De två sista kapitlen innehåller även analys och diskussion. Det är med 

hjälp av dessa som jag kan besvara uppsatsens frågeställning: När kan VD anses 

vara culpös? Kap. 5 innehåller en mindre analys i jämförelse med kap. 6 som blir 

det kapitel som är mest väsentligt för frågeställningen. 

 

I det avslutande kapitlet bidrar jag med några reflektioner gällande det jag har 

skrivit i uppsatsen. 
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2. Bolagsorganen – en introduktion 
 

 

 

 

 

I Sverige finns det två kategorier av aktiebolag, nämligen privata och publika. 

ABL:s regler gäller för bägge kategorier av aktiebolag. Skillnaden mellan de två 

formerna är sättet man anskaffar kapital. Möjligheten till att anskaffa kapital 

genom att vända sig till allmänheten är något som endast tillkommer publika 

bolag och det är detta som skiljer privata och publika bolag åt.1 

 

I aktiebolag finns en klar skiljelinje mellan företaget och ägaren. Aktiebolagets 

kännetecken är bl.a. att den är en juridisk person vilket innebär att den ej självt 

kan utföra handlingar. Detta innebär att det krävs bolagsorgan som består av 

fysiska personer som beslutar och agerar för bolaget räkning. Aktiebolaget består 

av fyra bolagsorgan, bolagsstämman, styrelsen, VD och revisorer. Där de tre först 

nämnda är de som är involverade i bolagets beslutsprocess och revisorn är ett 

kontrollorgan. Samtliga bolag måste hålla en stämma och ha en styrelse samt 

revisor. Bolag som är publika måste ha en VD, medan att utse en VD för de bolag 

som är privata är frivilligt. 

 

I ett aktiebolag är det aktieägarna som har den avgörande beslutanderätten. 

Aktieägarna har även en viss möjlighet att kontrollera bolagets verksamhet. Det är 

aktieägarna som äger bolaget och det är dessa som utser styrelsemedlemmarna.2   

 

 

                                                 
1 Rodhe (2002) s. 22 
2 Dotevall (1999) s. 31 



 12

2.1 Bolagsstämma  
 

Inom den svenska aktiebolagsrätten har man sedan 1848 ansett att bolagsstämman 

skall betraktas som det högsta bolagsorganet. Detta medför bl.a. att 

bolagsstämman i lag tillagts en exklusiv kompetens att besluta i flera för bolaget 

viktiga frågor.3 Dock kan inte bolagsstämman företräda bolaget mot tredje man. 

Detta kan man finna i ABL 8:29 och 8:30 som föreskriver att styrelsen och VD 

har exklusiv kompetens att vara ställföreträdare för bolaget.4 

 

Bolagsstämman kan som överordnat organ ge instruktioner till styrelsen.5 

Styrelsen är skyldig att följa dessa instruktioner på grund av lydnadsplikt till 

bolagsstämman enligt ABL 8:42 andra stycket.6 Om inget annat följer av lag eller 

bolagsordningen kan stämman avgöra varje fråga som rör bolaget. Man talar 

ibland om att stämman har en rest- och residualkompetens, som innebär att 

stämman är behörig i varje fråga som inte uttryckligen faller under ett annat 

bolagsorgans exklusiva kompetens.7 

 

 

2.2 Aktiebolagets ledning – Styrelse och VD 
 

I varje publikt aktiebolag finns en bolagsledning bestående, enligt ABL, av två 

organ, vilka är styrelsen och VD. Privata bolag kan välja att ha en VD. Dessa två 

organ delar ansvaret för förvaltningen av bolaget.8 Dock är det viktigt att göra en 

gränsdragning mellan styrelsens ansvar och VD:s ansvar. 

 

 

                                                 
3 Dotevall (1999) s. 30 f 
4 Dotevall (1999) s. 30 
5 Svensson, (1999) s. 93 
6 Nial (1998) s. 115 
7 Rodhe (2002) s. 164 
8 Sandström (2007) s. 205 
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2.2.1 Styrelsens roll i ett aktiebolag 

 
Enligt ABL är en styrelse i ett aktiebolag ett obligatoriskt organ som normalt väljs 

på bolagsstämman.9 Styrelsen skall enligt ABL 8:3 första stycket svara för 

bolagets organisation och förvaltningen av bolaget angelägenheter. Dock innehar 

stämman exklusiv beslutanderätt i vissa frågor, exempelvis i frågor rörande 

ändring av bolagsordningen, val av styrelse och val av revisor.  

 

Styrelsen är i sin förvaltning skyldig att rätta sig efter särskilda föreskrifter som 

meddelas av bolagsstämman men detta får ej ske på ett sådant vis att styrelsen 

förlorar sin ställning som ansvarig handhavare av förvaltningen.10 ABL utgår ifrån 

att aktieägarna överlämnar skötseln av bolagets intressen till styrelsen (och ev. 

VD) och att denna svarar för den övergripande förvaltningen fram tills nästa 

stämma.11 

 

Styrelsen skall alltid agera för bolagets bästa, inom ramen för sina befogenheter 

och skyldigheter. Ansvar, i from av skadestånd och straff, kan göras gällande inte 

bara mot en ledamot som i aktiv handling åsidosätter bolagets intressen, men även 

mot den som är passiv och inte agerar tillräckligt.12  

 

 

2.2.2 VD:s roll i ett aktiebolag 

 

En VD har till uppgift att utföra den löpande förvaltningen i bolaget i enlighet 

med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Till den löpande förvaltningen kan 

sägas höra samtliga åtgärder som inte enligt lag eller bolagsordningen skall 

beslutas av stämman eller styrelsen. VD skall svara för driften av rörelse, utöva 

tillsyn över personalen samt sörja för en lagenlig och lämplig bokföring och 

medförvaltning.  

                                                 
9  Åhman (1997) s. 301 
10 Rodhe (2002) s. 164 
11 Sandström (2007) s. 208 
12 Sandström (2007) s. 209 
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Det händer att VD utför åtgärder som faller utanför den löpande förvaltningen. 

Men detta får endast ske på de premisser att styrelsen fortfarande behåller sin 

ställning som överordnat organ inom bolaget. Åtgärder som faller utanför VD:s 

förvaltning är något som styrelsen skall handlägga. Men om det är så att en åtgärd 

är av brådskande karaktär och det ej går att avvakta utan att detta skulle innebära 

nackdel för bolaget, kan VD företa åtgärden men måste då snarast meddela 

styrelsen om sitt agerande. Styrelsen kan dessutom bemyndiga VD att vidta 

åtgärder som faller utanför förvaltningen. 13  

 

VD är ett organ som är underordnat styrelsen vilket innebär att styrelsen kan ge 

VD anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder skall skötas. VD är då 

skyldig att följa dessa anvisningar inom ramen för vad som stadgas i lag och i 

bolagsordning. Dessutom kan VD fråntas sin behörighet om styrelsen väljer att ta 

sin bestämmanderätt i anspråk.14 

 

Styrelsen och VD har rätt att företräda bolaget och bl.a. ingå avtal för företagets 

räkning samt åta åtgärder som krävs för den löpande förvaltningen.15 

 

 

2.3 Revisor 
 

Förutom de redan nämnda organen stadgas det enligt lag att ett aktiebolag skall ha 

minst en revisor, som utses på bolagsstämman, vars uppgift är att granska bolagets 

årsredovisning och bokföring samt granska styrelsens och VD:s förvaltning. 

Revisorn får inte bistå bolaget med hjälp vid bokföring, affärsmässiga 

överväganden, skatteplanering, administrativa råd o.s.v.16 Revisorns uppgifter och 

vad dennes arbete skall innefatta kan man finna i ABL 9:3 t.o.m. 9:6. 

 

                                                 
13 Dotevall (1999) s. 78 och s. 84; Rodhe (2002) s. 165 
14 Rodhe (2002) s.165 
15 http://foretagarguiden.nutek.se/sb/d/341/a/1292  
16 Sandström (2007) s. 266 f 
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Revisorn är i första hand ägarnas kontrollorgan och därför skall revisorn följa de 

anvisningar som meddelas av bolagsstämman. Dessutom skall revisionen vara så 

ingående och så omfattande som god revisionssed kräver.17 Då detta inte är av 

betydelse för uppsatsen går jag inte in på det närmre. 

 

Syftet med revisionen är att försäkra om att den information som lämnas om 

bolagets finansiella status är korrekt. Revisorn bidrar med en ”kvalitetssäkrande” 

roll som innebär att information som kommer från bolaget kan anses vara mer 

trovärdig. Därför blir revisorn en förutsättning för ett välfungerande näringsliv 

och samhälle.18  

                                                 
17 Prop. 1997/98:99, s. 76 
18 Prop. 1997/98:99, s. 149 
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3. VD:s uppgifter 
 

 

 

 

 

3.1 VD:s sysslomannaställning och lojalitetsplikt 
 

När det gäller den rättsliga karaktären av uppdraget i ledning för ett bolag är den 

vanligaste uppfattningen att VD intar en ställning i form av syssloman.19 En 

syssloman är en person som åtar sig att sörja för annans ekonomiska eller rättsliga 

angelägenheter. 

 

Uppfattningen om att VD intar en rättslig ställning som är jämförbar med en 

syssloman har stött på en del kritik. Därför har man varit noga med att påvisa att 

VD innehar en ställning som påminner om sysslomans, då VD:s uppdrag bl.a. går 

ut på att handla för någon annans räkning. VD har däremot en friare ställning än 

vad en syssloman normalt har då VD inte behöver rådfråga sin huvudman 

(aktieägarna) om varje osäkerhet gällande vad som är huvudmannens vilja. 

Ytterligare en skillnad mellan VD och en syssloman i normalfallet är att VD 

måste inom sin verksamhet ta vissa risker och dessutom i jämförelse med en 

syssloman skall en VD driva en affärsverksamhet som medför att man inte 

ensidigt kan tänka på huvudmannens intresse.20 

 

Ur den sysslomannaliknande ställningen som en VD intar härleds en allmän vård- 

och lojalitetsplikt. Lojalitetsplikten är en sida av vårdplikten som åligger VD att 

beakta i sin förvaltning. Denna plikt innebär att VD skall agera i bolagets intresse 

och verka för att driva verksamheten framåt.21 VD:s ställning som syssloman 

                                                 
19 Dotevall (1989) s. 273 
20 Dotevall (1989) s. 276 
21 Dotevall (1989) s. 277 
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inom bolaget kommer med ett ansvar som sträcker sig längre än bara till 

överträdelser av lagbestämmelser eller annan föreskrift. VD är nämligen också 

ansvarig att se till att dennes plikter uppfylls med tillbörlig omsorg.22 
 

VD:s ställning och det ansvar som åligger denne, som att förvalta andras 

förmögenhetsintressen, medför att VD har en lojalitetsplikt gentemot bolaget. 

Syftet med lojalitetsplikten är bl.a. att skydda bolaget från att VD agerar i eget 

intresse.23 

 

 

3.2 VD:s förvaltning 
 

För att kunna definiera vad som är VD:s löpande förvaltning bör man först 

försöka förklara vad som menas med förvaltning. Kort kan man, i detta 

sammanhang, beskriva det som alla åtgärder som ej uttryckligen enligt lag tillagts 

bolagsstämman. I ABL 8:29 första stycke finner man att VD skall sköta den 

löpande förvaltningen:  

 
”29 § Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar.  
   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”. 

 

Således innebär detta att det som faller utanför VD:s löpande förvaltning  sköts av 

styrelsen. Vad som utgör den löpande förvaltningen och vad som är annan 

förvaltning, alltså gränsdragningen mellan VD:s och styrelsens angelägenheter, 

kan man återfinna i ABL 8:29 andra stycket med en motsatsvis läsning. Där finner 

man vad som kan kallas VD:s extraordinära förvaltningsrätt. Denna innebär att 

vid de tillfällen då VD ej kan avvakta ett beslut av styrelsen utan att detta skulle 

påverka bolaget negativt, har VD rätt att vidta åtgärden. Dock måste han snarast 

                                                 
22 Svernlöv (2008)  s. 56 
23 Dotevall (1989) s. 261 
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meddela styrelsen om sitt agerande.24 VD:s löpande förvaltning varierar mellan 

olika bolag, vilket är ett resultat av att företag är olika stora och deras verksamhets 

art skiljer sig från varandra. 

 

Till VD:s löpande förvaltning hör således beslut som rör bolagets drift, dvs. 

rutinärenden, eller åtgärder som är återkommande, sådant som skulle kunna kallas 

ordinärt. Allt som faller utanför denna definition tillhör styrelsens förvaltning.25 

 

Enligt vad som står i förarbetena ingår i VD:s löpande förvaltning bl.a. ingåendet 

av avtal med leverantörer och kunder. Även ingåendet av avtal om anställning av 

befattningshavare faller inom VD:s förvaltning, så till vida att avtalet inte med 

hänsyn till sitt innehåll, den tidsrymd det avser och bolagets förhållanden framstår 

som ovanlig eller av stor betydelse för bolaget.26 

 

Det finns en betydelsefull fråga som rör huruvida VD skall ha rätt att företa 

processuella åtgärder som en del av sin löpande förvaltning. Frågor som 

uppkommer i samband med detta är i vilken mån det ingår i VD:s behörighet att 

avtala om förlikning vid tvister som ej går till domstol eller att  avtala om 

skiljeklausuler. Ett argument för att detta skulle falla inom ramen för VD:s 

förvaltning är om tvistsituationen berör sådant som den löpande förvaltningen 

normalt innefattar. Detta skulle därför bidra till att VD är processbehörig och 

dessutom har rätt att företräda bolaget i en domstol.27 

 

Då det saknas lagreglering om hur ett bolags verksamhet skall organiseras åligger 

det VD att besluta om bolagets personella organisation, främst avser detta 

personalen på mellan- och basnivå (detta under styrelsens överseende). Genom att 

VD innehar uppgiften att till större del sköta organiseringen av bolagets personal 

kan denne genom lämpliga val av chefer lätta på sin arbetsbelastning genom att 

delegera ner uppgifter. Uppgifterna är då av sådan karaktär att det inte är 

väsentliga för bolagets drift i sin helhet. Men för att detta skall fungera måste VD 

utveckla kontrollinstrument som ser till att allt sköts på ett korrekt sätt. Detta 
                                                 
24 Åhman (1997) s. 565 ff 
25 Sandström (2007) s. 220 
26 Svernlöv (2007) s. 108 
27 Åhman (1997)  s. 582 
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eftersom VD i slutskedet alltid är den som hålls ansvarig för den löpande 

förvaltningen och att denna har skötts på ett rättmätigt sätt.28 

 

Ekonomisk hantering är även något som en VD måste kunna sköta. VD måste ha 

ett fast grepp om bolagets förmögenhetsresurser och kunna löpande hushålla med 

bolagets medel. VD skall se till att främja bolagets vinstsyfte genom instruktioner 

och kontroll. Är verksamheten omfattande måste VD regelbundet anskaffa 

rapporter om bolaget och dess ekonomiska situation. Denna typ av ansvar på VD 

kan medföra att denne ibland måste fatta beslut, som vanligen görs av styrelsen, 

för att kunna rädda bolaget.29 

 

Den löpande förvaltningen för en VD är något som är svårt att helt definiera då 

uppgifterna som skall skötas varierar från bolag till bolag.30 

                                                 
28 Sandström (2007) s. 220 
29 Sandström (2007) s. 222 
30 Åhman (1997) s. 569 
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4. VD:s skadeståndsansvar  
 

 

 

 

 

För VD (även styrelsen) finns i aktiebolagslagen regler som innebär att VD har en 

plikt att handla för att undvika skada. 

 

VD skall med omsorg sörja för sin förvaltning och kan vid skada p.g.a. culpöst 

agerande hållas ansvarig för sitt handlande och krävas på skadestånd. För att 

skadestånd skall kunna utdömas krävs dessutom att det föreligger en adekvat 

kausalitet mellan den skada som uppkommit och handlingen.31 I detta avsnitt 

kommer jag att ge en översikt över VD:s skadeståndsansvar. 

 

 

4.1 Allmänt om VD:s skadestånd enligt ABL 
 

VD:s skadeståndsansvar återfinner vi i ABL 29:1 där man i första meningen 

finner det så kallade interna ansvaret, som är VD:s ansvar gentemot bolaget. I 1 § 

andra mening finner man det som kallas det externa ansvaret, som föreskriver att 

VD även har ett ansvar gentemot bl.a. aktieägare och tredje man. Om en skada 

uppstår då VD utför uppgiften i egenskap av en ”vanlig” anställd skall denne 

behandlas enlig skadeståndsansvaret som återfinns i SkL gällande arbetstagares 

skadeståndsansvar och därmed inte enligt ABL. 32 

 

Den skadeståndsreglering som återfinns i ABL är inte uttömmande vad gäller 

VD:s ansvar, utan dessa regler måste ses i samband med den allmänna 

skadeståndsregleringen. Användandet av de allmänna skadeståndsreglerna är dock 

                                                 
31 Dotevall (1999) s. 47 
32 Prop. 1972:5, s. 433 
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begränsad då det råder speciella relationer inom ett aktiebolag.33 Jag återkommer 

till denna fråga längre fram. Det händer även att den nationella regleringen inte 

kan bidra med någon lösning då det exempelvis finns relativt lite material 

gällande VD:s skadeståndsansvar. I sådana situationer kan i vissa fall utländsk rätt 

komma till användning. Detta förutsätter dock att den utländska rätten vilar på 

samma värdemässiga grund som den nationella.34 Många gånger är det den 

skandinaviska rätten som kan bidra med hjälp till läsningar. Detta är också något 

som jag behandlar längre fram i uppsatsen. 

 

 

4.2 Internt ansvar 
 

Som ovan nämnt är det interna skadeståndsansvaret relationen mellan VD och 

bolaget, och den återfinns i ABL 29:1 första meningen. Nedan följer en kortfattad 

redogörelse för vad som krävs för att en VD skall åläggas skadeståndsansvar.  

 

För att kunna kräva skadestånd till bolaget krävs att fyra grundläggande rekvisit är 

uppfyllda; (i) skadan skall ha vållats inom skadevållandes uppdrag för bolaget, (ii) 

det skall förekomma ett culpöst handlade, (iii) skada skall ha uppstått,  och (iiii) 

adekvat kausalitet skall föreligga.35 

 

 

4.2.1 Inom uppdragstiden 

 

För att man skall kunna tillämpa skadeståndsreglerna i ABL 29 kap. måste skadan 

som tillfogats bolaget skett under den tidsperiod som uppdraget löpte under. 

Vilket innebär att sådant som uppstått innan uppdraget påbörjades eller efter det 

                                                 
33 Svernlöv (2007) s. 122 
34 Dotevall (1999) s. 17 
35 Svernlöv (2007), s. 128 
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att VD avgått kan inte göras gällande mot VD. Det föreligger alltså inget ansvar 

och därför kan ingen skadeståndstalan väckas.36 

 

 

4.2.2 Culpa 

 

En skadeståndstalan kan bli aktuell om det förfarande som VD gjort sig skyldig 

till kan anses vara culpöst. 

 

Den grundläggande frågan vid bedömningen av culpa blir om den som vållat 

skadan hade kunnat agera på något annat vis än på det sätt som skett. För att 

kunna försöka besvara denna fråga kan man exempelvis vända sig till 

handlingsnormer, som man kan finna i lagstiftning och andra föreskrifter vars 

syfte är att skydda den skadelidandes ekonomiska intresse. Dessa normer kan 

även ha kommit till uttryck genom prejudikat och sedvana.37 Något som jag 

kommer att beröra senare i uppsatsen. 

 

 

4.2.3 Skada 

 

En förutsättning för att kunna kräva en VD på skadestånd är att bolaget drabbats 

av en ekonomisk skada. Denna skada kan bestå i inkomstbortfall eller 

värdeminskningar i bolagets egendom. Även händelser som innebär att bolaget 

gör en förlust i intäkt räknas som skada. Dock skall skadan ha uppstått för att man 

skall kunna utkräva skadestånd. Har det inte uppstått någon skada trots culpöst 

agerande kan inte VD hållas ansvarig.38 

 

 

                                                 
36 Svernlöv (2007) s. 130 f 
37 Svernlöv (2007) s. 135 
38 Dotevall (1999) s. 51 
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4.2.4 Adekvat kausalitet 

 

Det anses inte vara tillräckligt med att en skada uppstår och att den som förorsakat 

den varit culpös utan det måste även förekomma adekvat kausalitet. Adekvat 

kausalitet föreligger inte om skadan ändock hade uppstått utan den vårdslösa 

handlingen. Den adekvata kausaliteten skall bedömas från situation till situation 

med den skadevållandes agerande som utgångspunkt. Syftet med adekvansregeln 

är att skydda den skadevållande för slumpmässiga skador.39  

 

Det kan vara svårt att avgöra adekvansen i en situation. Allmänt kan sägas att ett 

orsakssamband klassas som adekvat om skadan är en förutsebar effekt av en viss 

handling eller underlåtenhet.40 Dotevall gör ett försök att förklara adekvansen 

bedömning med följande text:  

 
”om en ledamot av bolagsledningen försummat sina plikter enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen och därigenom uppkommer en skada för bolaget föreligger 
adekvat orsakssamband. Detta resonemang kan även tillämpas när det gäller ansvaret 
mot bolaget i de fall andra normer överträtts än som återfinns i aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen”.41 

 

Detta försök till en förklaring om hur adekvat kausalitet skall bedömas får en att 

inse att det inte ställs allt för höga beviskrav och att det skulle vara tillräckligt att 

en befattningshavares, t.ex. VD:s, vårdslösa agerande varit en bidragande faktor 

till skadan.42 

 

Det kan vara värt att notera att utvecklingen inom svensk skadeståndsrättslig 

praxis allt mer går mot en lättnad i kravet på bevisning av adekvat kausalitet vid 

inträffad skada. HD har i flera fall tillämpat en princip som kort innebär att när det 

är stridigt på vilket sätt skadan har uppstått, är det tillräckligt, för att ansvar skall 

inträda, att domstolen anser att det är mer sannolikt att skadan orsakats på det sätt 

käranden påstår än på det sätt som svaranden hänvisar till.43 

 

                                                 
39 Svernlöv (2007) s. 147 
40 Dotevall (1989) s. 95 
41 Dotevall (1999) s. 49 
42 Svernlöv (2007) s. 149 f 
43 Dotevall (1989) s. 94 f 
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4.3 Externt ansvar 
 

Till skillnad från det interna ansvaret innebär det externa att VD har ett ansvar 

gentemot bl.a. aktieägarna. Detta återfinns i ABL 29:1 andra meningen. Likt det 

interna ansvaret gäller även de fyra ovan nämnda rekvisiten för skadestånd. Det 

krävs att culpa föreligger, men inträder endast vid överträdelse av t.ex. ABL eller 

bolagsordningen.44 

 

Lojalitetsplikten, gentemot bolaget, som finns inom det interna ansvaret är inte 

den samma inom det externa. Bolagsledningen står inte i rättsförhållande till 

aktieägare eller tredje man och intar därför inte en förtroendeställning gentemot 

dessa på samma sätt som mot bolaget. Däremot skall VD iaktta de förpliktigelser 

som återfinns i bl.a. ABL och på så sätt beakta aktieägarnas och tredje mans 

ekonomiska intressen.45 

 

Det externa ansvaret kan dessutom delas upp i två underkategorier: (i) direkt 

skada som omedelbart drabbar aktieägare och tredje man, och (ii) indirekt skada. 

Den direkta skadan är sådant som tillfogas bolaget medens den indirekta 

förorsakar att aktieägare och tredje man lider skada som följd därav.46 

                                                 
44 Dotevall (1999) s. 177 
45 Taxell (1988) s. 51 f 
46 Svernlöv (2007) s. 124 
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5. Culpabedömning enligt allmänna 

skadeståndsrättsliga principer 
 

 

 

 

 

Skadeståndsreglerna i ABL 29 kap. bygger på culparegeln och ett viktigt inslag i 

culparegeln är culpabedömningen. För att kunna redogöra för VD:s 

skadeståndsansvar är det av vikt att se till det allmänna skadeståndsrättsliga 

principerna. Detta för att med hjälp av dessa kunna fylla ut de eventuella luckor 

som existerar i ABL:s skadeståndskapitel. 

 

Culpabedömningen görs genom normavvägningar och något som kallas ”den fria 

culpa bedömningen”. Dessutom har det skrivits en avhandling av Christian 

Dahlman som behandlar just problematiken om hur culpabedömningen skall 

göras. I sin avhandling skriver han bl.a. om tre olika kriterier som domstolarna 

använder när de skall bedöma huruvida det föreligger culpa eller ej. Detta kapitel 

kommer därför att beröra normavvägningen, den fria culpabedömningen och 

Dahlmans tre kriterier. 

 

 

5.1 Allmänt om culpabedömning 
 

Den grundläggande frågan vid culpabedömningen är: om den som agerat oaktsamt 

hade kunnat handla på ett annat vis än det som skett. I och med denna tanke blir 

det många olika omständigheter som måste värderas in i bedömningen. Man 

måste även försöka finna någon form av aktsamhetsstandard för att underlätta 

bedömningen av culpa vid olika typer av situationer. Detta har man försökt lösa 

genom en standard som brukar kännetecknas som bonus pater familias, vilket 
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innebär att man ser till hur en välaktad person hade agerat i samma situation. 

Dock har man med tiden börjat överge denna tanke och istället använder man sig 

nu mera av bl.a. normavvägning och den fria culpabedömningen.47 

 

Culparegeln delas vanligen upp i en objektiv och en subjektiv sida. Till den 

objektiva sidan hänförs kraven på att skada skall ha uppstått, att det föreligger ett 

orsakssamband mellan handlingen/underlåtenheten och den inträffade skadan, att 

detta orsakssamband är adekvat samt att handlingen/underlåtenheten i objektiv 

mening skall ha förorsakat skada och således inte uppfyller de krav som skall 

ställas på skadevållarens handlande.48 

 

Till den subjektiva sidan av culparegeln hänförs förhållanden som rör 

skadevållarens person. Sådant förhållande kan få betydelse för ansvaret genom att 

vissa egenskaper hos skadevållaren kan medföra att man skall ställa högre krav på 

denne, medan andra kan leda till att lägre krav skall ställas. Den subjektiva sidan 

rör med andra ord psykiska faktorer hos skadevållaren. Gränsen mellan vad som 

skall hänföras till den objektiva eller den subjektiva sidan är inte helt knivskarp.49 

 

 

5.2 Normavvägning 
 

Culpabedömning genom normavvägning innebär att den skadevållandes 

handlingar jämförs med en bedömningsgrund som utgörs av de så kallade 

aktsamhetsnormer som är relevanta för det aktuella fallet. Normerna bidrar med 

ett skydd för en specifik typ av skada. Det är därför skadeståndsskyddet endast är 

tillämpligt när skadan drabbar det intresse som normen är avsedd att skydda.50 

Genom att använda normer som jämförelse görs en konkret prövning av 

oaktsamheten i det enskilda fallet. Dock är inte detta den enda avvägning som 

måste göras eftersom den totala culpabedömningen även tar hänsyn till annat 

                                                 
47 Hellner/Johansson (2000) s. 125 
48 Dotevall (1989) s. 89 
49 Dotevall (1989) s. 89 
50 B. Bengtsson et al. (1985) s. 44 f.  
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också, så som skaderisken, förmildrande omständigheter och möjligheten att 

förebygga skadan.51 

 

Culpabedömningen i dagsläget utgår mestadels från en normavvägning genom 

användandet av författningar, andra föreskrifter och prejudikat samt att man 

använder, även om det är i minde utsträckning i jämförelse med förr, sig av 

sedvana som ytterligare en jämförelseaspekt. Vid avsaknad av vägledning genom 

något av det ovanstående tvingas domstolarna göra skönsmässiga bedömningar, 

även kallat den fria culpabedömningen.52 Jag återkommer till detta senare. 

 

Normavvägningen innebär således att man söker finna någon norm som går att 

tillämpa på den uppkomna situationen.  

 

 

5.2.1 Författningar och andra föreskrifter 

 

I många fall sker culpabedömningen i anslutning till specifika normer som 

återfinns i någon författning eller i en föreskrift utfärdad av en myndighet. Dessa 

underlättar bedömningen av huruvida det föreligger culpa.53 

 

Författningar och föreskrifter inskränker på många områden och bidrar oftast med 

redogörelser om hur en handlig skall utföras. Men detta medför inte att den som 

agerar på ett vis som enligt föreskrifterna är otillåtet per automatik blir culpös. Då 

olika områden många gånger är så pass inskränkta av författningarna, påverkar de 

väsentligen bedömningen av culpa och huruvida man har iaktta det som står i 

dem. Förutom detta så för att föreskrifterna skall kunna vara tillämpliga måste de 

skydda ett ekonomiskt intresse hos den skadelidande.54 

 

 

                                                 
51 Andersson (1993) s 276 f.  
52 Hellner/Johansson (2000) s. 125 
53 Hellner/Johansson (2000) s. 125  
54 Hellner/Johansson (2000) s. 126 f 
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5.2.2 Prejudikat 

 

Det har ibland sagts i den skadeståndsrättsliga diskussionen att culpabedömningen 

avser särskilda fall och att prejudikat därför inte spelar en större roll. Men vid 

bedömningen av den allmänna aktsamhetsstandarden är säkerligen 

prejudikatsbundenheten betydande. Det finns ett allmänt krav på att bedömningar 

skall vara konsekventa vilket innebär att prejudikaten kan bidra med hjälp i 

avvägningen om hur man skall gå tillväga för att finna en aktsamhetsstandard för 

just det specifika fallet. På detta sätt kan man försäkra sig om att någorlunda lika 

fall bedöms lika.55 

 

Möjligheterna till att finna riktlinjer från prejudikat begränsas genom det faktum 

att HD sällan gör några generella uttalanden i sina domskäl, detta gäller även vid 

culpabedömningen och skadestånd. 

 

 

5.2.3 Sedvana 

 

Som jag ovan nämnde så är sedvana något man allt mer frångår vid bedömningen 

av culpa. Men det förekommer fortfarande ibland situationer där man tar hjälpa av 

sedvana för att kunna finna vägledning eftersom andra metoder kanske inte 

bidragit med någon hjälp. 

 

Där man till större del kan finna användandet av sedvana är inom områden som 

präglas av en fast praxis och oftast då handlingssättet som skaderisken grundas på 

är nära förknippad med utförandet av arbetet. Trots att det kan finnas praxis inom 

ett område förbehåller sig domstolar ändå användandet av den då de har rätt att 

pröva om praxisen är tillämplig eller ej för det aktuella fallet.56 

 

 

                                                 
55 Hellner/Johansson (2000) s. 128 
56 Hellner/Johansson (2000) s. 129   
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5.3 Den fria culpabedömningen 
 

De situationer där man inte kan ta vägledning av vare sig lagar, författningar eller 

andra föreskrifter, prejudikat eller sedvana måste domstolen göra en fri 

skönmässig bedömningen på kravet av att agera aktsamt.57 Den så kallade fria 

culpabedömningen. 

 

Inom den svenska rätten finner man krav som stadgar hur en sammanställning av 

aktsamheten skall ske. Detta görs på grundval av tre faktorer: risken för skada, 

den sannolika skadans storlek och möjligheterna att förekomma skadan. Förutom 

dessa faktorer bör man tillägga en fjärde: den handlandes möjligheter att inse 

risken för skada.58 De olika faktorerna väger man sedan mot varandra för att 

underlätta helhetsbedömningen. Därigenom kan domstolen avgöra om 

omständigheterna krävde att annat agerande än det som förekom. Domstolen 

väger såldes risken för skada och kostnaderna för att agera skadeförebyggande 

mot varandra. Utifrån detta avgörs om omständigheterna varit sådana att 

skadevållaren bör anses vara skadeståndsskyldig för sin underlåtenhet att handla.59  

 

Något som även är av väsentlig betydelse för culpabedömningen är möjligheterna 

och anledningen till att förutse risken för faran. Här tar man hänsyn både till den 

allmänna situationen och till de omständigheter som råder i det särskilda fallet för 

att kunna göra en culpabedömning.60 Skadevållaren måste kunna lastas för att han 

inte agerat på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till hans personliga 

förutsättningar.61 

 

Det kan även förekomma särskilda omständigheter som domstol kan behöva ta 

hänsyn till när de gör sina bedömningar av huruvida culpa föreligger.  Dessa 

särskilda omständigheter kan nämligen bidra till att faktorerna i den allmänna 

                                                 
57 Hellner/Johansson (2000) s. 130 
58 Hellner/Johansson (2000) s. 131 
59 Hellner/Johansson (2000) s. 131 f 
60 Hellner/Johansson (2000) s. 132 
61 Bengtsson et al. (1985) s. 38 
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situationen blir annorlunda än i normalfallet. Andra beror på hänsyn till 

skadevållarens individuella egenskaper eller förhållanden.62 

 

Särskilda omständigheter kan även bidra till skärpande eller förmildrande 

bedömning av culpa. En skärpande omständighet som kan bidra till att man gör en 

strängare bedömning är när en skada tidigare har inträffat och skadevållaren 

kände till denna eller borde ha känt till den. Då kan man kräva att den som vållat 

skadan skulle agera på ett annat vis än jämfört med om det aldrig hade skett en 

liknande skada. Något som kan bidra till en förmildrande bedömning är om en 

skada inte har inträffa förr. Då kan skadevållarens agerande inte jämföras med 

något som tidigare hänt. Detta är dock inte något som alltid accepteras.63  

 

I samband med culpabedömningen kan man diskutera huruvida man skall ta 

hänsyn till personliga omständigheter på skadevållarens sida, framför allt 

personliga kvalifikationer. Under förutsättning att denne är särskilt kunnig och 

erfaren inom ett visst område kan hans agerande bedömas som culpöst även om 

det motsvarat kravet enligt den rådande standarden.64 Detta bidrar till att man 

ställer sig frågan om utbildning och yrkeserfarenhet skall kunna verka som 

förmildrande faktorer vid bedömningen. Skall erfarenheten inom en viss bransch 

eller ett visst område kunna bidra till att culpabedömningen görs annorlunda 

jämfört med någon som inte besitter samma erfarenhet? 65 Det torde vara tämligen 

ovanligt att det skulle bidra till förmildring av culpabedömningen eftersom 

människan kan tänka förnuftigt och agera utifrån det. Detta är även något som 

Hellner diskuterar där han skriver att ”man i kvalificerad verksamhet sällan tar 

hänsyn till särskilda omständigheter vid culpabedömningen”. Argumentet som 

ovan presenterats är mer tillämpligt på styrelsens medlemmar och kanske inte har 

stor relevans gällande VD då denne troligen har den erfarenhet som krävs för att 

kunna sköta sitt uppdrag. 

 

 

                                                 
62 Hellner/Johansson (2000) s. 134 
63 Hellner/Johansson (2000) s. 134 
64 Hellner/Johansson (2000) s. 137 
65 Hellner/Johansson (2000) s. 137  



 31

5.4 Konkurrerande culpakriterier 
 

Christian Dahlman presenterar i sin avhandling sin teori gällande 

culpabedömningen inom svensk rätt. Enligt författaren är domstolarnas 

culpabedömning inom skadeståndsmål inte baserad på endast en klar och enhetlig 

definition av begreppet vårdslöshet. Utan att det snarare är så att domstolen 

tillämpar tre kriterier, som är konkurrerande, vid sin bedömning av culpa. Dessa 

är normalitetskriteriet, det ekonomiska kriteriet samt trygghetskriteriet, varav det 

sistnämnda är mer hans egenmyntade uttryck. Det tre kriterierna har alla en bas i 

idén om aktsamhet. 

 

Dahlmans teorier är av intresse då de delvis presenterar vad som skulle kunna 

tänkas vara riktlinjer för hur man skall utöva culpabedömning i det enskilda fallet. 

Därför kommer jag här nedan att presentera de tre olika kriterierna. 

 

 

5.4.1 Normalitetskriteriet 

 

Normalitetskriteriets grund bygger på att man skall vidta de försiktighetsåtgärder 

som brukar företas i den verksamhet man utövar. Culpa uppstår enligt detta 

kriterium då man inte vidtar de försiktighetsåtgärder som en normalt aktsam 

person hade gjort. Detta krav är inte allt för strängt då skadevållaren kan undgå 

ansvar om man kan se till händelsen och säga: ”Detta hade kunnat hända vem som 

helst!”66  

 

Förvisso uppstår då frågan om vad som skall klassas som normalt aktsam? Enligt 

det som Dahlman presenterar har det inom skadeståndsrätten utvecklats två 

metoder som bidrar med hjälp. Den första går ut på att man försöker föreställa sig 

en fiktiv ”normalperson” och hur denne hade agerat i samma situation. Den andra 

metoden bygger på att man tittar på sociala vanor som finns i samhället och 

därefter försöker avgöra om skadevållarens agerande passar in på dessa vanor. 

                                                 
66 Dahlman (2000) s. 33 
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Den första metoden ser alltså till den enskilda individen och försöker utröna 

dennes inställning till aktsamhet. Den andra metoden ser därmed till de sociala 

vanor som utvecklats mellan individer. De båda metoderna är sammanflätade med 

varandra och därför påverkar och komplementerar de varandra.67 

 

Jämförelsen mellan skadevållaren och den fiktiva normalpersonen sker i två steg. 

Först tar man reda på hur mycket normalpersonen är villig att anstränga sig i 

riskförhållandet och vad denne kan anse vara en rimlig balans mellan försiktighet 

och risktagande. Detta för att kunna få en bild av normalpersonens allmänna 

försiktighetsnivå.68 

 

Det andra steget blir att avgöra om den fiktiva personen hade agerat på samma vis 

som skadevållare i samma situation. Hade normalpersonen agerat annorlunda, 

gentemot skadevållaren, i samma situation och på så sätt kunnat förhindra att 

olyckan inträffade, då har skadevållaren varit culpös. Normalpersonen agerar 

måttstock i dessa sammanhang.69 Självklart finns det undantag men det berör inte 

denna uppsats och därför lämnar jag dessa åt sidan. 

 

 

5.4.2 Det ekonomiska kriteriet 

 

För att ha agera tillräckligt aktsamt enligt det ekonomiska kriteriet krävs det att 

man inte kunnat, genom ytterligare försiktighet, minska de sammanlagda 

kostnader som verksamheten ger upphov till.70 Det innebär att kostnadseffektivitet 

blir stor del i avgörandet om culpa inom det ekonomiska kriteriet. 

 

En förutsättning för att tillämpa det ekonomiska kriteriet är att alla kostnader 

värderas lika oavsett om det är skadevållarens eller den skadelidandes kostnad, 

och att agerandet är kostnadseffektivt. Vid värderingen av olägenheter i kostnader 

eller pengar innefattas direkta utgifter men även andra olägenheter som drabbar 

                                                 
67 Dahlman (2000) s. 33 
68 Dahlman (2000) s. 34 
69 Dahlman (2000) s. 36 
70 Dahlman (2000) s. 43 
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den skadelidande, så som förlorad tid eller ett tvång att avstå från något som ger 

denne tillfredsställelse.71 

 

När en domstol skall bedöma culpa utifrån det ekonomiska kriteriet ser det till 

huruvida skadevållaren har lyckats uppnå en nivå av försiktighet som medför att 

de totala olägenheterna befinner sig på ett minimum. Uppnås inte denna nivå så 

har skadevållaren inte agerat tillräckligt försiktigt.72 

 

Förutom att försöka uppnå och finna denna försiktighetsnivå kan domstolen, som i 

normalitetskriteriet, tillämpa ett fiktivt handlande som kan underlätta avgörandet 

om skadevållarens agerande kunnat utföras på annat vis.73 

 

5.4.3 Trygghetskriteriet  

 
Enligt trygghetskriteriet så har en skadevållare varit vårdslös om dennes 

verksamhet utgör en säkerhetsbrist för den presumtiva skadelidande och som 

bidrar till oacceptabla otryggheter. De två faktorer som underlättar bedömningen 

av ”oacceptabel otrygghet” är hur pass allvarlig den olycka som kan inträffa är 

och den skadelidandes möjligheter att förhindra olyckan genom egen försiktighet. 

Ju allvarligare en olycka är, och brist av säkerhet förekommer, desto större 

otrygghet medför detta för den presumtiva skadelidande. Sålunda är skadevållaren 

culpös om dennes verksamhet har en säkerhetsbrist som riskerar att utsätta 

presumtiva skadelidande för en oacceptabel otrygghet. Dessutom för att det skall 

föreligga oacceptabel otrygghet skall den skadelidande riskera allvarliga 

personskador som på ett varaktigt sätt påverkar dennes fortsatta livsföring.74 

Ansvarsbedömningen enligt trygghetskriteriet görs utifrån den skadelidandes 

perspektiv. Detta kriterium är inget som domstolarna direkt tillämpar utan snarare 

något som indirekt används enligt Dahlman och hans teori. 

                                                 
71 Dahlman (2000) s. 43 
72 Dahlman (2000) s. 46 
73 Dahlman (2000) s. 46 
74 Dahlman (2000) s. 69 ff 
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6. Culpabedömning avseende VD 
 

 

 

 

 

6.1 Inledning 
 

Skadeståndsregleringen i ABL med avseende på VD bygger på de allmänna 

skadeståndsrättsliga principerna och culparegeln. Därför bör ABL bedömas med 

ett utgångsläge från dessa principer. 

 

Utifrån de föregående kapitlena skall jag nu tillämpa det jag tidigare har skrivit 

gällande VD och försöka finna hur en culpabedömning för denne kan se ut och 

hur man bör gå till väga. Detta kommer att göras i form av att jag berör det interna 

och externa ansvaret. Dessutom kommer jag även i detta kapitel främst att beröra 

normavvägningen och den fria culpabedömningen med avseende på en VD i ett 

aktiebolag. 

 

 

6.2 Normavvägning med avseende på VD 
 

Hur en VD skall agera och hur dennes handlande skall ske är något som man 

brukar värdera vid bedömningen av culpa. Bryter man mot en regel presumeras 

det att culpa föreligger.75 Men frågan kan då uppstå om hur strikt man skall hålla 

på denna presumtion. Skall en regelöverträdelse automatiskt innebära att man är 

culpös i sitt handlande? Liknande frågor blir något som man måste värdera i varje 

situation för sig, där man tar hänsyn till omständigheterna. 

                                                 
75 Taxell (1988) s. 27 
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Culparegeln anger inte hur olika situationer eller på vilket sätt ett handlande kan 

uppfattas som culpöst. Men det som kan däremot utrönas från denna regel är att 

ansvaret grundas på oaktsamhet eller uppsåt vid fullgörandet av uppdraget. 

Culpabedömningen för VD utgår i många fall ifrån en normavvägningsmetod. 

Normerna som man kan diskutera är främst ABL, bolagsordningen samt annan 

intern norm. En fråga som jag också kommer ta upp är om andra normer kan 

komma att ha betydelse vid en culpabedömning. 

 

Culpabedömningen är i princip objektiv. Vilket innebär att man åtminstone i 

första hand bortser från de faktorer som är förknippade med den person som är 

ansvarig för uppdraget. Förutom de objektiva faktorerna för culpabedömningen 

måste det även finnas utrymme för att ta hänsyn till subjektiva faktorer. Exempel 

på detta är personer som t ex får en styrelsepost för att de innehar en viss social 

status eller har ett namn som är välkänt och därmed kan bidra till ett ökat 

förtroende för bolaget.76 Frågan om subjektiva faktorer har  en större betydelse 

när det gäller styrelseledamöters skadeståndsansvar än vad fallet är för VD:s 

skadeståndsansvar. 

 

 

6.2.1 Internt ansvar 

 

Inom det interna ansvaret kan man tillämpa både normavvägningen och en fria 

culpabedömningen. Vilket medför att det inte behöver föreligga en överträdelse 

av lag eller annan föreskrift för att VD skall kunna vara skadeståndsansvarig. Jag 

återkommer till den fria culpabedömningen längre ner. Däremot när det gäller 

normavvägning för VD handlar det främst om en överträdelse av lag eller 

bolagsordning. Men som precis nämnt är detta inte ett absolut krav. 

 

VD:s ansvarsområden, som stadgas enligt ABL 8:29 är av avgörande betydelse 

vid ett skadeståndsanspråk från bolaget.77 Vid en culpabedömning gällande VD är 

                                                 
76 Taxell (1988) s. 23 
77 Taxell (1988) s. 20 ff 
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det främst ABL, tillämplig lag om årsredovisning, bolagsordningen och interna 

normer som används som måttstock vid bedömningen. 

 

Låt oss titta lite närmre på normerna i samband med överträdelse av ABL:s regler. 

Inom ABL finns det många bestämmelser som reglerar hur en VD skall agera. En 

av de viktigaste är ABL 8:29 som behandlar VD:s löpande förvaltning. Kan man 

visa att VD har överträtt denna bestämmelse torde man i de flesta fall kunna 

presumera culpa. 

 

När det gäller bolagsordningen så kan en överträdelse av denna följaktligen 

innebära att man presumerar att culpa föreligger. Om det exempelvis föreskrivs i 

bolagsordningen att verksamhetsföremålet är att köpa maskiner och VD istället 

köper aktier för bolagets medel torde det kunna anses som ett vårdslöst agerande. 

Detta skulle då innebära att VD anses som culpös. Agerandet är således något som 

faller utanför det som föreskrivs i bolagsordningen och VD:s löpande förvaltning. 

 

Det torde även föreligga en culpapresumtion för skadevållaren vid överträdelse av 

de lagar som aktiebolagslagen hänvisar till samt att man har anledning att vara 

strängar vid bedömningen när ett uttryckligt lagstadgande har åsidosatts.78 När det 

gäller överträdelser av ”övrig lag”, är rättsläget något osäkert. 

 

Annat som kan användas som måttstock vid culpabedömningen är instruktioner 

från styrelsen.79 Således innebär en underlåtenhet att följa arbetsordningen, 

instruktioner och andra föreskrifter från styrelsen att VD inte uppträtt med den 

aktsamhet som krävs och att denne därför kan hållas skadeståndsansvarig vid 

uppkomsten av skada och anses vara culpös.  

 

Men det finns ett undantag till hur långt VD kan gå för att följa anvisningar som 

denne får av styrelsen. Anta att de anvisningar som ges strider mot lag. Vad 

händer då, måste VD följa dessa? Det står i ABL 8:41 andra stycket att VD skall 

följa styrelsens anvisningar men enligt svensk rätt har VD både en plikt och en 

rätt att vägra verkställa beslut som kommer från överordnat organ, om man 

                                                 
78 Svernlöv (2008). 61 
79 Svernlöv (2008) s. 60 f 
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misstänker fel. VD har alltså möjligheten, och snarare en skyldighet, att granska 

huruvida de anvisningar som styrelsen föreskriver är något som strider mot lag 

eller ej. Så även om en VD skall följa de riktlinjer och anvisningar som framställs 

av styrelsen så kan denne därmed avvika från anvisningarna om han vet med sig 

att agerandet är olagligt.  

  

Skulle en situation uppstå då VD än dock väljer att följa de anvisningar denne fått, 

trots att de är olagliga, får denne ta konsekvenserna av sitt handlande. Människan 

har förmågan att använda sitt sunda förnuft och bör inse att ett medvetet agerande 

inte kan bortförklaras med: ”Jag gjorde som jag blev tillsagd.” VD blir alltså lika 

skyldig som någon inom styrelsen för agerandet. Möjligen ännu mer då VD med 

fog borde ha vetat att handlandet var fel, men utförde det trots allt.  

 

Normalt sätt har VD en dominerade ställning inom bolaget i fråga om inre och 

yttre förvaltningen, varvid VD:s ansvar måste anpassas efter detta. Så när man i 

ett konkret fall skall bedöma VD:s ansvar måste man beakta de många olikartade 

uppgifter och skyldigheter som de facto åligger en VD.  

 

Då det inom VD:s förvaltning finns en möjlighet att delegera ner arbetsuppgifter 

till andra befattningshavare inom bolaget måste VD sörja en uppsikt över skötseln 

av dessa uppgifter, det föreligger en tillsynsskyldighet.80 Bristande uppsikt över 

vad som sker inom bolaget och hur uppgifterna sköts är VD:s ansvar i alla lägen 

och det går inte att frånkomma detta ansvar. Det är VD som sköter tillsättningen 

av personalen på mellan- och basnivå och därför är det alltid denne som måste 

hålla uppsikt på vad som sker inom dessa områden. Jag har svårt att se att en VD 

skulle kunna komma ifrån ansvaret genom att säga att något har skett utan hans 

samtycke. En underordnad chef som alltså tar sig ann uppgifter som VD inte 

delegerat ner är de facto fortfarande VD:s ansvar. Att hålla uppsikt över arbetet 

som sker inom bolaget och se till att ingen gör något obehörigt är en del, om inte 

en stor del, av VD:s förvaltning. VD undergår alltså aldrig ansvar när det gäller 

uppsikten över personal inom bolaget och att bolagets verksamhet sköts på ett 

                                                 
80 Taxell (1988) s. 33 
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korrekt sätt. Sålunda föreligger en plikt att tillämpa tillsynsskyldigheten alla lägen 

annars blir agerandet culpöst och VD blir skadeståndsskyldig. 

 

För övrigt kan även nämnas att prejudikat och sedvänja kan komma att användas 

som medel för att kunna göra en culpabedömning enligt normavvägnings 

metoden. Prejudikaten kan bidra med hjälp genom att tidigare bedömningar om 

aktsamhet beaktas vid bedömningen av likartade situationer. 81 Problemet är bara 

att det finns mycket få rättsfall när det gäller VD:s skadeståndsansvar. 

 

Sedvänja i sin tur kan bidra till att man gör en bedömning enligt hänvisning till 

omdömet hos en bonus pater familias. Denna hänvisning innebär att en avgörande 

vikt läggs på den aktsamhet som i allmänhet iakttas. Användandet av sedvänja har 

däremot begränsats då man ansett att det inte ger en riktig bild av verkligheten.82 

 

 

6.2.2 Externt ansvar 

 
Till skillnad från det interna ansvaret, där möjligheten till tillämpning av både 

normavvägning och en fria culpabedömningen förekommer, är det externa 

ansvaret mer begränsat. Det föreligger nämligen en begränsning som uttryckligen 

stadgas i ABL 29:1 andra meningen där det står: ”genom överträdelse av denna 

lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen”. Detta innebär att 

inom det externa ansvaret krävs att VD överskrider nämnda normer för att 

skadeståndskravet skall kunna göras gällande.  

 

En fråga som kan diskuteras i dessa sammanhang är innebörden av ”denna lag”. 

Svårigheten är främst att bedöma vad som skall läggas i uttrycket. Men enligt 

förarbetena till 1944 års aktiebolagslag beaktas, att endast sådan regel kan 

omfattas som har till syfte att skydda tredje mans intresse.83 Detta medför att de 

hänvisningar som görs till annan lag i ABL även kan anses omfattas av uttrycket 

                                                 
81 Svernlöv (2008) s. 67 
82 Svernlöv (2008) s. 67 f 
83 Dotevall (1989) s. 446 
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”denna lag”.84 Vilket följaktligen innebär att bryter man mot lag som finns 

hänvisad i ABL presumeras culpa. 

 

Det läggs stor vikt på att det föreligger adekvat kausalitet i samband med att det 

uppkommer en skada. Den skadelidande måste visa att den presumtiva 

skadeståndsskyldige dels har agerat culpöst och dels att den uppkomna skadan 

som drabbat den skadelidande är en adekvat följd av ett culpöst handlande från 

VD:s sida. Denna adekvans är dessutom en förutsättning för att den skadelidande 

skall kunna utkräva en ersättning.85  

 

Anta att VD:s agerande förebringar en skada men att ingen överträdelse av vare 

sig lag eller annan föreskrift har skett. Förutsättningarna begränsas rejält när det 

gäller culpabedömningen inom det externa ansvaret. Genom denna begränsning så 

blir det svårare för tredje man att föra en skadeståndstalan gentemot VD, eftersom 

det måste handla om överträdelse av denna lag eller annan föreskrift. Jag anser att 

detta är nödvändigt för att aktieägarna inte skall kunna driva skadeståndsanspråk 

titt som tätt. Skulle aktieägarna haft möjlighet att föra skadeståndstalan gentemot 

VD för varje sak de kände sig missnöjda med skulle det kunna medför att bolagets 

resurser förverkades på exempelvis advokatkostnader istället för att användas till 

det som de var avsatta för. Begränsningen i det externa ansvaret behövs för att 

kunna skydda VD i situationer där denne blir anklagad för culpöst agerande, men 

när det i själva verket inte föreligger culpa. 

 

VD ansvarar bl.a. för att den information som når tredje man är korrekt. Detta kan 

exempelvis gälla uppgifterna som presenteras i årsredovisningen. Detta ansvar har 

även styrelseledamöter. Den information som ges i bl.a. årsredovisningen, enligt 

årsredovisningslagen, är ämnad direkt för marknaden och det är med hjälp av 

dessa uppgifter som en aktieägare gör sina val. Emellertid torde ansvar i dessa 

sammanhang bara gälla för skadelidande som blivit vilseledd av ett aktivt 

agerande från VD. Dessutom läggs ett visst ansvar på aktieägaren själv att 

kontrollera källan av den information som denne tar del av och baserar sina beslut 

                                                 
84 Dotevall (1989) s. 447 
85 Johansson (2001) s. 349 f 
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på. 86 VD anses ha agerat culpöst om denne aktivt eller för den del passivt tillåter 

information, som är oriktig och i strid med årsredovisningslagen, cirkulera till 

aktieägarna.  

 

 

6.3 Fria culpabedömningen med avseende på VD 
 

Precis som inom den allmänna skadeståndsrätten kan det förekomma situationer 

där det uppstår en skada på bolagets verksamhet, men där ingen överträdelse av 

någon norm har skett. I samband med dessa förhållanden uppkommer frågan om 

vad som skall användas som måttstock. Vid sådana situationer blir 

förutsebarheten till risken för skada av väsentlig betydelse för culpabedömningen. 

 

I dessa fall grundas ansvaret på att den förlust som orsakats bolaget inte är av 

sådan karaktär att den kan anses vara rimlig. Då det är svårt att avgöra huruvida 

skadan uppstått p.g.a. försumlig förvaltning eller vårdslöshet, blir det graden av 

risktagande inom den normala affärsverksamheten för bolaget som får agera 

måttstock.87  

 

Det lämnas ett visst handlingsutrymme för VD när det gäller dennes uppgifter 

inom bolaget. Som tidigare nämnt ges VD möjligheten till risktagande men detta 

inom skäliga ramar. Jag har även tidigare skrivit att denne skall sörja för den 

löpande förvaltningen och hålla uppsikt över bolagets verksamhet så att bolaget 

inte hamnar i en situation som medför risker i allt för stora proportioner. Därmed 

innebär detta att även om VD inte överträder en lag eller annan föreskrift kan 

denne bli skadeståndsansvarig eftersom verksamheten inte skötts på ett optimalt 

vis och bolagets resurser utsatts för extensiva risker. Men vad händer om det 

förekommer en situation vars utgång antingen är att gå i konkurs eller att en större 

del av bolagets resurser spenderas för att hålla bolaget flytande? VD skall göra sitt 

yttersta för att hålla kvar bolaget på marknaden. Skulle en sådan situation som 

                                                 
86 Johansson (2001) s. 350 
87 Arlebäck (1997) s. 177 
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ovan beskrivet uppstå får man ställa sig frågan om huruvida VD verkligen haft 

uppsikt på verksamheten och personalen som skött den. 

 

Vad som skulle kunna tänkas vara en yttersta gräns för VD:s risktagande är att  

affärstransaktionerna inte får bedömas vara allt för spekulativa då detta kan bidra 

till att handlandet betraktas som culpöst. Detta eftersom VD inte får vara allt för 

slösande med bolagsförmögenheten på verksamhet som är för riskfylld. 88 VD har 

ett ansvar gentemot bolaget att se till att den verksamhet som bedrivs håller en 

risknivå som är rimlig i förhållande till bolagets omsättning, kapital och storlek 

samt affärsverksamhet. 

 

Som ovan sagt ges VD ett visst utrymme att vidta vissa risker för bolagets räkning 

och har en plikt att utföra diverse olika affärsåtgärder. 89 Dessutom har jag tidigare 

nämnt att detta skall ske på ett sådant vis att man vidtar de försiktighetsåtgärder 

som krävs för att affären ej skall bli allt för riskfylld. Denna plikt som VD har 

behöver inte per automatik innebära att åtgärderna som utförs skall garantera en 

vinst. Många gånger kan man inte inom affärsvärlden förutse utgången av en 

transaktion och detta medför att man ibland måste agera i blindo och vara beredd 

på att ta risker som kanske är större än vanligt för att bolaget skall kunna gå med 

vinst. Inom vissa verksamhetsbranscher kan det dessutom krävas ett större 

risktagande för att ett bolag skall lyckas hålla sig kvar på marknaden. Dessa 

situationer kräver att VD har möjligheten att ta en större risk än vanligt utan att 

dennes handlande skall klassas som culpöst. Fråntas VD denna möjlighet kan det 

innebära att många företag inte lyckas bedriva en verksamhet på ett fullgott sätt 

och därför tvingas t ex säga upp personal, lägga ner hela avdelningar eller som 

värsta scenario gå i konkurs. 

 

Dessutom, genom den fria culpabedömningen, finns det möjlighet för VD att 

undgå ansvar om åtgärden i utgångsläget var något som rörde sig inom bolagets 

verksamhet och ansågs vara till fördel för bolaget, detta efter noggrann 

undersökning.90 Skulle det i efterhand alltså visa sig att handlandet skadade 

                                                 
88 Dotevall (1999) s. 87 f 
89 Dotevall (1989) s. 192 
90 Dotevall (1989) s. 192 
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bolaget, kan VD undgå skadeståndsansvar eftersom det i grunden handlade om ett 

förfarande som förutsattes vara gynnsamt. 

 

Som tidigare sagt kan utländsk, främst skandinavisk, rätt komma att bidra med 

hjälp vid bedömningen av culpa. Rättskällorna från de andra skandinaviska 

länderna kan bli en form av utfyllnad då de svenska rättskällorna inte räcker till 

för att göra en väl övervägd culpabedömning.  

 

Inom bl.a. norsk och dansk rätt finns rättsfall som kan vara till stöd för den 

svenska rätten och culpabedömningen gällande VD. Rättsfallen NRt 1931 s. 498, 

UfR 1956 s. 990 och UfR 1981 s. 973 från norska och danska HD grundas på 

situationer där bl.a. VD anklagas för att ha tagit felaktiga beslut som skadat 

bolagets verksamhet. I dessa rättsfall ansågs det föreligga en tämligen stor frihet 

för rättshandlande inom bolagets verksamhet och att ”om ett agerande är 

försvarbart eller ej” skulle avgöras utifrån den rådande tidpunkten och de rådande 

situationerna för då handlandet företogs.91 Alltså, som jag tidigare poängterat, har 

ett beslut noggrant undersökts och övervägts, och utförandet innebär såväl för- 

som nackdelar behöver detta inte innebära att man skall avstå från att vidta 

åtgärden bara för att utgången är oviss. 

 

Avgränsningen för vad som är ett normalt och ett onormalt risktagande är därmed 

mycket flytande och svårt att bedöma. Det som var känt vid tidpunkten för den 

skadeorsakande åtgärden är det som bidrar till hjälp vid culpabedömningen. Samt 

att man måste se till alla omkringliggande faktorer för att kunna avgöra om 

utgången hade blivit annorlunda genom ett annat agerande. Risker som tas 

behöver inte innebära att man är skadeståndskyldig. Viktigast blir att 

förutsättningarna för risktagande noga övervägts och granskats innan man gav sig 

in på att utföra åtgärden. 

                                                 
91 Dotevall (1989) s. 193 ff 
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7. Avslutande kommentarer 
 

 

 

 

 

Inom näringslivet upptäcker man allt fler brister när det gäller styrelsens och VD:s 

styrning av bolaget. Allt oftare ser man, i media, hur bolagsledningen försätter sig 

i situationer som bl.a. inte är lagenligt eller som på något annat vis är tvivelaktigt. 

Till största del läggs fokus på VD och dennes sätt att lösa sina arbetsuppgifter. 

Sker det någon oriktighet som strider mot lag och som försätter bolaget i en trång 

situation, ser man i första hand till VD och om denne har agerat pliktenligt. 

 

VD:s uppgifter är att sörja för bolaget och sköta den löpande förvaltningen. 

Uppstår det en situation där exempelvis ABL överträtts, leder detta till att man 

kan presumera culpa. Men detta är inte tillräckligt för att skadestånd skall kunna 

utgå. Det förutsätts också att de fyra rekvisiten (inom uppdragstiden, culpa, skada 

och adekvat kausalitet) är uppfyllda. 

 

Uppsatsen berör culpabedömningen och hur denna skall göras. För att avgöra om 

det föreligger culpa och om skadestånd skall utgå tar ABL hjälp av de allmänna 

skadeståndsrättsliga principerna och normavvägningen. Genom dessa underlättas 

för domstolar att kunna avgöra om ett handlande skall anses vara culpöst och 

därmed leda till skadestånd.  

 

Även om ABL är den viktigaste utgångspunkten för culpabedömningen så bidrar 

denna enbart med en grund för hur man skall gå tillväga med bedömningen. 

Många gånger krävs det även att omkringliggande faktorer tas med i 

bedömningen och att hänsyn tas till rådande förhållanden.  

 

Det förekommer nämligen tillfällen då VD inte bryter mot någon norm. Vid 

uppkomsten av en sådan situation måste man ta till den fria culpabedömningen. 
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Den underlättar värderingen av culpa ytterligare och bidrar med vägledning för 

hur en skönmässig bedömning skall göras. På så sätt lämnar man inte något åt 

slumpen och man kan försäkra sig om att det som inte täcks in av lag eller normer 

kan genomförs med hjälp av en annan metod. 

 

Det är svårt att i förväg kunna utröna om ett handlande som VD företar kommer 

medföra att denne varit culpös eller ej, framför allt om agerandet dessutom inte 

bryter mot någon lag. Men som jag har presenterat i uppsatsen har domstolen 

funnit vägledning i bl.a. normer som är applicerbara på VD-rollen och vid 

frånvaro av någon tillämplig norm har man insett att en fri culpabedömningen 

måste göras för att kunna lösa situationen. På detta sätt har man lyckats att ”täppa 

till” de luckor som förekommer i lag då den inte alltid ger tillräcklig vägledning 

för culpabedömningen. 
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Källförteckning 
 

 

 

 

 

Offentligt tryck 
 

– Prop.1972:5  Skadeståndslagen 

– Prop.1997/98:99  Aktiebolagets organisation 
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