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Summary 

For the last 70 years the regulation of personal liability for damages 

regarding boards and CEO’s in their relation to their companies have not 

substantially changed in Swedish law. This thesis focuses on the 

accountability of board members and the CEO towards companies 

according to Chapter 29 1 § 1p. Companies Act (2005:551) (”ABL”), so-

called internal liability for damages, (Sw: internt skadeståndsansvar). A 

fundamental procedural prerequisite for an action for damages is that the 

annual meeting of shareholders addressed the issue of discharge. According 

to the ABL, the decision whether to grant or refuse discharge is a 

compulsory part of the annual general meeting. To impose liability on the 

board member concerned the main rule is that he/she also has been refused 

discharge. The thesis shows that despite granted discharge it is with the 

support of some of the law's many exceptions possible to initiate a process. 

That a board member or a CEO is granted discharge offers no guarantee 

against damage claims not being made against him. 

 

The purpose of the provisions relating to the internal company law damages 

can be seen as preventive as well as reparative. However, there is no 

measurable support for the preventive part of the purpose of the damages - 

except that it is reasonably likely to act as a deterrent. In the event that the 

companies have signed liability insurance for board members, this means 

that the board members do not personally have to take any personal 

financial risk. Processes concerning legal liability of the company 

management under the Companies Act are not common. It has proved to be 

both expensive and difficult for the company to bring an action for damages. 

Even less common is that a minority initiate an action on the company's 

behalf. This usually involves an excessive financial risk for the minority 

interest.  
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Furthermore, companies do not want to incur negative publicity by publicly 

demonstrating grievances within their own management. This issue is very 

problematic in terms of ABL, since the ABL's regulations do not live up to 

its intended purpose. Further it also reduces the confidence of the business 

community in case anomalies are discovered in the company's management 

without anyone held responsible. In this context it can also be discussed 

whether social conditions have an impact on both the routine discharge and 

the unwillingness to engage in internal action for damages against the 

companies' representatives. Given that a board member usually has limited 

resources the use of liability insurance is a possible solution. To uphold 

confidence in the stock market and respect for the law it might be necessary 

that business leaders that seriously err also are held accountable for this. 
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Sammanfattning 

De senaste 70 åren har regleringen avseende det personliga 

skadeståndsansvaret för styrelsen gentemot aktiebolaget i princip varit 

densamma. I takt med att samhället utvecklas ändras också förutsättningarna 

för aktiebolagen. Denna uppsats tar sikte på styrelseledamöters och den 

verkställande direktörens ansvar gentemot bolaget enligt 29 kap. 1 § 1p. 

Aktiebolagslagen (2005:551) (”ABL”), s.k. internt skadeståndsansvar. En 

grundläggande processrättslig förutsättning för att en skadeståndstalan ska 

kunna väckas är att bolagsstämman behandlat frågan avseende ansvarsfrihet. 

Enligt ABL är beslutet om att bevilja eller vägra ansvarsfrihet ett 

obligatoriskt moment på den ordinarie bolagstämman. För att den berörda 

organledamoten ska kunna åläggas skadeståndsansvar är huvudregeln att 

denne också har vägrats ansvarsfrihet. Uppsatsen visar dock på att det trots 

beviljad ansvarsfrihet finns möjlighet att med stöd av något av lagens flera 

undantag trots detta väcka talan. Att en organledamot blir beviljad 

ansvarsfrihet innebär alltså ingen garanti för att skadeståndsanspråk inte 

kommer att riktas mot denne.  

 

Syftet med bestämmelserna avseende det interna aktiebolagsrättsliga 

skadeståndet kan ses som såväl preventivt som reparativt. Det finns dock 

inget mätbart stöd för den preventiva delen av syftet med skadeståndet - 

förutom att det rimligen torde verka avskräckande. I det fall bolagen tecknat 

ansvarsförsäkringar för organledamöterna innebär detta att organ-

ledamöterna inte personligen behöver stå för eventuella ersättningsbelopp. 

Vidare är processer rörande aktiebolagsrättsligt skadeståndsansvar för 

bolagsledningen är inte särskilt vanliga. Det har visat sig vara både dyrt och 

svårt att föra en talan om skadestånd för bolaget. Än mindre vanligt är det 

att en minoritet för en talan för aktiebolagets räkning. Detta innebär oftast 

ett alltför stort ekonomiskt risktagande för minoriteten.  
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Vidare vill större aktiebolag heller inte ådra sig negativ publicitet genom att 

offentligt påvisa missförhållanden inom den egna ledningen. Denna fråga är 

med hänsyn till ABL mycket problematisk, då ABL:s regler inte får dess 

tilltänkta syfte. Vidare minskar även förtroendet för näringslivet i det fall det 

uppdagas missförhållanden i aktiebolags ledningsorgan utan att någon hålls 

ansvarig. Det kan också i sammanhanget diskuteras huruvida sociala 

förhållanden har en inverkan på såväl det rutinmässiga beviljandet av 

ansvarsfrihet som oviljan att föra en intern talan om skadestånd mot 

bolagens organledamöter. Mot bakgrund av att en styrelseledamot normalt 

sett har begränsade tillgångar är bruket av ansvarsförsäkringar en möjlig 

lösning. För att det ska finnas ett förtroende för aktiemarknaden och en 

respekt för lagstiftningen torde det krävas att företagsledare som allvarligt 

felat också får ansvara för detta. 
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1 Inledning 

”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 utkräva ansvar av försumliga 

företagsledningar. Också behovet av att upprätthålla allmänhetens 

förtroende för näringslivet talar i den riktningen.” 
1
 

 

Storbanken Swedbank håller i skrivande stund årsstämma på Dansens Hus i 

Stockholm. SvD Näringsliv rapporterar samtidigt att dramatik väntas 

eftersom toppcheferna en efter en har fallit den senaste tiden.
2
 Varken 

Swedbanks avgående ordförande Anders Sundström eller den sparkade 

verkställande direktören Michael Wolf beviljas ansvarsfrihet av Swedbanks 

årsstämma. Det faktum att de båda inte beviljades ansvarsfrihet på 

årsstämman hör till ovanligheten i Sverige. Beslutet att inte bevilja dem 

ansvarsfrihet innebär bland annat att de har möjlighet att bli personligen 

ansvariga och kan stämmas för att ha orsakat banken ekonomisk skada. 

Andra undantagsfall där ansvarsfrihet inte har beviljats är Telias före detta 

verkställande direktör samt styrelsemedlemmar i HQ-bank.
3
  

 

När företagsskandaler uppdagas blir just frågor om ansvar och förtroende 

högst aktuella. Detta resulterar i ett viktigt arbete med att försöka säkerställa 

ett seriöst och ansvarsfullt agerande inom näringslivet.
4
 Att det finns ett 

förtroende för näringslivet är av stor vikt även för ett väl fungerande 

samhälle. Genom ett minskat förtroende för näringslivet skulle inte bara 

bolagen och dess aktieägare lida ekonomisk skada. I ett längre perspektiv 

skulle även detta drabba investeringsviljan i stort och därmed påverka 

                                                 
1
 Prop. 1997/97:99, s. 187. 

2 Svenska Dagbladet, direktrapportering. 2016-05-16. Hämtad den 16 maj 2016 från: 

http://www.svd.se/1100-swedbank-har-stamma--svd-rapporterar-direkt/om/turbulensen-i-

swedbank. 
3
 Svernlöv, 2012, s. 15. 

4
 Prop. 2004/05:85, s. 204. 

http://www.svd.se/1100-swedbank-har-stamma--svd-rapporterar-direkt/om/turbulensen-i-swedbank
http://www.svd.se/1100-swedbank-har-stamma--svd-rapporterar-direkt/om/turbulensen-i-swedbank
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förutsättningarna för tillväxt, vilket i sin tur skulle ge utslag i 

samhällsekonomin.
5
  

 

När blir egentligen en styrelseledamot eller den verkställande direktören 

personligt ansvarig gentemot bolaget? Ofta handlar stora företagsskandaler 

just om bolagsorganens ansvar för fel och försummelse. Till och med när 

uppenbara fel har begåtts har det visat sig vara svårt att ålägga bolagets 

organledamöter personligt ansvar. Att bevilja styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören ansvarsfrihet sker närmast rutinmässigt på 

årsstämman i de flesta aktiebolag.
6
 Vid sidan av aktiebolagens regler 

gällande styrelseledamöternas och den verkställande direktörens personliga 

skadeståndsansvar finns andra initiativ som har till syfte att komma till rätta 

med ansvarsproblematiken. Ett resultat av dessa initiativ är Svensk kod för 

bolagsstyrning som gäller för samtliga noterade bolag på en reglerad 

marknad.
7
 I uppsatsen behandlas såväl beslutet om ansvarsfrihet som det 

personliga skadeståndsansvaret avseende bolagets ledning gentemot bolaget. 

 

1.1 Bakgrund  

I mitten på 1990-talet föranledde Aktiebolagskommittén en översyn av 

reglerna kring ansvarsfrihet. Översynen var en del av förberedelserna inför 

en reform av bestämmelserna kring stämma, styrelse och ansvar genom 

Aktiebolagskommitténs betänkande. Avseende ansvarsreglerna var 

Aktiebolagskommittén tydlig med att betona vikten av att finna en balans 

mellan möjligheterna att utkräva ansvar för fel och försummelse som begåtts 

av bolagsledningen och möjligheten att kunna rekrytera kompetenta 

personer till bolagens styrelser.
8
 Att lägga ett allt för stort ansvar på 

styrelseledamöterna och den verkställande direktören skulle enligt 

                                                 
5
 Svernlöv, 2008, s. 31 ff. 

6
 Dagens Juridik: Vilken betydelse har ansvarsfriheten? 2007-05-15. Hämtad den 22 maj 

från: http://www.dagensjuridik.se/2007/05/vilken-betydelse-har-ansvarsfriheten. 
7
 Handelsplats för värdepapper som drivs av en börs. De bolag vars aktier handlas på 

reglerad marknad måste följa handelsplatsens regler om till exempel information. 

Definition hämtad 2016-05-21 från http://www.fi.se/Ordlista/#R. 
8
 SOU 1995:44, s. 17.  

http://www.dagensjuridik.se/2007/05/vilken-betydelse-har-ansvarsfriheten
http://www.fi.se/Ordlista/#R
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Aktiebolagskommittén innebära att rekryteringen försvårades avsevärt och i 

vissa fall till och med omöjliggjordes. Vidare framhöll kommittén och 

regeringen att aktiebolagen arbetar i en marknadsekonomi och att all 

affärsverksamhet också betyder ett visst risktagande. Delvis mot denna 

bakgrund ansågs det att aktiebolagslagens skadeståndsregler avseende 

styrelseledamöterna och verkställande direktör inte fick utformas så att 

ledningen skulle avstå från att ta affärsmässigt motiverade risker av rädsla 

för ett personligt skadeståndsansvar.
9
 Det gjordes följaktligen endast smärre 

förändringar av reglerna avseende personligt skadeståndsansvar i 

aktiebolagslagen. I sammanhanget bör det också noteras att 

styrelseledamöter i större svenska aktiebolag många gånger täcks av en 

ansvarsförsäkring som ofta bolaget betalar försäkringsavgiften för.
10

 Att 

större bolag i sådana fall förser dess styrelsemedlemmar med ett ekonomiskt 

skydd i form av en ansvarsförsäkring har varit föremål för diskussion inom 

näringslivet. Genom nyttjandet av denna typ av ansvarsförsäkring kan det 

ifrågasättas om skadeståndets preventiva effekt slås ut. I Sverige är det 

mycket ovanligt med aktiebolagsrättsliga skadeståndsprocesser.
11

 Mot 

denna bakgrund uppkommer vissa kritiska frågor gällande bestämmelsen i 

29 kap. 1 § 1p. ABL.  

 

1.2 Frågeställningar och syfte  

Uppsatsens huvudsakliga frågeställningar kan formuleras enligt följande: 

 

1. Vilka är de grundläggande förutsättningarna, syfte och ändamål 

avseende personligt skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § 1p. ABL 

för styrelseledamöterna och den verkställande direktören?  

                                                 
9
 Prop. 1997/98:99, s. 75.  

10
 Oftast torde det ske genom bolaget. Se Stattin, s. 336 för ytterligare hänvisningar 

avseende användningen av ansvarsförsäkringar.  
11 

Sandström, s. 399. 
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2. Vilken effekt har ett beslut om beviljad ansvarsfrihet för det 

aktiebolagsrättsliga skadeståndet avseende styrelseledamöterna och 

den verkställande direktören? 

3. Är lagstiftningen under vilken en styrelseledamot och den 

verkställande direktören kan åläggas internt skadeståndsansvar enligt 

29 kap. ABL ändamålsenligt utformad? 

4. Finns det ett behov av att skärpa regleringen gällande 

styrelseledamöternas och den verkställande direktörens interna 

skadeståndsansvar enligt ABL? 

 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka gällande rätt 

avseende det interna skadeståndet samt beslutet om ansvarsfrihet och se 

kopplingarna mellan dessa. Det inbegrips i syftet att ge en tydlig och 

systematisk bild av det interna aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret samt 

ansvarsfrihetsinstitutet. Genom att visa samspelet mellan aktiebolagets 

funktion i samhället, beslutet om ansvarsfrihet och det interna 

skadeståndsansvaret för styrelseledamöter och den verkställande direktören 

uppnås uppsatsens syfte.  

 

De fyra uppställda frågeställningarna ovan kräver dels svar av deskriptiv typ 

samtidigt som de öppnar upp för svar som innehåller mer analytiska inslag 

och diskussioner.  

 

1.3 Avgränsning  

Syftet med denna uppsats är varken att ge en fullständig framställning av de 

svenska reglerna avseende bolagsledningens skadeståndsansvar eller att 

behandla ansvarsfrihetsinstitutet i dess helhet. Istället är syftet att lyfta fram 

de bestämmelser i ABL som blir relevanta utifrån uppsatsens 

frågeställningar. Därmed kommer uppsatsen endast att behandla de regler 

som är av omedelbar betydelse för bolagsledningens ansvar i förhållande till 

bolaget. Ansvaret som avser revisorer och aktieägare behandlas därmed inte. 
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Uppsatsen kommer p.g.a. dess omfattning och inriktning inte att gå närmare 

in på andra påföljder än rent aktiebolagsrättsliga. Detta kan motiveras av att 

en sådan framställning skulle bli alltför omfattande i förhållande till 

uppsatsens omfång och inte bidra till att uppfylla dess syfte. I uppsatsen 

görs det ingen direkt uppdelning mellan privata och publika bolag. Detta 

mot bakgrund av att de centrala bestämmelserna avseende ansvarsfrihet och 

skadeståndsansvar gentemot bolaget är desamma för båda aktiebolags-

formerna. Uppsatsen avser inte presentera samtliga mer ingående regler 

gällande publika bolag som skulle kunna vara tillämpliga inom det 

aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret. De gånger det hänvisas till denna 

typ av regler görs det endast för att visa läsaren att mer skärpt lagstiftning 

finns inom ramen för publika bolag. Ett exempel på detta är reglerna 

gällande prospektansvar, dessa avhandlas således inte i uppsatsen.  

 

Uppsatsen kommer inte att vara föremål för någon typ av jämförande 

diskussion. Då den svenska aktiebolagsrätten till stora delar utgår från EU-

direktiv råder det således en viss samstämmighet inom området, därmed 

motiveras denna avgränsning. En jämförelse utanför EU-rätten är heller inte 

lämpligt mot bakgrund av uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

Uppsatsen kommer inte att närmare behandla arbetstagarrepresentanter i 

styrelsen eller tolkningar gällande ansvaret för ledande befattningshavare i 

bolaget som formellt sett inte är utsedda till organledamöter. Därmed 

kommer inte s.k. de facto director och shadow director att behandlas. 

Vidare kommer uppsatsen endast kortfattat att belysa en styrelsesuppleants 

och vice verkställande direktörs ställning utifrån en ansvarssynpunkt.  

 

Uppsatsen avser inte att på ett uttömmande sätt försöka besvara frågor 

gällande styrelsens och den verkställande direktörens kompetensområden – 

exempelvis vad som faller inom den löpande förvaltningen i det enskilda 

fallet. I den mån övriga bolagsorgan behandlas, utöver styrelse och 

verkställande direktör, görs detta endast med avsikt att fastställa styrelsens 

och verkställande direktörs funktion och ansvar i bolaget. Slutligen ska det 
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noteras att den historiska tillbakablicken gällande aktiebolagslagens 

utveckling inte är ämnad att vara heltäckande. Syftet med de historiska 

inslagen är istället att ge mer av förklaring och sammanhang till uppsatsens 

frågeställningar. 

 

1.4 Vissa begrepp  

Bolaget  De gånger termen bolaget används åsyftas 

aktiebolaget såsom associationsform.  

 

1.5 Metod och material  

I uppsatsen används traditionell juridisk metod. För att besvara uppsatsens 

frågeställningar och uppnå syftet kommer därför en rättsdogmatisk metod 

att användas. Tillämpningen av den rättsdogmatiska metoden
12

 innebär att 

uppsatsen är skriven med utgångspunkt i gällande rätt.
13

 I uppsatsen 

kommer de juridiska problemen att delas in i mindre, mer lätthanterliga 

delar.
14

 Av den rättsdogmatiska metoden följer att gällande rätt fastställs 

med hjälp av rättskälleläran. Rättskälleläran visar på vilka rättskällor som 

ska, bör och får beaktas. Uppsatsen bygger på de sedvanliga rättskällorna, 

lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.
15

  

 

Den mest frekvent använda doktrin som uppsatsen grundas på är skriven av 

Rolf Dotevall, Carl Svernlöv och Daniel Stattin. Deras tolkningar av 

gällande rätt har använts för att besvara de i uppsatsen uppställda 

frågeställningarna. Vissa gånger har också doktrin skriven av Lars Erik 

                                                 
12

 Sandgren anser att termen ”dogmatisk” är föråldrad och att den term som istället bör 

användas är ”analytisk” då det bättre skulle beskriva dagens rättsvetenskap. För en djupare 

diskussion på temat se Sandgren, Claes: ”Är rättsdogmatiken dogmatisk?”, Tidskrift for 

Rettsvietenskap, nr. 04-05, s. 648-656, 2005. 
13 

Sandgren, Claes: ”Är rättsdogmatiken dogmatisk?”, Tidskrift for Rettsvietenskap, nr. 04-

05, s. 648-656, 2005. 
14

 Lehrberg, s. 133. 
15

 Sandgren, 2007, s. 36.  
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Taxell använts. Trots att Taxells verk till mycket behandlar finsk 

aktiebolagsrätt citeras han ofta inom svensk doktrin. Därför har hans 

synpunkter också legat till grund för denna framställning.  

 

Genom att även lägga till ett kritiskt perspektiv intas ett mer självständigt 

förhållningssätt till den nuvarande regleringen och rättstillämpningen. Ett 

kritiskt perspektiv intas också för att på ett fördjupande sätt diskutera de 

uppställda frågeställningarna. Tanken med en kritisk metod är att utmana 

och problematisera i samhället annars gängse förekommande 

föreställningar. Ett kritiskt förhållningssätt innebär att se till vad som redan 

är avhandlat på ett område och diskutera varför det ser ut som det gör. 

Slutligen är avsikten att sätta ämnet under debatt.
16

  

 

1.6 Forskningsläge  

Skadeståndsreglerna i ABL är omskrivna inom doktrin och har genom åren 

behandlats flertalet gånger i lagens förarbeten. På senare tid har främst 

bestämningen av revisorernas skadeståndsansvar uppdagats genom praxis 

och efterföljande analys. Regleringen beträffande ansvarsfrihet är inte 

omskriven på samma omfattade vis. Carl Svernlöv är den som behandlat 

temat ansvarsfrihet mest ingående. Uppsatsens ämne är aktuellt och det är 

långt ifrån självklart hur områdets mest grundläggande bestämmelser ska 

tillämpas. Flertalet existerande aktiebolagsrättsliga framställningar är 

sparsamma med uttalanden kring ansvarsreglernas ändamål. Ett problem när 

funktionen hos de aktiebolagsrättsliga ansvarsreglerna ska analyseras är att 

de så sällan har kommit till användning i praktiken. 

 

                                                 
16

 Alvesson & Sköldberg, s. 325 ff.  
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1.7 Disposition  

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Kapitel ett behandlar bl.a. uppsatsens 

ämne, syfte, disposition och avgränsningar. Kapitel ett sätter därmed ramen 

för uppsatsens resterande kapitel. Efter det inledande kapitlet följer kapitel 

två som kort behandlar aktiebolagets funktion. Kapitel tre behandlar 

kompetensfördelningen mellan bolagsorganen. Dessa kapitel avser att bilda 

en grund inför uppsatsens mer centrala kapitel där uppsatsens huvudsakliga 

frågeställningar behandlas. I kapitel fyra berörs bolagsledningens ansvar. I 

kapitlet redogörs det för: skadeståndets syfte, skillnaden mellan externt och 

internt ansvar, vissa processuella aspekter samt möjligheten till jämkning. I 

uppsatsens femte kapitel behandlas förutsättningarna för ansvar. I det 

följande sjätte kapitlet redogörs det för innebörden av beviljad ansvarsfrihet. 

Uppsatsen avslutas med kapitel sju där uppsatsens fyra frågeställningar 

analyseras och diskuteras mer ingående. 
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2 Aktiebolagets funktion  

Kapitlet behandlar aktiebolaget såsom associationsform samt dess funktion 

i samhället. Avsnittet syftar till att ge läsaren en översiktlig bild av några av 

aktiebolagets huvudsakliga egenskaper och därmed skapa en teoretisk 

grund för resten av uppsatsen.  

 

2.1 Aktiebolaget som associationsform 

Den vanligaste associationsformen i Sverige är aktiebolaget. Några av de 

mest karaktäristiska egenskaperna för aktiebolaget såsom associationsform 

är det begränsade personliga ansvaret och bolagets status som juridisk 

person. Utmärkande för aktiebolaget är också att dess existens är 

obegränsad i tid.
17

 Det faktum att ett aktiebolag inte har någon 

tidsbegränsad existens och samtidigt har möjlighet att samla kapital från ett 

stort antal investerare anses har lagt grunden för utvecklingen av dagens 

multinationella bolag.
18

 Utöver dessa karakteristiska huvuddrag tillkommer 

ett antal egenskaper som speciellt präglar den svenska aktiebolagsformen. 

Några av dessa kärnegenskaper är skyddet för aktiebolagets 

minoritetsaktieägare, skyddet för bolagets borgenärer och vinstintresset. 

 

Att aktiebolaget har status som juridisk person innebär att bolaget självt kan 

ikläda sig rättigheter och skyldigheter. Vad den exakta innebörden är av en 

juridisk persons rättssubjektivitet har diskuterats sedan lång tid tillbaka. 

Uppkomsten av ett aktiebolag i Sverige har sedan ABL från 1910 skett 

genom registrering. Bergström och Samuelsson definierar en juridisk person 

som ”en konstellation av kontrakt där en part parallellt ingår avtal med en 

mångfald motparter i ett och samma övergripande syfte”.
19

 

                                                 
17

 Svernlöv, 2014, s. 17 ff. 
18

 Svernlöv, 2014, s. 20. Se även SOU 2001:1, s. 11.  
19

 Bergström & Samuelsson, s. 68. 
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Slutligen bör det också kommenteras att det i ABL görs åtskillnad mellan 

olika bolagskategorier. En sådan gränsdragning görs mellan privata och 

publika aktiebolag.
20

 Den väsentliga skillnaden mellan privata och publika 

aktiebolag avser kapitalanskaffningen. I publika bolag finns det en 

möjlighet att vända sig till allmänheten för kapitalanskaffning vilket inte är 

möjligt i privata aktiebolag.
21

 Detta innebär att så länge bolaget är privat får 

inte bolagets aktier erbjudas till fler än 200 personer i syfte att förvärva 

dessa. Innebörden blir också att privata bolags aktier inte får handlas på en 

reglerad marknad.
22

 

 

2.2 Olika skyddsobjekt 

Reglerna i ABL kan i princip indelas i två kategorier med olika syften. 

Reglerna i ABL syftar antingen som skydd för bolagets minoritetsaktieägare 

eller som skydd för bolagets borgenärer.
23

 Några av de typiska konflikterna 

inom ett aktiebolag uppstår ofta mellan majoritetsägare och minoritetsägare, 

ägare och borgenärer samt ägare och bolagsledningen.
24

 Aktiebolagslagen 

utgår från majoritetsprincipen vilket innebär att det i princip är majoriteten 

som bestämmer.
25

 Utöver de allmänna minoritetsskyddsreglerna
26

 som 

utgörs av bland annat likhetsprincipen, generalklausulerna och 

bestämmelserna om bolagets verksamhetsföremål och vinstsyfte tillkommer 

ett antal särskilda rättigheter. För minoritetsägare som äger minst en tiondel 

av bolagets aktiekapital tillkommer bland annat rätten att kräva att en extra 

bolagstämma hålls samt rätten att vägra ansvarsfrihet. Dessa regler har 

tillkommit för att hantera de intressekonflikter som uppkommer mellan 

minoriteten och majoriteten.
27

 

                                                 
20

 1 kap. 2 § ABL. 
21

 1 kap. 8 § ABL. 
22

 Svernlöv, 2014, s. 22.  
23

 Svernlöv, 2014, s. 26. 
24

 Bergström & Samuelsson, s. 17 ff.  
25

 Svernlöv, 2014, s. 26. 
26

 För en mer ingående presentation av minoritetsskyddet hänvisas till bl.a. Skog & Rodhe, 

2014, kap. 11.  
27

 Skog & Rodhe, 2014, s. 231 f.  
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3 Kompetensfördelningen 

mellan bolagsorganen 

Kapitlet avser att ge en sammanfattad och tydlig bild av aktiebolagets 

organisationsschema och kompetensfördelning mellan bolagsorganen. 

Aktiebolagets organisation är grunden för ansvarsfördelningen.  

 

3.1 Allmän introduktion 

Det övergripande ändamålet med aktiebolagslagen är att främja 

näringsverksamhet.
28

 Inom detta ändamål finns ett antal regler som syftar 

till att underlätta aktiebolagets organisation och ledning. Vidare finns det 

regler som syftar till att göra det möjligt för aktieägarna att övervaka 

bolagsledningens förvaltning av aktiebolaget. Aktiebolagslagen innehåller 

ett tvingande organisationsschema för samtliga aktiebolag. Grunden för 

fördelningen av ansvaret inom aktiebolaget är just också reglerna gällande 

aktiebolagets organisation.
 29

  

 

Ett aktiebolag består vanligen av tre delar. Dessa delar, dvs. bolagsorganen, 

har tydligt definierade ändamål. Bolagets högsta beslutande organ utgörs av 

bolagstämman. Därefter fungerar styrelse och verkställande direktör som 

aktiebolagets ledningsorgan. Aktiebolagets tredje del utgörs av revisorn 

vilket är bolagets kontrollorgan.
30

 Bakgrunden till detta system av olika 

organ med olika kompetens är att kunna tillgodose inflytande och kontroll 

från flera intressegrupper både inom och utom bolaget.
31

 Nedan redogörs för 

de olika bolagsorganen.  

 

                                                 
28

 SOU 1992:83, s.127 och prop. 1993/94:196, s. 83.  
29

 Svernlöv, 2012, s. 29.  
30

 Taxell, 1983, s. 18. 
31

 Stattin, s. 21.  
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3.2 Bolagsstämman 

Bolagsstämman är aktiebolagets högst beslutande organ. Det är på 

bolagstämman som aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. 

Bolagsstämmans främsta uppgift är att ge aktieägarna möjlighet att ta till 

vara sina intressen i bolaget genom att aktieägarna utövar sin rösträtt.32 Ett 

motiv till att aktieägarna har rätt att fatta vissa utvalda beslut är aktieägarnas 

ekonomiska intresse i bolaget. Aktieägarna har också ett behov av att 

kontrollera maktutövande och eventuellt missbruk från ledningens såväl 

som från majoritetens sida. Många gånger, i det fall bolaget har en spridd 

ägarkrets, fungerar också bolagstämman som en källa till information om 

bolaget.
33

  

 

Vissa frågor faller exklusivt inom bolagstämmans kompetensområde och 

kan inte delegeras till styrelsen. Exempel på sådana frågor är val av styrelse 

och revisorer samt fastställande av resultaträkning och balansräkning. 

Styrelsen och verkställande direktör ska också som huvudregel följa 

föreskrifter gjorda av bolagstämman samt verkställa de beslut som 

bolagsstämman fattar i enlighet med 8 kap. 41 § 2 st. ABL e contrario. 

Stämman får dock inte ge så pass omfattande anvisningar till styrelsen att 

styrelsen i princip förlorar sin ställning som bolagets förvaltande organ.
34

 

 

3.3 Aktiebolagets ledning  

Efter bolagets högst beslutande organ bolagsstämman följer styrelsen som 

utgör bolagets näst högst beslutade organ. Alla aktiebolag måste ha en 

styrelse med en eller flera ledamöter enligt 8 kap. 1 § ABL. Kravet på att ha 

en styrelse kan inte motsättas ens om samtliga aktieägare är överens om 

detta. Samtliga aktiebolag ska därmed ha en styrelse som också ansvarar för 

                                                 
32

 Dotevall, s. 41 ff. 
33

 Svernlöv, 2014, s. 55.  
34

 Johansson, 1990, s. 151 f.  
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bolagets organisation och förvaltning.
35

 I ett publikt bolag ska styrelsen 

bestå av minst tre ledamöter enligt 8 kap. 46 § ABL. I ett privat aktiebolag 

räcker det med att styrelsen har en eller två ordinarie ledamöter om det finns 

minst en suppleant enligt 8 kap. 3 § ABL. Bolagets ledning består av 

styrelsen och eventuellt även en verkställande direktör. Styrelsen och den 

verkställande direktören utgör tillsammans aktiebolagets ledningsorgan. 

Huvudregeln är att styrelsen väljs av bolagsstämman enligt 8 kap. 8 § 

ABL.
36

 Enligt aktiebolagslagen har bolagsledningen ålagts en vård- och 

lojalitetsplikt i förhållande till bolaget. Detta grundas i den sysslomannalika 

ställning som bolagsledningen har gentemot bolaget.
37

 

3.3.1 Styrelse 

Styrelsens roll i ett aktiebolag är att ansvara för förvaltningen av bolaget 

mellan bolagsstämmorna.
38

 Det innebär att styrelsen även har ett 

organisatoriskt ansvar över bolaget. Styrelsen måste planera och ange 

riktlinjer för hur arbetet ska organiseras och utföras. Styrelsens allmänna 

uppgifter framgår av 8 kap. 4-5 §§ ABL. Styrelsens ansvar att fortlöpande 

bedöma bolagets ekonomiska situation följer av förvaltningsansvaret. Inom 

ramen för det organisatoriska ansvaret tillkommer det också styrelsen att se 

till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 

kontrolleras på ett betryggande sätt enligt 8 kap. 4 § ABL.
39

 Utöver dessa 

uppgifter ingår alla de uppgifter i bolaget där stämman inte är exklusiv 

beslutsfattare. Det kan röra sig om beslut av långsiktig karaktär, såsom 

exempelvis bolagets framtida inriktning, likväl som beslut avseende den 

löpande driften av bolaget. Bolagets verksamhetsföremål i bolagsordningen 

avgränsar till viss del vad som ingår i styrelsens förvaltning. Styrelsen är 

vidare underordnad stämman men överordnad bolagets verkställande 

                                                 
35

 Lagkommentaren till 8 kap. 1 § ABL. 
36

 Uppsatsen behandlar inte arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Det kan dock nämnas att 

dessa väljs enligt bestämmelserna i lag om styrelserepresentation för privatanställda 6-8 §§.  
37

 Prop. 1975:103, s. 376 f; Svernlöv, 2012, s. 40.  
38

 Sandström, s. 213 ff. 
39

 Dotevall, s. 100 f.  
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direktör.
40

 Aktieägarna kan inte besluta att styrelsen i något visst hänseende 

inte ska ha det ansvar och den behörighet som har angetts ovan och återfinns 

i 8 kap. 4 § ABL. Styrelsen kan inte heller genom delegation eller på något 

annat vis skjuta ifrån sig det ansvar som enligt paragrafen ankommer på 

styrelsen. Dock kan styrelsen delegera mycket av det faktiska arbetet till 

personer inom styrelsen eller till bolagets eventuella verkställande direktör. 

Vid delegation måste styrelsen handla med omsorg och försäkra sig om att 

den till vilken delegation skett har den kunskap och erfarenhet som krävs för 

att fullgöra uppdraget på ett tillfredställande vis.
41

 I det fall som styrelsen 

har delegerat en uppgift åligger det styrelsen att löpande kontrollera att 

uppgiften också utförs på ett tillfredställande sätt. Denna tillsynsplikt är en 

grundläggande plikt för styrelsen vilken inbegriper såväl översyn av den 

verkställande direktörens arbete som bolagets verksamhet i stort.
42

 

 

Styrelsens roll och sammansättning varierar avsevärt mellan olika bolag. 

Det finns även regler som avser att underlätta den interna delegationen inom 

styrelsen. För publika bolag finns det exempelvis krav på att styrelsen ska 

upprätta en arbetsordning för styrelsen. Det är givetvis frivilligt att även i 

privata bolag upprätta en arbetsordning för styrelsen. Idén med att ha en 

arbetsordning är just som det låter – att vara en fördelning av 

arbetsuppgifterna inom styrelsen. Arbetsordningen ska i huvudsak ange 

fördelningen av arbetet mellan styrelseledamöterna samt hur ofta styrelsen 

ska sammanträda. Vidare ska arbetsordningen ange i vilken omfattning som 

styrelsens suppleanter ska delta i styrelsens arbete.
43

  

 

Enligt 8 kap. 24 § ABL ska alla beslut som styrelsen tar protokollföras.
44

 

Alla diskussioner som skett i anslutning till beslutet såväl som individuella 

synpunkter får utelämnas. I det fall en av styrelsens ledamöter har en 

                                                 
40

 Se 8 kap. 41 § 2 st. ABL och 8 kap. 29 § 1 st. ABL.  
41

 Lagkommentaren till 8 kap. 4 § ABL. Temat delegation är omstritt och det framkommer 

delade meningar inom doktrinen, för vidare diskussion hänvisas till Båvestam, Urban: 

Aktiebolagsstyrelsens möjligheter till att delegera sina uppgifter med ansvarsreducerande 

verkan. JT 2001/02 s. 252 ff. 
42

 Lagkommentaren till 8 kap. 4 § ABL. 
43

 Svernlöv, 2015, s. 21; Svernlöv, 2014, s. 89.  
44

 För en utveckling av styrelsens beslutfattande hänvisas till Johansson, 2014, s. 205 ff.  
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avvikande åsikt avseende en fråga har denna styrelseledamot rätt att få detta 

protokollfört. En sådan notering kan vid en senare ansvarsbedömning 

avseende personligt skadestånd ha ett bevisvärde.
45 

 

 

Styrelsen har också möjlighet att självmant underställa bolagsstämman en 

fråga och blir som huvudregel skyldig att följa vad stämman beslutar. En 

sådan förfrågan till stämman medför dock inte att styrelsen lämnar ifrån sig 

ansvaret för förvaltningen till stämman. Ansvaret gentemot bolaget kan 

dock i vissa fall påverkas om bolagsstämman godkänner åtgärden efter att 

ha blivit korrekt informerade om eventuella risker.
46

 

3.3.2 Verkställande direktör 

I privata bolag får det utses en verkställande direktör och i publika bolag ska 

det finnas en verkställande direktör enligt 8 kap. 27 och 50 §§ ABL. I det 

fall bolaget har en verkställande direktör är det dennes roll att sköta den 

löpande förvaltningen av bolaget.
47

 Att sköta den löpande förvaltningen 

innebär i princip att sköta den kontinuerliga ledningen av verksamheten 

enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.
48

 Styrelsen kan alltid ge den 

verkställande direktören bindande anvisningar gällande hur löpande 

förvaltningsåtgärder ska handläggas och beslutas. En verkställande direktör 

är då skyldig att följa och rätta sig efter styrelsens föreskrifter.
49

 En 

verkställande direktör får fatta vissa beslut på egen hand – så länge besluten 

faller just inom den löpande förvaltningen. I lagen är den löpande 

förvaltningen definierad som att utgöras av sådant som inte är av ovanligt 

slag eller stor betydelse. Kompetensen för den verkställande direktören 

framgår av 8 kap. 29 § ABL jämfört med 8 kap. 36 § ABL. Bedömningen 

                                                 
45

 Taxell, Lars Erik: Det 29:e nordiska juristmötet. Styrelseledamöters rättsliga ansvar. 

Stockholm den 19-21 augusti 1981; CFO World: Expertpanelen: Därför beviljas bara vissa 

ledamöter ansvarsfrihet. 2011-06-28. Hämtad den 2 april från: 

http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.393520/expertpanelen-darfor-beviljas-bara-vissa-

ledamoter-ansvarsfrihet. 
46

 Lagkommentaren till 8 kap. 4 § ABL. 
47

 Enligt 8 kap. 27 § ABL får styrelsen utse en verkställande direktör som ska fullgöra de 

uppgifter som anges i 8 kap. 29 § ABL.  
48

 Lagkommentaren till 8 kap. 4 § ABL. 
49

 Lagkommentaren till 8 kap. 4 § ABL. 

http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.393520/expertpanelen-darfor-beviljas-bara-vissa-ledamoter-ansvarsfrihet
http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.393520/expertpanelen-darfor-beviljas-bara-vissa-ledamoter-ansvarsfrihet
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avseende vad som anses ingå i en verkställande direktörs löpande 

förvaltning är också till viss del beroende av företagets storlek och typ. 

Svaret på frågan avseende vad som exakt ingår i den löpande förvaltningen 

är också sparsamt behandlad i praxis.
50

 Särskilt uttalat är dock att 

verkställande direktör ansvarar för bokföringen och medelsförvaltningen. I 

det fall en verkställande direktör väljer att ta hjälp med detta är det också 

dennes ansvar att välja sina medarbetare med omsorg och ge dem nödvändig 

information samt kontrollera att de sköter uppgiften tillfredställande.
51

 

Därmed hör det till en verkställande direktörs uppgift att bevaka bolagets 

organisation och tillkalla styrelsens uppmärksamhet i det fall behovet av 

förändringar är för handen.
52

  

 

3.4 Revisor 

Revisorerna utgör aktiebolagets kontrollerande organ. Att ha en revisor är 

numera inte obligatoriskt i mindre bolag.
53

 Revisorerna har också en mycket 

speciell form av kompetens som inte går ut på att fatta beslut för bolaget 

utan att kontrollera och rapportera om bolagets räkenskaper samt om 

styrelsens och verkställande direktörs förvaltning. Trots att revisorerna väljs 

av stämman är deras oberoende en viktig princip.
54

 Revisorerna får inte på 

något vis syssla med bolagets affärer. Deras uppdrag är således endast att 

kontrollera och rapportera. I det fall bolagsledningen inte fullgör sina 

uppgifter ankommer det på revisorn att påpeka dessa brister genom att 

exempelvis lämna anmärkningar i revisionsberättelsen.
55

  

 

                                                 
50

 För mer läsning på temat om verkställande direktörens löpande förvaltning se NJA 1958 

s. 186, NJA 1968 s. 375 och NJA 1995 s. 437. För en mer grundläggande behandling se 

även Åhman s. 568 ff.  
51

 Lagkommentaren till 8 kap. 29 § ABL. 
52

 Lagkommentaren till 8 kap. 29 § ABL. 
53

 9 kap. 1 § ABL. 
54

 Sandström, s. 180. 
55

 Svernlöv, 2014, s. 103 ff.  
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3.5 Sammanfattning av kapitlet 

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är också på 

bolagsstämman som aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. 

Bolagstämman anvisar även styrelsen hur denna ska sköta förvaltningen av 

bolaget mellan bolagstämmorna. Styrelsen är som huvudregel bunden av att 

följa bolagsstämmans instruktioner och anvisningar. Styrelsens 

huvudsakliga uppdrag är att sköta organisationen och förvaltningen av 

bolaget. Styrelsen har även en tillsynsplikt gentemot bolaget vilket innebär 

att styrelsen ska tillse att organisationen samt förvaltningen av bolaget 

fungerar väl. I det fall bolaget har en verkställande direktör ska styrelsen 

tillse att denne sköter den löpande förvaltningen på ett betryggande vis. Den 

verkställande direktören har i sin tur en tillsynsplikt över bolagets löpande 

förvaltning och bolagets anställda. Utöver ovan nämnda bolagsorgan finns 

det ett revisorskrav för publika bolag. Revisorernas uppgift är att kontrollera 

och rapportera om bolagets räkenskaper samt om styrelsens och 

verkställande direktörs förvaltning av bolaget. 
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4 Bolagsledningens ansvar 

enligt 29 kap. ABL 

I följande kapitel behandlas det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret 

för styrelsen och den verkställande direktören. Kapitlet inleds med den 

historiska bakgrunden till vad som utvecklat dagens reglering om 

skadeståndsansvar i svensk aktiebolagsrätt. Syftet med detta är främst 

pedagogiskt och avser att vara till hjälp vid tolkningen av ändamålet med 

bestämmelserna i lagens nuvarande utformning. Efter att ha läst avsnittet 

förväntas läsaren ha fått en tydlig bild av skadeståndsansvaret för styrelse 

och verkställande direktör i förhållande till bolaget.  

 

4.1 Allmän introduktion 

”En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han eller 

hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget ska 

ersätta skadan. […]” – Så inleds första stycket i 29 kap. 1 § ABL
56

 som 

reglerar det aktiebolagsrättsliga interna skadeståndet. Denna första mening 

avser skadeståndsansvar avseende organledamöterna i förhållande till 

bolaget. Detta skall inte förväxlas med externa skadeståndsansvaret som 

avses när skadan vållats tredje man eller en aktieägare.
57

 Denna indelning 

behandlas mer ingående i avsnitt 4.4.  

 

Anledningen till att ABL innehåller särskilda regler gällande skadestånd 

beror på att den allmänna skadeståndslagstiftningen inte kan ta hänsyn till 

de speciella förhållandena som råder inom aktiebolagsrätten. Ett exempel på 

detta är att de skador som regelmässigt uppkommer inom aktiebolagsrätten 

är rena förmögenhetsskador vilket är en typ av skada som det endast utgår 

                                                 
56
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ersättning för med vissa begränsningar inom den allmänna 

skadeståndsrätten.
58

 Den allmänna skadeståndsrätten utgör dock fortfarande 

utgångspunkten för ansvarsbedömningen av det aktiebolagsrättsliga 

skadeståndet. Med detta menas att den sedvanliga bedömningen av uppsåt 

och oaktsamhet samt att adekvat kausalitet föreligger mellan handling eller 

underlåtenhet att handla och skadan följer av allmänna skadeståndsrättsliga 

principer.
59

 I uppsatsens femte kapitel behandlas dessa förutsättningar för 

skadestånd mer ingående. 

 

4.2 Historisk tillbakablick 

4.2.1 Bakgrund 

Vissa grunddrag och principer inom dagens associationsrätt har varit 

oförändrade sedan de första aktiebolagslagarna tillkom. Det innebär att även 

äldre lagstiftning blir intressant. Nedan ges en översiktlig beskrivning av 

aktiebolagsrättens utveckling med hänsyn till de i uppsatsen uppställda 

frågeställningarna.  

4.2.2 1848 års ABL 

1848 års ABL var Sveriges första aktiebolagslag. Lagen bestod av 15 

paragrafer vilka främst reglerade aktiebolagets bildande, stadfästande och 

upplösning. ABL från 1848 innehöll också regleringar kring aktiebolagets 

styrelse, dock innehöll lagen inte några speciella bestämmelser gällande 

skadeståndsansvar för styrelsen motsvarande dagens 29:e kapitel i ABL.
60

  

 

1848 års ABL innehöll inte heller några speciella regleringar gällande 

ansvarsfrihet för styrelse eller verkställande direktör. Ur lagen framgick 

dock att bolagsordningen skulle stadfästas hos konungen för att aktieägarna 
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skulle vara fria från personligt ansvar.
61

 Trots detta hade 

styrelseledamöterna vid denna tidpunkt ett visst ansvar gentemot bolaget. 

Detta ansvar grundades i att styrelseledamöterna var att se som sysslomän 

gentemot bolaget enligt 18 kap. HB. Genom detta inträdde en allmän 

omsorgsplikt med grund i 18 kap.1 § HB. Vidare ansvarade styrelsen även 

enligt 18 kap. HB i mån av vållande för den skada som bolaget lidit i brist 

på avtal om annat.
62

  

4.2.3 1895 års ABL 

1848 års ABL kom att ersättas av 1895 års ABL där också de första 

uttryckliga reglerna avseende skadeståndsansvar i svensk aktiebolagsrätt går 

att hitta. 1895 års ABL var också märkbart påverkad av tysk rätt och det s.k. 

normativsystemet. I enlighet med detta system får aktiebolag bildas fritt så 

länge de i lagen uppställda reglerna iakttas.
63

 I ABL från 1895 fanns en 

tydlig reglering av det personliga skadeståndsansvaret för styrelseledamöter 

i lagens 65 §. Ur paragrafen framgick att styrelseledamöter, likvidatorer 

eller aktieägare som överträder aktiebolagslagen eller bolagsordningen 

svarar solidariskt för uppkommen skada.
64

 Redan 1905 tillsattes dock en 

kommitté med uppdrag att ta fram förslag till en ny aktiebolagslag. 

Anledningen till detta vara att det hade riktats kritik mot 1895 års ABL. 

Viss del av kritiken handlade om att aktieägarna önskade större trygghet 

exempelvis mot att styrelsen i bolagen missbrukade sin ställning.
65

 1895 års 

ABL kom därmed inte att bli långvarig.  

4.2.4 1910 års ABL 

Som ett svar på den kritik som hade riktats mot 1895 års lag utarbetades ett 

förslag till en ny ABL. Syftet med den nya lagen var att ge allmänheten ett 

starkare skydd mot osunda bolag, tillförsäkra ägarna större trygghet och 
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även förbättra minoritetsskyddet.
66

 Detta arbete resulterade i 1910 års ABL 

vilken också till stora delar är tydligt påverkad av tysk rätt.
67

 Det infördes en 

ny reglering gällande skadeståndsansvaret gentemot bolaget. I 70 § 

reglerades styrelseledamöternas skadeståndsansvar genom att de 

styrelseledamöter som överträder ABL eller bolagsordningen eller på annat 

sätt uppsåtligen eller vårdslöst skadar bolaget solidariskt svarar för skadan. I 

samband med Kreugerkraschen framkom det en hel del brister i 1910 års 

ABL. Detta kom att föranleda den utredning som låg till grund för 1944 års 

ABL.
68

 

4.2.5 1944 och 1975 års ABL 

Det är först i 1944 års ABL som verkställande direktörs roll regleras i lag 

med en kompetens- och ansvarsfördelning mellan den verkställande 

direktören och styrelsen.
69

 Lagen var mycket detaljrik och 

skadeståndsansvaret reglerades i en handfull paragrafer ur vilka det bland 

annat framgick att en styrelseledamot eller verkställande direktör som vid 

fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndat 

bolaget skada – var skyldig att ersätta bolaget för skadan.
70

  

 

Efter ett omfattade samnordiskt utredningsarbete tillkom 1975 års ABL. 

Syftet med samarbetet var att främja Nordens näringsliv och samtidigt 

fördjupa den nordiska gemenskapen.
71

 Till skillnad från 1944 års mer 

detaljerade lagregler kom 1975 års ABL att vara mer kortfattad i sin 

utformning. Innehållet i 1975 års reglering kring det personliga 

skadeståndsansvaret avseende styrelsen och verkställande direktör 

motsvarade dock innehållet i 1944 års ABL men i förkortad form.
72

 Dessa 

regler motsvarar i sak de idag gällande reglerna gällande ansvaret för 

styrelse och verkställande direktör. Under slutet av 1990-talet skedde en 

                                                 
66

 Se Östberg, s. 88 med vidare hänvisning till Skarstedt, s. V ff.  
67

 Johansson, 2014, s. 25. 
68

 Svernlöv, 2012, s. 20. 
69

 SOU 1941:9, s.15. 
70

 Svernlöv, 2012, s. 22.  
71

 SOU 1971:15, s. 106. 
72

 SOU 1971:15, s. 352 f; prop. 1975:103, s. 540.  



 32 

översyn av reglerna kring det skadeståndsansvaret för att anpassa det 

svenska regelverket till det rådande EG-regelverket. Översynen kom främst 

att avse ett antal redaktionella förändringar av texten.
73

 Den enda 

förändringen i sak var att preskriptionstiden förlängdes.
74

  

4.2.6 2005 års ABL – nuvarande lag 

Nuvarande lagstiftning trädde i kraft den 1 januari 2006. Ansvarsreglerna 

motsvarar fortfarande i sak ABL från 1944. Det har sedan dess i princip 

endast skett redaktionella ändringar och några ändringar i sak av 

skadeståndsregleringen har inte varit avsedda.
75

 Innebörden av det interna 

skadeståndsansvaret för styrelsen och den verkställande direktören har alltså 

i princip inte förändrats på drygt 70 år. Näringslivet ser idag mycket 

annorlunda ut än för 70 år sedan och att lagstiftningen inte har förändrats 

kan därför tyckas anmärkningsvärt.  

 

4.3 Syftet med ett fungerande 

skadeståndsansvar  

Varför är det viktigt med ett fungerande skadeståndsansvar inom 

aktiebolagsrätten? För ett väl fungerande näringsliv måste det också finnas 

verksamma incitament för företagsledningen i ett aktiebolag att fullgöra sina 

skyldigheter.
76

 Ekelöf menar att skadeståndsreglerna även har just denna 

preventiva funktion utöver funktionen att endast reparera skadan. Genom att 

människor avhåller sig från att skada andra och dess egendom i rädsla av att 

behöva ersätta skadan realiseras det preventiva syftet.
77

 Lundstedt 

argumenterar också för att skadeståndets främsta funktion är det preventiva 

och genom skadeståndets blotta effekt undviker potentiella skadevållare att 
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ta risker som skulle kunna utge skadestånd.
78

 I doktrin har det dock 

ifrågasatts om skadeståndet verkligen har något preventivt syfte. Kritiken 

består bland annat i att det historiskt sett inte varit acceptabelt att skada en 

person eller viss egendom utan att ersätta skadan.
79

 Denna typ av 

diskussioner, om huruvida skadeståndet är handlingsdirigerande, har det 

inom doktrinen visat sig vara svåra att föra mot bakgrund av bristande 

underlag.
80

 Trots detta får det antas att skadeståndet har en viss preventiv 

funktion, om än svårbestämd.
81

 I sammanhanget bör också användningen av 

ansvarsförsäkringar för styrelsemedlemmarna kort behandlas. I 

Aktiebolagskommitténs arbete diskuterades det huruvida krav skulle ställas 

på en obligatorisk ansvarsförsäkring. Trots att den reparativa funktionen av 

skadeståndet sannolikt skulle förbättras menade kommittén att ett krav på 

ansvarsförsäkring skulle förta reglernas preventiva effekt.
82

 I sammanhanget 

bör det nämnas att det idag finns en skyldighet för revisorer att teckna 

ansvarsförsäkring.
83

 

 

Syftet med skadeståndsreglerna i ABL är enligt lagens förarbeten att 

balansera intresset av att kunna utkräva ansvar för försumliga bolagsorgan 

och samtidigt kunna bedriva en affärsverksamhet där det krävs ett visst mått 

av risktagande.
84

 Stattin menar att funktionen med skadeståndsreglerna är att 

verka för att vissa metoder används av någon som handlar i en riskfylld 

situation.
85

 Skadeståndsreglerna skapar också ett incitament för 

bolagsledningen att handla i enlighet med lagen oavsett om det gäller ett 

enklare fall eller ett mer komplicerat fall där en högre grad av aktsamhet 

krävs.
86
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4.4 Olika ansvarstyper  

4.4.1 Skillnaden på internt och externt ansvar 

I ABL görs det åtskillnad mellan å ena sidan fallet då bolaget är den 

skadelidande och å andra sidan då aktieägare eller annan (dvs. borgenär) 

drabbats av skada. I det fall som bolaget är den skadelidande benämns ofta 

ansvaret såsom ett bolags-internt ansvar. I det senare fallet då en aktieägare 

eller borgenär är skadelidande talas istället om ett externt ansvar.
87

 

Skiljelinjen mellan internt och externt ansvar är en mycket viktig del i 

ABL:s regelsystem. Uppdelningen framgår som tydligast av 29 kap. 1 § 1 p. 

jämfört med 2 p. ABL. Nedan behandlas det interna ansvaret mer ingående.  

4.4.2 Internt skadeståndsansvar 

Ansvaret som styrelsen och den verkställande direktören har gentemot 

bolaget kallas såsom framgått ibland för det interna ansvaret. Grunden för 

ansvaret som styrelseledamöterna och verkställande direktör har gentemot 

bolaget är de plikter och den kompetens som de har genom sina uppdrag. De 

olika plikterna framgår ur aktiebolagslagen, bolagsordningen, innehållet i 

anställningsavtal och direktiv från överordnade bolagsorgan.
88

 Det interna 

ansvaret är individuellt och avser inte hela styrelsen som ett gemensamt 

organ. Syftet med det interna skadeståndet är liksom ändamålet med 

skadeståndsregleringen i stort – att verka preventivt och samtidigt fungera 

reparativt.
89

 Det interna ansvaret kan på detta vis anses förstärka 

organledamöternas intresse att visa aktsamhet när de utför sina uppdrag.
90

  

 

4.4.2.1 Verkställande direktörs interna ansvar  

 

Förutom att den verkställande direktören är att anse som syssloman hos 

bolaget är också denne anställd hos bolaget. Han eller hon är därmed också 
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arbetstagare. Detta innebär att en talan enligt 29 kap. ABL ska föras enligt 

lag (1974:371) om rättegång i arbetstvister de gånger verkställande 

direktören har tillfogat bolaget skada då denne utfört uppgifter som likväl 

kunnat utföras av någon annan arbetstagare.
91

 I dessa fall ska de allmänna 

reglerna om arbetstagares skadeståndsansvar gentemot arbetsgivare istället 

tillämpas. Denna gränsdragning torde ofta vara svår att göra.
92

 Avseende 

åtgärder som exempelvis ligger på gränsen mellan något som typiskt sett 

den verkställande direktören utför och vad som typiskt sett utförs av en 

ekonomichef, är det mest troligt att uppgifterna anses vara utförda i 

egenskap av just verkställande direktör.
93

 I det följande berörs och 

analyseras endast sådana uppgifter som den verkställande direktören anses 

har utfört i egenskap av verkställande direktör. 

 

En verkställande direktör svarar enligt lagens kompetensregler främst för 

handlingar som har vidtagits eller uteblivit inom ramen för den löpande 

förvaltningen. Den verkställande direktörens ansvar följer av dennes 

kompetens vilken också beror på bolagets storlek och verksamhetens art.
94

 

Om verkställande direktör överskrider sin kompetens och genom detta 

skadar bolaget riskerar han eller hon att bli ansvarig för detta.
95

 Likväl kan 

en verkställande direktör också hållas ansvarig för sitt handlande avseende 

beredning och föredragning av ärenden i styrelsen eller på grund av att han 

eller hon har underlåtit att föredra ärenden som hör till styrelsens 

kompetens.
96

 

 

Vice verkställande direktör  

Vice verkställande direktör omfattas inte av 29 kap. 1 § 1 p. ABL. Därmed 

gäller ansvarsreglerna endast när han eller hon i praktiken tjänstgör som 

verkställande direktör i bolaget. Detta kan exempelvis ske när den ordinarie 
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befattningshavaren är sjuk.
97

 Den ordinarie verkställande direktören ska på 

ett markant vis – tillfälligt eller permanent – ha lämnat uppdraget för att den 

vice verkställande direktören ska kunna göras ansvarig. Exempelvis innebär 

inte en semesterledighet för den ordinarie verkställande direktören att den 

vice verkställande direktören träder in i den ordinarie verkställande 

direktörens ställe. För att detta ska ske krävs att styrelsen har lämnat ett 

uttryckligt direktiv om detta.
98

  

 

4.4.2.2 Styrelseledamöternas interna ansvar 

 

Grunden för ansvaret gentemot bolaget är för såväl verkställande direktör 

som för styrelseledamöterna de plikter och den kompetens som följer av 

respektive uppdrag. Styrelseledamöterna svarar därmed för åtgärder och 

underlåtenhet att handla inom ramen för styrelsens förvaltning. En 

styrelseledamots ansvar kan uppstå efter exempelvis bristande tillsyn av 

verksamheten i bolaget, försummelse av lojalitetsplikten
99

 eller genom 

kompetensöverskridande handlingar.
100

 I det fall styrelsen har försummat 

ledning och kontroll av verksamheten kan styrelseledamöterna ådra sig 

ansvar för felaktigheter som verkställande direktör har gjort inom den 

löpande förvaltningen.  

 

Styrelsesuppleant 

Huvudregeln är att en styrelsesuppleant endast kan drabbas av ansvar för 

något denne utfört i ordinarie styrelseledamots frånvaro.
101

 I de fall en 

suppleant tjänstgör i styrelsen är denne enligt 8 kap. 3 § ABL i alla 

avseenden likställd med en ordinarie ledamot. Vid en fördelning av ansvaret 

bör det klarläggas huruvida styrelsesuppleanten endast har varit delaktig vid 
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enstaka styrelsemöten eller om denne under en period har varit permanent 

delaktig i styrelsearbetet. En styrelsesuppleant som endast deltagit vid ett 

fåtal tillfällen anses inte ha lika stor kännedom om bolagets förhållanden 

som en ordinarie styrelseledamot bör ha.
102

 Utgångspunkten är att 

suppleanten endast blir ansvarig för skada som vållats under tiden denne 

utfört arbete i den ordinarie styrelseledamotens frånvaro. Suppleanten 

ansvarar i dessa fall även för skada som vållats genom underlåtenhet.
103

  

 

Det är upp till bolaget att reglera hur mycket ansvar de vill att en suppleant 

ska ha genom att se till vad som är lämpligt i det enskilda bolaget. Det beror 

således på hur mycket suppleanten har deltagit i styrelsearbetet. Här 

kommer arbetsordningen för styrelsen att spela en viktig roll i publika 

bolag. I arbetsordningen bör det framgå vilka rutiner som gäller för bolaget 

och suppleanternas deltagande i verksamheten bör specificeras. Även om en 

suppleant tillåts delta på styrelsesammanträdena och därmed haft möjlighet 

att yttra sig så blir han eller hon ändå inte ytterst ansvarig så länge denne 

inte formellt ersätter en ordinarie ledamot som inte närvarar vid 

styrelsemötet.
104

  

 

4.5 Processuella aspekter  

4.5.1 Talerätt  

4.5.1.1 Vissa grunder 

 

Enligt 29 kap. 7 § ABL får en talan om skadestånd till bolaget endast väckas 

då det gäller styrelseledamöter och den verkställande direktören om 

majoriteten eller en minoritet, bestående av ägare till minst en tiondel av 

samtliga aktier i bolaget, har röstat mot ett förslag till ansvarsfrihet. Det är 

således en processförutsättning att frågan gällande ansvarsfrihet har 
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behandlats på bolagsstämma. I det fall denna processförutsättning inte 

uppfyllts ska stämningsansökan också avslås.
105

 

 

Senast vid Swedbanks årsstämma vållade formuleringen i lagen avseende 

beslutet om att bevilja ansvarsfrihet oklarheter. Utfallet vid omröstningen på 

årsstämman resulterade i att nästan 30 – respektive 20 procent av det totala 

antalet röster i Swedbank röstade mot ansvarsfrihet för Michael Wolf och 

Anders Sundström. Mot denna bakgrund meddelade banken att de båda 

nekades ansvarsfrihet. ”Inget kunde vara mer fel”, hävdar Båvestam i en 

debattartikel publicerad hos Dagens Industri. Båvestam menar att det räcker 

med att förslaget om att bevilja ansvarsfrihet har biträtts av stämmans 

röstmajoritet.
106

 Denna uppfattning stödjer dock inte Svernlöv, som 

visserligen påpekar att lagen inte är helt tydlig. Svernlöv delar istället 

Swedbanks uppfattning om att det på stämman har avgetts nej-röster från 

minst tio procent av det totala antalet röster i bolaget och därmed ska 

ansvarsfrihet nekas.
107

 Det ligger således i aktieägarens intresse att rösta mot 

ett förslag om ansvarsfrihet för att ha möjlighet att senare föra en talan om 

skadestånd.  

 

Talan om skadestånd till bolaget ska väckas inom ett år från och med det att 

årsredovisningen och revisionsberättelsen lades fram på bolagstämman där 

ansvarsfrihetsbeslutet togs enligt 29 kap. 10 § ABL. Syftet med denna 

bestämmelse är att frågan om en eventuell ansvarstalan mot bolagsledningen 

inte ska hållas svävande under allt för lång tid. En avsaknad av någon 

tidsgräns skulle kunna verka störande på bolagets verksamhet.
108
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4.5.1.2 Talan av bolaget 

 

I det fall som bolagsstämman har beslutat att inte bevilja ansvarsfrihet 

ankommer det på den nytillträdda styrelsen om talan ska väckas eller inte.
109

 

Om bolagsstämman, i anslutning till beslutet om att inte bevilja 

ansvarsfrihet, har fattat ett beslut om att väcka talan är det styrelsen som ska 

verkställa detta. Johansson påpekar att styrelsen endast har en skyldighet att 

väcka talan i bolagets namn då beslutet fått absolut majoritet.
110

 Styrelsens 

lydnadsplikt gentemot stämman innefattar inte att styrelsen har en 

skyldighet att väcka talan enbart på grund av att en minoritet som företräder 

minst en tiondel av samtliga aktier har röstat emot ett beslut om att bevilja 

ansvarsfrihet alternativt ett beslut om att inte väcka talan.
111

  

 

4.5.1.3 Talan för bolagets räkning 

 

Regeln i 29 kap. 7 § ABL avser en talan som väcks av bolaget. Utöver 

denna regel finns det en möjlighet för en aktieägarminoritet som är ägare av 

minst tio procent av samtliga aktier i bolaget att väcka talan i eget namn 

avseende skadestånd till bolaget. Denna regel följer av 29 kap. 9 § ABL där 

det framgår att minoriteten ska väcka talan i eget namn och inte i bolagets 

namn men under i övrigt samma förutsättningar som anges i 29 kap. 7 § 

ABL.
112

  

 

Eftersom det är aktieägarna som väcker talan om skadestånd till bolaget ska 

också aktieägarna stå för rättegångskostnaderna. I det fall aktieägarna som 

väckt talan vinner tillfaller skadeståndet bolaget och aktieägarna som fört 

talan har som grundregel rätt att få rättegångskostnaderna täckta av 

skadeståndet som i övrigt tillfaller bolaget.
113

 Processer av denna typ är ofta 

mycket kostnadskrävande. Detta innebär att en process förd av en 

                                                 
109

 Svernlöv, 2012, s. 85 ff.  
110

 Johansson, 1990, s. 363.  
111

 Svernlöv, 2008, s. 173. 
112

 Se även NJA 2002 s. 446 där det konstaterades att en aktieägarminoritet är berättigad att 

föra talan enligt 29 kap. 9 § ABL redan genom innehav av minst en tiondel av aktierna.  
113

 Prop. 1975:103, s. 546.  
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aktieägarminoritet för bolagets räkning också för med sig stora ekonomiska 

risker för den enskilda aktieägaren. Det har diskuterats om detta kan vara en 

av anledningarna till att det är mycket ovanligt med att minoritetsägare för 

en skadeståndstalan mot bolagets organledamöter.
114

 I förarbetena till ABL 

har det förts en diskussion gällande förmånligare rättegångskostnadsregler 

för minoritetsaktieägare. Denna diskussion utmynnade dock i att detta 

avsevärt skulle försvåra processen med att rekrytera kompetenta människor 

till aktiebolagens styrelser.
115

 

 

En mer ingående presentation och diskussion på temat ansvarsfrihet och 

dess effekt görs i kapitel sex. Talan om skadestånd till bolaget kan alltså 

väckas av bolaget eller av en minoritet för bolagets räkning. 

 

4.5.2 Bevisbördans placering 

I sammanhanget bör det också noteras att bolaget har bevisbördan i en 

skadeståndsprocess. Detta avser såväl när det gäller frågan om huruvida en 

styrelseledamot har varit vårdslös som när det avser frågan om skadans 

uppkomst och storlek.
116

 En omvänd bevisbörda skulle möjligen kunna leda 

till att den enskilde organledamoten skulle bli mer aktiv. Mot bakgrund av 

att en styrelseledamot också kan hållas ansvarig för den försummelse som 

övriga styrelseledamöter orsakat menar Dotevall att en omvänd bevisbörda 

är att se som tvivelaktig.
117

 

 

4.6 Jämkning av skadestånd enligt ABL 

I det fall någon ansetts ersättningsskyldig enligt ABL:s regler om 

skadestånd kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till 

handlingens art, skadans storlek och omständigheterna i övrigt enligt 29 

                                                 
114

 Andersson, Jan: Skadestånd enligt aktiebolagslagen, JT 2000/01 s. 395 ff. 
115

 SOU 1995:44, s. 241. 
116

 Dotevall, s. 71.  
117

 Dotevall, s. 72.  
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kap. 5 § ABL. Möjligheterna till jämkning överensstämmer i praktiken med 

vad som hade gällt ifall denna bestämmelse om jämkning i ABL inte hade 

funnits dvs. 6 kap. 2 § SkL.
118 

I SOU 2016:34 presenteras ett förslag på 

utvidgande av jämkningsbestämmelsen till att även ta hänsyn till 

ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen.
119

 Det har i praxis och 

förarbeten uttalats att jämkningsmöjligheten träder in då medverkan till 

samma skada föreligger från personer i olika organställning.
120

 Det har även 

diskuterats huruvida jämkningsmöjligheten också kan användas inom ett 

och samma bolagsorgan i det fall det finns flera skadevållare. För en 

ändamålsenlig tolkning torde således flera personers vållande också kunna 

vara föremål för jämkning enligt 29 kap. 5 §.
121

 

 

4.7 Sammanfattning av kapitlet  

Den nuvarande gällande ABL trädde i kraft år 2006. Trots detta motsvarar 

ansvarsreglerna fortfarande i sak 1944 års ABL. Sedan dess har det i princip 

endast skett redaktionella ändringar och några större ändringar i sak av 

skadeståndsregleringen har inte varit för handen. För ett väl fungerande 

näringsliv krävs det verksamma incitament för företagsledningen i ett 

aktiebolag att fullgöra sina skyldigheter. Syftet med det aktiebolagsrättsliga 

skadeståndsansvaret anses ha både en preventiv och en reparativ funktion. 

Det diskuteras i såväl media som doktrin om användningen av 

ansvarsförsäkringar minskar skadeståndsansvarets preventiva funktion. 

Vidare är en viktig skiljelinje i ABL uppdelningen mellan det interna och 

det externa skadeståndet. Det interna skadeståndet avser endast skadeståndet 

avseende organledamöterna gentemot bolaget. I det fall det på 

bolagsstämman inte beviljas ansvarsfrihet finns det två olika vägar för att 

väcka talan. Antingen väcker bolaget talan enligt 29 kap. 7 § ABL eller så 

                                                 
118

 Lagkommentaren till 29 kap. 5 § ABL.  
119

 SOU 2016:34, s. 18.  
120

 NJA 2006 s. 136; SOU 1941:9 s. 655. 
121

 För en vidare diskussion på temat se Kumlien, Johanna: Något om den 

aktiebolagsrättsliga jämkningsregeln, SvJT s. 842. 
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kan en minoritet väcka talan i eget namn för bolagets räkning på samma 

premisser men enligt 29 kap. 9 § ABL. Interna skadeståndsprocesser är 

mycket ovanligt och speciellt sådana förda av en minoritet. Detta beror 

antagligen till viss del på de ekonomiska risker som en sådan talan för med 

sig. Såsom inom den allmänna skadeståndsrätten ligger bevisbördan på den 

som utsatts för skada. Slutligen kan ett skadestånd jämkas enligt 29 kap. 5 § 

ABL.  
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5 Ansvarsförutsättningar 

För att skadestånd ska kunna utdömas krävs det att förutsättningarna i 29 

kap. 1 § ABL är uppfyllda. Kapitlet avser att på ett systematiskt sätt gå 

igenom rekvisiten som ställs upp i paragrafen och därmed besvara de 

uppställda frågeställningarna avseende det interna skadeståndsansvaret.  

 

5.1  Allmän introduktion 

29 kap. 1 § ABL innehåller fyra grundläggande rekvisit för att bolaget ska 

kunna utkräva personligt ansvar i form av skadestånd av en styrelseledamot 

eller verkställande direktör:  

 

1. skada ska ha uppstått, 

2. skadan ska ha vållats inom skadevållarens uppdrag för bolaget, 

3. skadevållaren ska ha betett sig culpöst och 

4. adekvat kausalitet ska föreligga.
122

  

 

I fortsättningen av detta avsnitt behandlas dessa fyra förutsättningar mer 

ingående.  

 

5.2 Skadebegreppet 

För att ansvar ska kunna utdömas krävs det att det uppstått en skada.
123

 

Utöver detta måste också skadan vara fullbordad. Det betyder att även om 

en styrelseledamot eller verkställande direktör har agerat vårdslöst kan han 

eller hon trots detta inte hållas ansvarig om någon verklig skada inte 

                                                 
122

 Dotevall, s. 65.  
123

 Det har inte alltid visat sig enkelt att konstatera att en skada uppstått. Se t.ex. NJA 1979 

s. 157.  
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uppstått.
124

 En skada kan uppkomma genom både positivt handlande och 

genom underlåtenhet att handla.
125

 Vad som utgör en skada är inte alltid 

givet. Enligt doktrin är det inte möjligt att definiera ett allmängiltigt 

skadebegrepp. Istället måste detta definieras vid varje enskilt tillfälle.
126

 

Utöver vad som redan framgått finns det dock vissa ytterligare 

grundläggande faktorer som kan fastställas avseende det aktiebolagsrättsliga 

skadeståndet. Den skada som uppkommer i aktiebolagsrättsliga 

sammanhang är typiskt sett ekonomisk och normalt en ren 

förmögenhetsskada.
127

 En ekonomisk skada som uppstår utan koppling till 

en skada på en person eller sak kallas vanligen ren förmögenhetsskada 

enligt terminologin i 1 kap. 2 § SkL.  

 

Det finns enligt Svernlöv ingenting i 29 kap. 1 § ABL som principiellt 

hindrar att påföra en styrelseledamot eller en verkställande direktör ansvar 

för en fysisk skada som drabbar bolaget. Svernlöv menar att det är vanskligt 

att definiera det aktiebolagsrättsliga skadebegreppet närmare än såhär. 

Dotevall sträcker sig något längre och definierar skadebegreppet som följer: 

”Med skada i detta sammanhang menas en ekonomiskt mätbar 

förmögenhetsförlust som utan eller mot den skadelidandes vilja drabbat 

denne.”
128

 Dotevall förklarar det vidare som att en skada kan bestå av 

kostnader, en värdeminskning av bolagets egendom eller utgöras av ett 

inkomstbortfall. Därmed skulle inte endast en inträffad faktisk 

förmögenhetsminskning räknas som en skada utan även en situation där 

bolaget går miste om intäkter. Detta kan till exempel vara fallet då en 

styrelseledamot bedrivit konkurrerande verksamhet menar Dotevall. 

Svernlöv framför vissa invändningar mot Dotevalls definition av 

skadebegreppet. Trots det faktum att man godtar fiktionen om att bolaget 

har en egen vilja genom framförallt dess styrelse och verkställande direktör 
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128

 Dotevall, s. 68.  
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så uppstår det svårigheter i det fall dessa personer också är skadevållande – 

särskilt om skadan vållats uppsåtligen av dessa.
129

 

 

För att uppskatta skadans storlek görs vanligen en beräkning på hur 

förmögenheten hos bolaget hade sett ut i det fall den skadebringande 

handlingen inte inträffat jämfört med hur den aktuella förmögenheten ser ut 

efter den inträffade skadan. Det är ofta mycket svårt att konstatera det 

hypotetiska händelseförloppet vid denna typ av bestämning av skadans 

storlek.
130

 

 

5.3 Vid fullgörande av uppdraget 

Nästa förutsättning som 29 kap. 1 § ABL ställer upp avser att 

skadeståndsansvaret endast gäller skador som vederbörande vållar bolaget 

”när han eller hon fullgör sitt uppdrag”. ABL:s regler saknar regler om 

ansvarsfrihet och tid för skadeståndstalan avseende åtgärder eller 

underlåtenhet till viss åtgärd som ligger vid sidan om uppdraget.
131

 Den 

skadeorsakande handlingens anknytning till bolagets verksamhet är därmed 

en ytterligare nödvändig förutsättning för att 29 kap. i ABL ska bli 

tillämpligt.
132

  

  

Uppdraget som styrelseledamot och verkställande direktör grundas på ett 

avtal mellan bolaget och ledamoten. Själva registreringen av uppdraget har i 

princip ingen betydelse för att uppdraget ska ha ansetts kommit till stånd 

utan fungerar mest som en ordningsregel menar Taxell och Dotevall.
133

 Här 

har Svernlöv en mer strikt inställning och menar att ansvaret normalt sett 

börjar löpa i det ögonblick då anmälan om valet av exempelvis 

styrelseledamoten kommer in till Bolagsverket.
134
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130

 Dotevall, s. 68 ff. 
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Avseende de handlingar som skadevållaren har företagit såsom 

organledamot för bolaget blir reglerna om skadestånd i ABL tillämpliga. 

Avser anspråket skador som styrelseledamoten istället har vållat utanför 

uppdraget som organledamot gäller skadeståndslagens regler.
135

 De gånger 

som en styrelseledamot eller verkställande direktör agerar i egenskap av 

tredje man gäller inte skadeståndsansvaret enligt 29 kap. ABL. Detta 

innebär exempelvis att om en styrelseledamot genom ett särskilt avtal med 

bolaget har åtagit sig en leveransskyldighet som styrelseledamoten inte 

uppfyller ska styrelseledamotens ansvar istället bedömas enligt köplagen 

och inte enligt aktiebolagsrätten.
136

 Det har dock visat sig vara extra svårt att 

dra gränsen mellan handlande som bolagsorgan och handlande som tredje 

man när det gäller konsultuppdrag som en styrelseledamot utför åt bolaget. 

Till stöd för ett utvidgat ansvar enligt 29 kap. 1 § ABL kan det poängteras 

att regeln är uppställd som ett skydd till bolaget och inte för 

styreledamöterna själva. Ett förslag för att minska denna problematik är att 

införa en plikt för styrelseledamöterna att klargöra för bolaget i vilken 

egenskap de har handlat eller stå risken för en ansvarstalan enligt 29 kap. 

ABL.
137

 

 

En styrelseledamots handling eller underlåtenhet att handla gäller inte 

endast vid ett regelrätt styrelsemöte. Om det skulle dras en gräns vid vad 

som sker i styrelserummet så skulle exempelvis brott mot 

styrelseledamöternas lojalitetsplikt samt tystlandsplikt inte kunna 

sanktioneras enligt skadeståndsreglerna i ABL.
138

 Därmed kan det 

konstateras att rekvisitet ”i uppdraget” vållar problem i ett 

lojalitetspliktsperspektiv.  
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5.4 Kravet på oaktsamhet –

Culpabedömningen  

5.4.1 Allmänna utgångspunkter 

Ännu en förutsättning för att ersättningsskyldighet ska utgå är att skadan 

som uppstått har orsakats genom en handling eller underlåtenhet att handla 

som skett uppsåtligt eller av oaktsamhet, dvs. vårdslöshet. Som en samlad 

beteckning avseende uppsåtligt handlande och oaktsamhet använder 

uppsatsen den allmänt erkända termen culpa.
139

 Det är därmed inte 

tillräckligt att endast konstatera att en styrelseledamot eller verkställande 

direktör har agerat i strid med vad som åligger vederbörande. Agerandet 

måste även i varje fall vara att anse som oaktsamt.  

 

Culpabedömningen är någonting som sker med utgångspunkt och i enlighet 

med allmänna skadeståndsrättsliga principer. Uppsåt är något som varken 

den allmänna skadeståndsrätten eller den aktiebolagsrättsliga 

skadeståndsrätten förutsätter. Därmed blir en uppsåtsbedömning sällan 

aktuell. I det fall en uppsåtsbedömning skulle vara för handen hänvisas till 

den analys av uppsåtsbegreppet som återfinns inom straffrätten.
140

 Beroende 

på omständigheterna kan det antingen göras en bunden eller fri 

culpabedömning.
141

 Den bundna culpabedömningen utgår från rättsliga 

normer. Den traditionella uppfattningen är att om en rättslig norm har 

överträtts föreligger också presumtion för culpa.
142

 Denna norm ger uttryck 

för en objektiv aktsamhetsstandard. Den bundna och fria culpabedömningen 

behandlas mer ingående i avsnitten 5.4.3 och 5.4.4.  
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 Hellner & Radetzki, avsnitt 8.1.  
140

 Se exempelvis Hellner & Radetzki, avsnitt 8.2.  
141

 Det finns utöver dessa två varianter av culpabedömningar betydligt fler varianter inom 

praxis och doktrin. För en vidare redogörelse på temat se Stattin, s. 352.  
142
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I vissa framställningar görs det även en uppdelning av culpabedömningen i 

en subjektiv och en objektiv sida.
143

 Denna aspekt behandlas mer ingående i 

avsnitt 5.4.5.  

5.4.2  Business Judgement Rule 

I svensk rätt finns det inte någon uttalad Business Judgement Rule 

motsvarande den i amerikansk rätt.
144

 Denna regel innebär i princip att de 

amerikanska domstolarna vägrar att överpröva ett affärsmässigt beslut under 

förutsättning att den som fattat beslutet gjorde en skälig ansträngning att 

fatta beslutet på en välinformerad grund med företagets bästa i åtanke. Mot 

denna bakgrund skulle det kunna anses att en motsvarande princip tillämpas 

i Sverige då de svenska domstolarna aldrig överprövar om ett beslut eller en 

åtgärd inom ett bolags förvaltning är lämplig eller olämplig.
145

 Detta innebär 

att såväl riskfyllda eller spekulativa beslut som tagits inom ramen bör 

bolagets verksamhet och som har varit föremål för tillräcklig beredning 

normalt inte ger styrelseledamöterna eller verkställande direktör 

skadeståndsansvar.
146

 I sammanhanget ska det också nämnas att det är 

mycket svårt att dra en tydlig gräns mellan skadeståndsrättsligt vårdslösa 

och affärsmässigt okloka beslut och handlingar. Det står dock klart att 

bolagets ledning har en stor handlingsfrihet inom ramen för förvaltningen av 

bolagets intressen.
147
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5.4.3 En bunden culpabedömning 

En bunden culpabedömning grundas på en överträdelse av rättsliga normer. 

De rättsliga normer som främst är aktuella inom aktiebolagsrätten utgörs av 

lag, bolagsordning, arbetsordning och övriga skriftliga instruktioner.
148

 

 

Den huvudsakliga frågan vid en skadeståndsrättslig culpabedömning är om 

den påstått oaktsamme personen borde ha handlat annorlunda. Detta sker 

genom att se till de ovan angivna rättsliga normerna som har till syfte att 

skydda den skadelidandes ekonomiska intressen.
149

 Till att börja med måste 

det undersökas huruvida det föreligger en överträdelse av en tillämplig 

rättslig norm – inklusive instruktioner från ett överordnat organ.
150

  

 

Taxell och Svernlöv uttrycker att det mot bakgrund av tidigare gällande 

finsk rätt finns en culpapresumtion för skadevållaren de gånger det rör sig 

om överträdelser av de lagar som aktiebolagslagen hänvisar till. Vidare 

menar Taxell att det finns anledning för en strängare bedömning i de fallen 

ett uttryckligt lagstadgande har åsidosatts. Rättsläget kan mot bakgrund av 

praxis anses vara det samma i Sverige menar Svernlöv.
151

  

 

Vidare är också lagenliga instruktioner från ett överordnat organ en 

bedömningsgrund för culpabedömningen. Här lyfts särskilt de stadganden 

som finns i styrelsens arbetsordning fram enligt 8 kap. 6 § ABL. Även 

instruktioner till verkställande direktör enligt 8 kap. 7 § ABL samt 

instruktioner avseende den ekonomiska rapporteringen enligt 8 kap. 5 § 

ABL ska särskilt beaktas.  

                                                 
148

 Östberg, 2016, s. 446. Se även Svea Hovrätts dom den 2 april 2007 i mål T 4247-06 s. 3. 
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praxis. 



 50 

5.4.4 En fri culpabedömning 

Ett visst utrymme lämnas för att tillämpa en s.k. fri culpabedömning – detta 

kan bli aktuellt även om lag, bolagsordning och instruktioner från 

överordnat organ har följts.
152

 Det finns dock ingen ledande information i 

varken lag eller förararbeten om hur en fri culpabedömning ska ske i sådana 

fall. En lösning som har gillats av den rättsekonomiska doktrinen är den s.k. 

”Learned Hand-formula” namngiven efter den amerikanska domaren 

Learned Hands dom i rättsfallet Conway v. O’Brien.
153

 Formeln har 

mottagits accepterande av rättsekonomerna eftersom den anses leda till 

ekonomisk effektivitet i skadeståndsreglerna.
154

 Hellner har presenterat en 

lösning med stark anknytning till denna formel. Enligt Hellner finner man 

även i den svenska rätten att bedömningen av aktsamhet många gånger sker 

mot bakgrund av följande fyra faktorer: 

 

1. risken för skada,  

2. den sannolika skadans storlek,  

3. möjligheterna att förekomma skadan och 

4. den handlandes möjligheter att inse risken för skada. 

 

Efter detta görs sedan en helhetsbedömning där samtliga ovan uppräknade 

omständigheter vägs mot varandra. Som stöd för denna typ av bedömning 

anför Hellner ett antal rättsfall där liknande bedömningar görs.
155

 Denna typ 

av fri culpabedömning torde kunna användas på ansvar enligt 29 kap. 

ABL.
156

  

 

Utgångspunkten vid culpabedömningen är vidare att såväl styrelseledamöter 

som den verkställande direktören också ska iaktta samma omsorg som krävs 

                                                 
152

 Svernlöv, 2012, s. 58. Se även NJA 2011 s. 454 där den s.k Learned Hand-formula 

tillämpas.  
153

 Conway v. O’Brien, 111 F.2d 622 (2d Cir. 1940).  
154

 Dahlman, s. 154 f; Posner, s. 29 ff. 
155

 Se bl.a. NJA 1981 s. 683, NJA 1984 s. 323 och NJA 1995 s. 274. För vidare läsning 

hänvisas till Hellner & Radetzki avsnitt 8.2. 
156

 Svernlöv, 2012, s. 68.  
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av en syssloman i allmänhet.
157

 Därmed följer det att organledamöterna 

även är ansvariga för att de med omsorg fullgör de plikter som följer av 

deras organställning i bolaget. Eftersom ansvaret är individuellt kommer 

olika faktorer att påverka hur ansvaret fördelas mellan styrelsens ledamöter. 

De avgörande faktorerna menar Svernlöv kan utgöras av såväl personliga 

kvalifikationer som arbetsfördelningen inom styrelsen.
158

 

5.4.5 Subjektiva inslag i culpabedömningen 

Som tidigare angetts görs det ibland en uppdelning av culpabedömningen i 

en subjektiv och en objektiv sida. Genom att göra en subjektiv bedömning 

kan det i bedömningen tas hänsyn till sådant som rör skadevållarens person. 

Detta öppnar för att kunskaper och kvalifikationer i allmänhet hos den 

individuella styrelseledamoten eller verkställande direktören kan inverka på 

bedömningen. Ett exempel är fallet då vissa ledamöter i en styrelse inte 

besitter samtliga nödvändiga kvalifikationer för uppdraget som krävs för att 

ha möjlighet att bedöma de ekonomiska, rättsliga eller administrativa frågor 

som är viktiga för verksamheten.
159

 Normalt sett brukar inte bristande 

kunskap och kvalifikationer utgöra någon ursäkt i just ansvarsbefriande 

hänseende. Utgångspunkten vid en culpabedömning är att samtliga 

medlemmar i styrelsen och den verkställande direktören når upp till en viss 

”miniminivå”. Avsikten är att personer inte ska ta på sig ett uppdrag som 

man inte är kvalificerad för att utföra.
160

 En styrelseledamot eller 

verkställande direktör kan vidare inte befrias från ansvar mot bakgrund av 

att personen saknar erfarenhet eller arbetar utan arvode.
161

  

 

Taxell menar dock att det ovan angivna förhållningssättet att inte ta hänsyn 

till personliga kvalifikationer är alltför schematiskt och verklighets-

främmande. Enligt Taxell skulle exempelvis bristande insikt i 
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ekonomiförvaltning i viss mån kunna komma att beaktas i 

culpabedömningen eller vid jämkning av skadeståndet.
162

 I sammanhanget 

ska det också noteras att en subjektiv bedömning också kan komma att leda 

till ett strängare ansvar. I fall där en person har anlitats som expert inom ett 

visst område har denne i allmänhet ett större ansvar inom området för sin 

expertis.
163

 Det grundar sig i att övriga ledamöter bör kunna lita på 

expertens utredningar och förslag inom dennes expertisområde. Därmed 

anses sällan övriga ledamöter culpösa avseende fel och försummelser inom 

den invalda expertens specialområde.
164

 Avslutningsvis bör det påpekas att 

culpabedömningen huvudsakligen är en objektiv bedömning – däri kan dock 

subjektiva inslag förekomma. Den subjektiva delen spelar således en 

underordnad roll vid culpabedömningen. Trenden torde vara att 

culpabedömningen blir allt mer objektiv och resultatet är därmed att 

individuella omständigheter allt mer sällan får inverka.
165 

 

5.4.6 Ansvarsfördelningen  

Ansvaret enligt 29 kap. ABL är alltid individuellt.
166

 I det fall som bolaget 

har lidit skada blir skadevållaren ersättningsskyldig avseende skadan om 

skadan har förorsakats genom en handling eller underlåtenhet att handla som 

kan hänföras honom eller henne genom uppsåt eller oaktsamhet.  

 

I uppsatsens tidigare delar har det redogjorts för den kompetensfördelning 

som råder mellan bolagsorganen. Ansvarsfördelningen mellan styrelsen och 

den verkställande direktören återspeglar i princip denna 

kompetensfördelning. En konsekvens av att ansvaret för styrelseledamöterna 

är individuellt innebär att en culpabedömning kan leda till att vissa 

styrelseledamöter hålls ansvariga medan andra är fria från ansvar. Vid en 

sådan ansvarsfördelning mellan de olika ledamöterna måste flera olika 
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faktorer beaktas i bedömningen. En styrelseledamot som har valts in i 

styrelsen på grund av att denne besitter en viss expertis kan inom sitt 

fackområde ha ett strängare ansvar jämfört med övriga ledamöter.
167

 I det 

fall styrelseledamöterna har olika styrelsearvoden kan även detta medföra 

skillnader vid aktsamhetsbedömningen.
168

 Vidare ska det också tas hänsyn 

till den arbetsfördelning som varit gällande mellan styrelseledamöterna.
169

 

Avseende publika bolag ska denna arbetsfördelning mellan styrelsens 

ledamöter framgå av styrelsens arbetsordning som styrelsen i ett publikt 

aktiebolag måste fastställa enligt 8 kap. 46 a § ABL. Vidare följer det också 

ett särskilt ansvar för styrelsens ordförande enligt 8 kap. 17 § och därtill ett 

särskilt skadeståndsansvar. 
170

  

 

5.5 Adekvat kausalitet – Orsakssamband 

Endast skador som står i ett adekvat orsaksförhållande till en 

styrelseledamots eller verkställande direktörs vårdslösa agerande kan 

ersättas. Låt oss presumera att en skada har uppstått på grund av ett culpöst 

agerande av en styrelseledamot eller verkställande direktör. Utöver detta ska 

det vara visat att det just är den culpösa handlingen som har orsakat 

skadan.
171

 Kravet på att det ska finnas ett orsakssamband dvs. kravet på att 

det ska finnas kausalitet är ännu en av förutsättningarna för att ansvar ska 

kunna utdömas. Stattin liknar orsakssambandet mycket förenklat enligt 

principen ”hunden på katten, katten på råttan”.
172

 Kausaliteten hör även till 

en av de allmänna principerna avseende beräkningen av skadestånd.
173

 

Kausalitet anses inte föreligga i det fall som skadan skulle ha inträffat även 

utan den vårdslösa handlingen eller underlåtenheten att handla. Nerep menar 
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att detta inom aktiebolagsrättsliga sammanhang är svårt att påvisa.
174

 Enligt 

Samuelsson ligger problematiken oftast i att kunna precisera effekten av det 

oaktsamma handlandet med tillräcklig exakthet.
175

 I det fall som skada 

påstås ha uppkommit till följd av skadevållarens underlåtenhet har det visat 

sig vara extra problematiskt med kausalitetsprövningen. Detta framgår ur 

två förhållandevis nya avgöranden i vilka revisorsansvaret behandlas.
176

  

 

I enlighet med svensk rätt förutsätts det också att skadan har legat i farans 

riktning, dvs. att skadan inte bara har orsakats av en slump utan av ett 

händelseförlopp som är en någorlunda beräknelig följd av den vårdslösa 

handlingen eller underlåtenheten. Här talar vi om att kausaliteten ska vara 

adekvat. Syftet med adekvansbedömningen är att inte belasta skadevållaren 

med alltför oväntade och avlägsna skadeverkningar.
177

 Det har visat sig 

svårt att precisera adekvanskravet vid en ren förmögenhetsskada – vilket det 

i princip alltid är frågan om inom aktiebolagsrätten. När det är frågan om 

överträdelser av regler som direkt framgår av ABL eller bolagsordningen är 

den allmänna uppfattningen inom doktrinen att man i princip helt kan bortse 

från adekvanskravet. När det gäller överträdelser av andra regler än vad som 

följer av ABL eller bolagsordningen är uppfattningen om vad som gäller 

mer splittrad inom doktrin.
178

 Exakt hur en eventuell adekvansprövning ska 

ske vid en ren förmögenhetsskada är oklart menar Samuelsson.
179

  

 

 

 

 

                                                 
174

 Advokaten: När blir bolagsstyrelsen personligt ansvarig. Nr 9 2012 Årgång 78. Hämtad 

den 22 maj från: https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2012/Nr-

9-2012-Argang-78/Nar-blir-bolagsstyrelsen-personligt-ansvarig/.  
175

 Samuelsson, s. 303. 
176

 Hovrätten för Västra Sveriges dom den 15 augusti 2013 i mål nr T 4207-10 (Prosolvia) 

och Högsta domstolens dom den 17 april 2014 i mål nr T 3420-12 (BDO). 
177

 NJA 1993 s.41. I och II.  
178

 Stattin, s. 361 ff.  
179

 Samuelsson, s. 305; Svernlöv, 2012, s. 73.  

https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2012/Nr-9-2012-Argang-78/Nar-blir-bolagsstyrelsen-personligt-ansvarig/
https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2012/Nr-9-2012-Argang-78/Nar-blir-bolagsstyrelsen-personligt-ansvarig/


 55 

6 Ansvarsfrihet för styrelse och 

verkställande direktör enligt 

ABL  

Att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte är beviljade 

ansvarsfrihet eller att något undantag till redan beviljad ansvarsfrihet är 

tillämpligt är en grundläggande processförutsättning för att ett 

skadeståndsanspråk ska kunna riktas mot dessa. I detta avsnitt behandlas 

regleringen gällande ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande 

direktören enligt aktiebolagslagen. Syftet med avsnittet är att skapa 

förutsättningar för läsaren att förstå sambandet mellan fenomenet 

ansvarsfrihet och det interna skadeståndsansvaret för styrelsen och den 

verkställande direktören. Efter att ha läst avsnittet förväntas läsaren ha en 

tydlig bild om vad ansvarsfrihet innebär och vilken effekt ett beslut om 

beviljad ansvarsfrihet har. Läsaren ska med hjälp av avsnittet få förstående 

för uppsatsens uppställda frågeställning på temat såväl som avslutande 

analys.  

 

6.1 Allmän introduktion 

En förutsättning för att en talan om skadestånd till bolaget ska kunna väckas 

mot en styrelseledamot eller verkställande direktör är som framgått att 

majoriteten eller en minoritet (bestående av ägare till minst tio procent av 

aktierna i bolaget) har röstat för ett förslag om att väcka en skadeståndstalan 

eller röstat mot ett förslag om ansvarsfrihet.
180

  

 

Varje år på årsstämman fattar aktieägarna ett beslut om styrelsens ledamöter 

och verkställande direktör ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna 
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räkenskapsåret eller inte. Detta framgår av 7 kap. 11§ 1 st. 3 p. ABL och är 

ett obligatoriskt ärende på stämman.
181

 Bakgrunden till att frågan om 

ansvarsfrihet är ett obligatoriskt ärende på den ordinarie bolagsstämman är 

att det är av central betydelse för bolaget att frågan om ansvar avseende 

bolagsledningen snabbt avgörs. Detta beror bland annat på att det har ansetts 

viktigt för samarbetet i ett aktiebolag att det skyndsamt blir klart om 

bolagsledningen ska ställas till svars för sin förvaltning av bolaget eller 

inte.
182 

 

 

Att rösta för ett beslut om att bevilja ansvarsfrihet innebär i princip att rösta 

för ett beslut om att godkänna förvaltningen av bolaget. I och med detta 

beslut avstår bolaget också som huvudregel från att göra skadeståndsanspråk 

gällande.
183

 Till denna huvudregel följer ett antal undantag. I det fall som 

ansvarsfrihet vägras för en organledamot betyder detta inte per automatik att 

en talan om skadestånd också kommer att väckas. Beslutet innebär i princip 

ingenting annat än att man har förbehållit sig rätten att senare väcka talan.
184

 

Det är förhållandevis sällan som beslutet om att bevilja ansvarsfrihet skapar 

någon debatt eller ifrågasätts vid årsstämman. Bolagsstämman fattar 

vanligtvis ett rutinartat beslut om att bevilja ansvarsfrihet till styrelse-

ledamöterna och verkställande direktör för det gångna räkenskapsåret.
185 

I 

det följande kommer ansvarsfrihetsinstitutet och dess olika delar att 

behandlas mer ingående.  
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6.2 Ansvarsfrihetsbeslutet 

Beslutet om ansvarsfrihet fattas ofta för alla på en och samma gång men det 

kan också fattas ett beslut per individ. Ett beslut om ansvarsfrihet gäller trots 

detta inte för styrelsen som ett kollektivt organ utan det gäller istället för 

varje styrelseledamot individuellt.
186

 Att ansvaret är individuellt torde gälla 

trots en eventuell annan formulering i bolagsordningen.
187

 

 

Det kan vara svårt för såväl enskilda aktieägare som för bolagsstämman att 

besluta om ansvarsfrihet ska beviljas avseende styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören endast med hjälp av årsredovisningen.
188

 Mot 

bakgrund av detta innehåller 9 kap. 33 § ABL en regel om att 

revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om styrelseledamöterna och 

verkställande direktör bör beviljas ansvarsfrihet mot bolaget för det förra 

räkenskapsåret eller inte. Beslutet gällande ansvarsfrihet avser alltså 

bolagets möjligheter att föra en skadeståndstalan. Det bör i sammanhanget 

också noteras att det endast är i bolag med revisor som vägledning kan 

hämtas utifrån revisionsberättelsen då någon revisionsberättelse inte lämnas 

i övriga bolag.
189

 Enligt Taxell bör ansvarsfrihet ges till styrelseledamöterna 

och verkställande direktör om det inte vid revisionen framkommit något 

som skulle kunna föranleda skadeståndsansvar.
190

 Vidare är det givetvis så 

att bolagstämman inte behöver följa revisorns till- eller avstyrkande av 

ansvarsfrihet. I det fall bolagsstämman väljer att inte ge vissa individer 

ansvarsfrihet kräver detta inte heller att bolagstämman behöver precisera 

vilka krav som kan komma att riktas mot dessa organledamöter. Beslutet om 

ansvarsfrihet kan enligt ABL uteslutande avse styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören gentemot bolaget. Bolagsstämman kan dock inte 

tvingas att ta ställning i frågan gällande beviljandet av ansvarsfrihet för 

styrelsen och den verkställande direktören. Trots att ärendet att ta upp 
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beviljandet av ansvarsfrihet på årsstämman är obligatoriskt saknas det 

sanktionsbestämmelser för beslut i ärendet.
191

 Att det inte finns någon 

faktisk sanktionsbestämmelse i det fall en aktieägarmajoritet underlåter att 

behandla ansvarsfrihetsfrågan på bolagsstämman har kritiserats av 

Svernlöv.
192

  

 

Ett beslut på en bolagstämma om att bevilja ansvarsfrihet är slutgiltigt på 

det viset att en ny bolagstämma inte kan väcka skadeståndstalan för sådana 

handlingar som omfattas av det tidigare beslutet om att bevilja ansvarsfrihet. 

En ny bolagsstämma kan i princip inte heller upphäva ett beslut om tidigare 

beviljad ansvarsfrihet.
193

  

 

6.3 Ansvarsfrihetens rättsföljder 

Rättsverkningarna avseende beviljad ansvarsfrihet inträder omedelbart då 

beslutet är fattat. Ett beslut om vägrad ansvarsfrihet har dock inga 

omedelbara rättsverkningar utan fungerar främst som en bibehållen rätt att 

rikta skadeståndsanspråk mot bolagsledningen under det kommande året i 

det fall några undantag inte är tillämpliga.
194 

De uppgifter som faller utanför 

uppdragen som styrelseledamot och verkställande direktör omfattas som 

huvudregel inte av ansvarsfrihetsbeslutet. Detta mot bakgrund av att de 

handlingar som faller utanför uppdragen inte är sanktionerade med 

organansvar enligt 29 kap. ABL. 
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6.4 Ansvarsfrihetens omfattning i tiden 

Beslutet om ansvarsfrihet fattas för det nyss avslutade räkenskapsåret dvs. 

för det gångna räkenskapsåret. Beslutet grundas på den av styrelsen 

framlagda årsredovisning som revisorerna också granskat.
195

 Tiden för det 

gångna räkenskapsåret är en obligatorisk uppgift i bolagsordningen enligt 3 

kap. 1 § 1 st. 10 p. ABL. Beslutet om beviljad ansvarsfrihet får alltså i 

princip inte avse åtgärder som hänför sig till tiden efter det föregående 

räkenskapsårets utgång. Att beslutet om beviljad ansvarsfrihet skulle avse 

beslut för framtida åtgärder är än mindre möjligt.
196

  

 

Vad händer i fallet då bolagsledningen fattar ett skadevållande beslut eller 

genomför en skadevållande åtgärd under ett räkenskapsår men själva skadan 

först uppkommer under ett annat räkenskapsår? Av 29 kap. 11 § ABL 

framgår att ett beslut om ansvarsfrihet avseende ett visst räkenskapsår också 

som huvudregel omfattar skador och följdskador som uppkommer under ett 

senare räkenskapsår.
197

  

 

6.5 Beviljad och vägrad ansvarsfrihet 

Beviljad ansvarsfrihet innebär som huvudregel för en styrelseledamot eller 

verkställande direktör att en skadeståndstalan riktad mot någon av dessa från 

bolaget i princip är uteslutet – så länge inget undantag är tillämpligt.
198

 

Normalt sett torde bolagsstämmans beslut om att bevilja ansvarsfrihet 

betyda att stämman därmed godkänner det gångna årets förvaltning av 

bolaget.
199

 Vissa gånger beviljas dock ansvarsfrihet trots att det funnits 

tydliga brister i förvaltningen av bolaget. Detta beror ofta på att bolaget vill 
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undvika negativ publicitet eller att en skadeståndstalan mot en organledamot 

skulle vara meningslös mot bakgrund av att den skadevållande personen 

saknar likvida medel.
200

 Det bör också noteras att ett beslut om vägrad 

ansvarsfrihet inte behöver leda till någon skadeståndstalan. Ett beslut om 

vägrad ansvarsfrihet kan också vara ett sätt för aktieägarna att ”pricka” den 

avgående styrelsen utan att ge den något ekonomiskt personligt ansvar. En 

vägrad ansvarsfrihet i form av ”prickning” kan också förekomma i det fall 

den handling som styrelseledamöterna ifrågasätts för inte har medfört någon 

skada för bolaget och en framgångsrik skadeståndstalan i princip är 

utesluten.
201

 

 

6.6 Undantag från beviljad ansvarsfrihet 

Trots att ett beslut om beviljad ansvarsfrihet tagits kan en talan om 

skadestånd gentemot styrelseledamöterna eller verkställande direktör föras 

om något av de nedan uppräknade undantagen är tillämpliga. Det innebär att 

ett beslut om beviljad ansvarsfrihet under vissa givna omständigheter kan 

brytas. Den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen innehåller ett flertal undantag 

till den beviljade ansvarsfriheten.  

6.6.1 Undantag med anledning av bristande 

underlag 

Det huvudsakliga undantaget som också har störst praktisk betydelse är 

undantaget i 29 kap. 11 § ABL. Enligt detta stadgande får en talan om 

skadestånd väckas, trots ett giltigt beslut om beviljad ansvarsfrihet, om det i 

årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller på annat sätt inte har 

lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter till 

bolagstämman om det beslut eller åtgärd som skadeståndstalan grundas på. 

Med andra ord handlar undantaget om de fall där stämman fått felaktig 
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information eller inte har fått tillräcklig information om det beslut eller den 

åtgärd som talan grundar sig på. 

 

De handlingar som avses är just årsredovisningen och revisionsberättelsen – 

detta rekvisit ska tolkas snävt och innefattar inga andra handlingar. Att 

lämna uppgifter på annat sätt innefattar dock all muntlig och skriftlig 

information som framkommer eller föreligger under det formella 

bolagsstämmosammanträdet.
202

  

 

En utveckling jämfört med 1944 års ABL är att det i den nuvarande 

aktiebolagslagen inte ställs upp något krav på att utelämnandet av 

uppgifterna ska ha skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. För att undantaget 

i 29 kap. 11 § ABL ska bli tillämpligt räcker det med att det objektivt 

konstateras att väsentligen riktiga och fullständiga uppgifter inte har lämnats 

till bolagsstämman.
203

 För att ansvarsfrihetsbeslutet ska vara utan verkan när 

det gäller en viss åtgärd saknar det därmed betydelse om de bristfälliga 

uppgifterna avseende denna specifika åtgärd berott på uppsåt eller 

oaktsamhet.
204

 Undantaget omfattar endast det beslut eller specifika åtgärd 

som bolagstämman inte har haft tillräcklig kännedom om. Därmed upphävs 

inte ansvarsfriheten för samtliga beslut som är fattade under ett visst 

räkenskapsår.
205

  

 

Uppgifterna ska ha lämnats till stämman i det bolag som fattat det aktuella 

ansvarsfrihetsbeslutet och inte till stämman i något annat bolag.
206

 Det 

framgår inte tydligt av varken förarbeten, praxis eller doktrin huruvida 

uppgifterna måste tillhandahållas bolagsstämman på samma stämma som 

beslutet om ansvarsfrihet fattas. Mot bakgrund av att beslutet om 

ansvarsfrihet ska grundas på det gångna räkenskapsårets årsredovisning 

vilken styrelsen avgivit och revisorerna granskat torde det redan här framgå 
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att aktuella uppgifter ska lämnas på den stämma som ska fatta beslutet om 

ansvarsfrihet, dvs. i princip alltid årsstämman.
207

  

 

Väsentlighetskravet i 29 kap. 11 § ABL hänför sig till riktigheten och 

fullständigheten i de uppgifter som ska lämnas är och inte till hur väsentlig 

en utelämnad uppgift är.
208

 Undantaget syftar till att se till att 

bolagsstämman inte fattar ett så avgörande beslut som ansvarsfrihet innebär 

utan adekvat underlag.
209

 Innebörden av bestämmelsen blir att de 

informationsunderlag som styrelsen förser bolagsstämman med behöver 

vara väsentligen riktigt och fullständigt för att beviljad ansvarsfrihet ska 

kunna befria organledamoten från ansvar för ett beslut eller åtgärd.
210

 I det 

fall som undantaget i 29 kap. 11 § ABL är tillämpligt gäller inte den ettåriga 

preskriptionstiden som framgår av 29 kap. 10 § ABL. Istället gäller då en 

femårig preskriptionstid vilket framgår av 29 kap. 13 § ABL.  

6.6.2 Undantag med anledning av brott 

Enligt 29 kap. 12 § ABL får styrelsen trots beviljad ansvarsfrihet föra en 

skadeståndstalan grundad på brott. Stadgandet innebär förutom ett undantag 

från beviljad ansvarsfrihet att styrelsen får föra en talan trots att 

ansvarsfrihetsbeslutet inte har behandlats på någon stämma.
211

 Det innebär 

att 29 kap. 12 § ABL även är ett undantag från processförutsättningen att 

ansvarsfrihetsbeslutet ska ha varit behandlad av bolagsstämman enligt 29 

kap. 7 § ABL. För att skadestånd ska kunna utdömas och ”grundas på brott” 

hänvisas till tillämpningen av 2 kap. 2 § SkL, vilken kräver att den 

skadeståndsgrundande handlingen ska vara straffbar. Härmed kan även 

medverkan till brott vara skadeståndsgrundande så länge sådan medverkan 

också är straffbar.
212

 För att tillämpningen av 29 kap. 12 § ABL ska bli 
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aktuell krävs dock inte att skadevållaren blir dömd för brottet i fråga. 

Däremot ska den brottsliga handlingen ha begåtts av befattningshavaren 

själv.  

6.6.3 Undantag med anledning av konkurs 

Vid konkurs får även konkursboet enligt 29 kap. 14 § ABL under vissa 

omständigheter föra talan om personligt skadeståndsansvar trots beviljad 

ansvarsfrihet. Bakgrunden till detta undantag är att aktieägarna inte ska 

kunna skydda bolagsledningen från konkursboet genom att bevilja 

ansvarsfrihet före konkursen.
213

 

 

6.7 Preskription enligt ABL  

För att frågan om ansvarsfrihet inte ska hållas svävande under en längre tid 

finns det preskriptionsfrister avseende ansvarsbestämmelserna.
214

 Dessa 

frister reglerar under vilken tid som en skadeståndstalan får föras mot 

styrelseledamöter och verkställande direktör. Som huvudregel råder en 

ettårig preskriptionstid enligt 29 kap. 10 § ABL för att rikta 

skadeståndsanspråk gentemot en styrelseledamot och verkställande direktör. 

Den ettåriga preskriptionstiden innebär att en skadeståndstalan ska väckas 

senast ett år från det att årsredovisning och revisionsberättelse lades fram på 

bolagsstämman.
215

  

 

I det fall bolagsledningen har fått i väsentliga hänseenden riktiga och 

fullständiga uppgifter om den åtgärd som är i fråga gäller istället den i 29 

kap. 13 § 1 st. 2 p. ABL angivna preskriptionstiden på fem år. Detta blir 

främst aktuellt när det förs en skadeståndstalan enligt undantagsregeln i 29 

kap. 11 § ABL. Detta betyder att en skadeståndstalan mot en 

styrelseledamot eller verkställande direktör kan väckas upp till fem år från 
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utgången av det räkenskapsår då den aktuella åtgärden skedde.
216

 I det fall 

en skadeståndstalan grundas på en brottslig handling kan även en ännu 

längre preskriptionstid vara tillämpligt.
217

 

 

Aktiebolagens preskriptionstider gäller även för styrelsens suppleanter samt 

vice verkställande direktör i de fall dessa har stigit in och agerat i den 

ordinarie personens ställe.
218

 I sammanhanget bör det noteras att ovan 

angivna preskriptionstider endast gäller en skadeståndstalan för bolagets 

räkning gentemot organledamöterna. Avseende en talan om externt 

skadeståndsansvar dvs. av aktieägare, borgenärer eller annan tredje man för 

egen räkning gäller istället allmän fordringspreskription om tio år enligt 2 § 

PreskL.
219

 Bakgrunden till att preskriptionstiderna enligt aktiebolagslagen är 

mycket kortare än den allmänna preskriptionstiden grundas i att en längre 

preskriptionstid har ansetts störa bolagets verksamhet. I förarbeten till ABL 

har det hävdats att styrelsens initiativkraft och driftighet kan hämmas av en 

allt för lång preskriptionstid.
220

  

 

6.8 Sammanfattning av kapitlet  

Avsikten med beviljad ansvarsfrihet är att den ska innebära ett hinder mot 

att ersättningsanspråk riktas mot bolagsledningen. Detta är huvudregeln som 

gäller så länge inte något av de angivna undantagen är tillämpliga. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att rättsverkningarna avseende ett 

beslut om beviljad ansvarsfrihet i realiteten är begränsade mot bakgrund av 

det omfattande antalet undantag som inskränker beviljandet. Mot bakgrund 

av de vidsträckta undantagen finns ingen egentlig anledning att motsätta sig 

ansvarsfrihet menar Svernlöv.
221

 Trots att styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören vid en årsstämma blir beviljade ansvarsfrihet finns 
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det därmed möjlighet att rikta skadeståndsanspråk mot dem så länge som 

något av undantagen är tillämpliga.  
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7 Analys och slutsats 

7.1 Frågeställning 1 

Vilka är de grundläggande förutsättningarna, syfte och ändamål avseende 

personligt skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § 1p. ABL för 

styrelseledamöterna och den verkställande direktören? 

 

7.1.1 Grundläggande förutsättningar för 

skadeståndsansvar  

Att ansvarsfrihet är beviljad eller att något undantag till redan beviljad 

ansvarsfrihet är tillämpligt är en initial processförutsättning avseende det 

interna skadeståndet. För att skadestånd sedan ska kunna utgå krävs det 

vidare att de rekvisit som ställs upp i 29 kap. 1 § ABL är uppfyllda. Det har 

följt av uppsatsens syfte att ge en tydlig bild av dessa rekvisit gällande det 

interna skadeståndsansvaret. 29 kap. 1 § ABL ställer upp följande rekvisit 

för att en styrelseledamot eller verkställande direktör ska kunna hållas 

ansvarig:  

 

1. skada ska ha uppstått, 

2. skadan ska ha vållats inom skadevållarens uppdrag för bolaget, 

3. skadevållaren ska ha betett sig culpöst och 

4. adekvat kausalitet ska föreligga. 

 

Vid en första anblick kan detta framstå som en mycket tydlig och enkel 

uppställning. Bakom de fyra rekvisiten har det i uppsatsen påvisats att det 

finns många frågor inom vilka det fortfarande råder osäkerhet kring trots 

områdets grundläggande granskning i doktrin. I sammanhanget ska det 

också uppmärksammas att ett oskäligt skadestånd kan komma att jämkas 

enligt 29 kap. 5 § som en direkt följd av 29 kap. 1 § ABL.  
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7.1.2 Syfte och ändamål med bestämmelsen  

Ett centralt ändamål med stadgandet i 29 kap. 1 § ABL är att förmå 

styrelseledamöter och verkställande direktör att handla så att de inte orsakar 

bolaget skada. Vidare är syftet att dessa också ska ersätta den eventuella 

skada som uppkommer i det fall dessa handlat oaktsamt. Syftet med 

aktiebolagslagen i stort kan sägas vara att främja näringsverksamhet. Utöver 

detta är det mer specifika syftet med bestämmelsen i 29 kap. 1 § ABL att 

främja styrelseledamöterna och den verkställande direktören att visa 

aktsamhet inom uppdraget. Genom effektiva incitament för organ-

ledamöterna att fullgöra sina skyldigheter ökar förtroendet för såväl 

näringslivet som aktiemarknaden. Skadeståndet kan sägas ha två funktioner. 

Den ena funktionen är den preventiva dvs. förebyggande – den andra är den 

reparativa dvs. reparerande. Skadeståndets preventiva effekt har varit 

föremål för diskussion inom den skadeståndsrättsliga doktrinen. Det får 

dock anses vara konstaterat att skadeståndet har en viss preventiv verkan – 

om än svårbestämd. Den reparativa funktionen av skadeståndet får sitt 

genomslag när skadeståndet döms ut och återbetalning sker till den 

skadelidande. I regeringens proposition från 1998 uttalas vikten av att 

lagstiftaren ska tillhandahålla tydliga regler som på ett effektivt sätt ger 

möjlighet att utkräva skadestånd från försumliga organledamöter.
222

  

 

7.1.3 Frågeställningens betydelse för uppsatsens 

syfte  

I det följande kommer initialt effekten av beviljad ansvarsfrihet att 

diskuteras. Resterande del av analysen avser att diskutera huruvida den i 

avsnitt 7.1.2 presenterade lagregeln är praktiskt lämplig för dess ändamål. 

Den centrala frågan som diskuteras är alltså huruvida lagregelns utformning 

är ändamålsenlig eller om det finns något behov av att förändra 

lagstiftningen. 
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7.2 Frågeställning 2 

Vilken effekt har ett beslut om beviljad ansvarsfrihet för det 

aktiebolagsrättsliga skadeståndet avseende styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören? 

 

Utan någon djupare kunskap på temat ansvarsfrihet kan det enkelt uppfattas 

som att beviljad ansvarsfrihet innebär en trygghet. Genom att endast se till 

begreppet i sig kan det vid en första anblick också verka så. Dock innehåller 

ABL tillräckligt många undantag vilket gör att effekten av ett beslut om 

beviljad ansvarsfrihet inte är särskilt stor. Det kan till och med ifrågasättas 

om beslutet om ansvarsfrihet endast är en falsk trygghet då det i praktiken 

knappt har någon betydelse. Begreppet ansvarsfrihet har ifrågasatts även 

inom doktrin och Sandström uttrycker att denna term ger en bild av att 

skadeståndsmöjligheten är stängd för gott.
223

 Detta är som sagt en felaktig 

föreställning sett mot bakgrund av de väsentliga inskränkningarna som 

följer av de i uppsatsen presenterade undantagen. I detta avseende finns en 

samlad bild i doktrin avseende rättsläget. I det fall någon information 

undanhållits från bolagsstämman kan en skadeståndsprocess inledas mot 

bakgrund av undantaget i 7 kap. 11 § ABL. Undantaget i 7 kap. 11 § ABL 

verkar därmed för vikten av en öppenhet inför aktieägarna avseende den 

information styrelsen presenterar för bolagsstämman. Resultatet av detta, 

tillsammans med undantagen avseende brott och konkurs, blir att 

beviljandet av ansvarsfrihet på årsstämman i princip inte har någon egentlig 

juridisk betydelse. Bakgrunden till att frågan avseende ansvarsfrihet är en 

obligatorisk punkt på ordinarie årsstämma är att snabbt bringa klarhet i 

frågan om ansvar för organledamöterna. Det bör ifrågasättas ifall detta 

beslut egentligen skapar sådan klarhet.  

 

Inom temat ansvarsfrihet råder det dock i andra avseenden olika 

uppfattningar inom doktrin kring hur stadgandena i lagen ska tolkas. Det 
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faktum att även två framstående bolagsjurister har skiljaktiga uppfattningar 

gällande ansvarsfrihetsbeslutets tillämpning tyder på stadgandets 

komplexitet. Detta torde även tyda på att ämnet är komplicerat och kräver 

analys. Enligt 29 kap. 7 § ABL får en talan om skadestånd till bolaget 

endast väckas då det gäller styrelseledamöter och verkställande direktör om 

majoriteten eller en minoritet, bestående av ägare till minst en tiondel av 

samtliga aktier i bolaget, har röstat mot ett förslag till ansvarsfrihet. En 

aktieägarminoritet ska mot bakgrund av 29 kap. 11 § ABL enligt Svernlövs 

tolkning ha rätt att vägra ansvarsfrihet på en bolagsstämma genom att ägare 

till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstar mot ett förslag om att 

bevilja ansvarsfrihet. Vi rör oss nu inom ett ämne inom vilket det finns 

uttryckliga åsiktsskillnader. Såsom framgått av uppsatsen menar Båvestam 

att det skulle räcka med att en majoritet röstade för beslutet om att bevilja 

ansvarsfrihet för att detta ska gälla. Åsiktsskiljaktigheten fick senast 

utrymme i media i samband med Swedbanks årstämma i maj 2016. 

Möjligheten till att neka ansvarsfrihet för minoriteten är en viktig del i 

aktieägarnas minoritetsskydd. Mot denna bakgrund ställer jag mig bakom 

Svernlövs tolkning av gällande rätt. För att klargöra rättsläget är ett förslag 

att lagstiftaren tydliggör att det är möjligt för en minoritet som företräder 

minst tio procent av samtliga aktier i ett bolag att förhindra att ansvarsfrihet 

beviljas.  

 

Det har framgått att svenska bolagsstämmor är tveksamma till att neka 

ansvarsfrihet. Det framgår ur doktrin att beslutet om att bevilja ansvarsfrihet 

ofta sker rutinartat på bolagsstämman utan någon vidare diskussion. Att det 

svenska näringslivet är förhållandevis litet bör heller inte underskattas. Detta 

innebär att många styrelseledamöter har ett stort inflytande och att sociala 

kopplingar enkelt torde kunna uppstå. Tillsammans med det faktum att 

bolagen naturligt sett inte vill dra på sig negativ publicitet kan detta vara 

några av orsakerna till att ansvarsfrihet så sällan nekas.  
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7.3 Frågeställning 3 

Är lagstiftningen under vilka en styrelseledamot och den verkställande 

direktören kan åläggas internt skadeståndsansvar enligt 29 kap. ABL 

ändamålsenligt utformad? 

 

7.3.1 Övergripande redogörelse 

Syftet med de aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna är i korthet att ge ett 

effektivt incitament för styrelseledamöterna och verkställande direktör att 

fullgöra sina respektive uppgifter formenligt. Samtidigt behöver reglerna ta 

hänsyn till vad som är skäligt och se till att inte orimligt höga 

skadeståndsanspråk kan drabba organledamöterna. Detta skulle försvåra 

möjligheten att rekrytera kompetenta personer till bolagsledningarnas 

styrelser. Det är således olika intressen som behöver balanseras. Frågan är 

om dagens balans är väl avvägd? Trots att balansen kan tyckas vara väl 

avvägd i teorin måste vi beakta hur detta kommer till uttryck i praktiken. 

Hur intressena ska vägas mot varandra och hur den rimliga balansen skapas 

är givetvis mycket svårt att svara på. Det handlar också i botten om en 

intressekonflikt mellan en majoritet och en minoritet i ett aktiebolag. 

Aktiebolaget bygger på att de flesta beslut fattas av majoriteten. Det innebär 

att det i princip är majoriteten som bestämmer. Detta innebär givetvis en 

viss risk då majoriteten kan missbruka sin ställning. För att underlätta denna 

konflikt och stärka minoritetens ställning och skydda denna från 

maktmissbruk från majoritetens och bolagsledningens sida har ett antal 

rättsregler tillkommit – däribland möjligheten för en minoritet att väcka 

talan för bolagets räkning avseende skadestånd. Det är också viktigt att 

minoriteten inte får ett allt för stort gehör vilket skulle kunna resultera i att 

skyddsreglerna istället utnyttjas till minoritetens fördel. Det handlar i alla 

avseenden istället om att skapa en praktiskt fungerande balans mellan de 

olika intressen som står mot varandra.  
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7.3.2 En avsaknad av tillämpning i praktiken 

Det är mycket ovanligt att en försumlig bolagsledning i realiteten tvingas 

utge skadestånd gentemot bolaget. Det har också hävdats att de gällande 

skadeståndsreglerna inte i tillräcklig grad ger möjlighet att utkräva 

skadestånd i den mån det är önskvärt.
224

 Bakgrunden till att bolagen så 

sällan väljer att utkräva ansvar från den egna ledningen kan också grundas i 

en vilja att inte dra på sig negativ publicitet. Detta kan liknas vid 

resonemanget som fördes under avsnitt 7.2 avseende bolagsstämmans ovilja 

att vägra ansvarsfrihet. Att majoriteten i ett aktiebolag är obenägen till att 

vilja peka ut den egna bolagsledningen såsom felande är ett grundproblem i 

denna diskussion. Det kan tyckas givet att bolaget har en benägenhet att 

vilja skydda sig själva ifrån negativ publicitet. Dock blir detta ett problem 

sett i ljuset av de i 29 kap. ABL uppställda reglerna. I ett större perspektiv 

kommer detta även att påverka förtroendet för näringslivet och i synnerhet 

aktiemarknaden. Att det interna skadeståndet så sällan tillämpas i praktiken 

beror givetvis på fler aspekter än detta. Den nuvarande lagstiftningen bygger 

på förarbeten och regleringar som i sak i princip varit desamma sedan dryga 

70 år tillbaka. 

 

Ett av ändamålen med de aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna, såsom 

det beskrivs i uppsatsen, är att skapa förtroende för näringslivet. Långsiktigt 

sett krävs det att investerare har ett högt förtroende för aktiemarknaden för 

att investeringsviljan ska finnas och att marknaden ska utvecklas positivt. I 

uppsatsen har det framgått att det inte är särskilt vanligt att bolagen riktar 

skadeståndsanspråk mot styrelseledamöter och verkställande direktör. Än 

mindre vanligt är det att en minoritet för talan för bolagets räkning gentemot 

organledamöterna. Det sistnämnda torde kunna förstås mot bakgrund av det 

ekonomiska risktagandet som en sådan skadeståndstalan innebär. Syftet med 

det interna skadeståndsansvaret försvinner om regleringen i praktiken inte 

fungerar. Så som det ser ut idag felar ofta bolagsledningen men det är sällan 

som något ansvars krävs. Det är därmed av intresse att reglerna blir praktiskt 
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tillämpbara och att syftet med det interna skadeståndsansvaret även får 

gehör i praktiken. Att ansvar utkrävs i högre grad är viktigt, såväl för 

respekten för ABL som för aktiemarknadens förtroende. 

 

7.4 Frågeställning 4 

Finns det ett behov av att skärpa regleringen gällande styrelseledamöternas 

och den verkställande direktörens interna skadeståndsansvar enligt ABL? 

7.4.1 Övergripande redogörelse  

Att utan en kritisk analys endast föreslå förändringar på svårlösta problem är 

inte lämpligt. Innan det övervägs om dagens reglering avseende det interna 

skadeståndet bör skärpas bör vissa faktorer därför särskilt beaktas. En direkt 

konsekvens av att aktiebolagen verkar i en marknadsekonomi är att all typ 

av affärsverksamhet också innebär en viss risk. En följd av detta är att även 

välavvägda och underbyggda affärsbeslut kan komma att visa sig 

ekonomiskt ofördelaktiga.  

 
Nedan presenteras fyra problem som har uppkommit till följd av nuvarande 

lagstiftning. Mycket förenklat har jag slutligen sammanställt fyra potentiella 

förändringsområden i den nuvarande aktiebolagsrättsliga skadestånds-

lagstiftningen mot bakgrund av att lagens ändamål idag inte uttrycks till 

fullo i praktiken. Istället för att se det som fyra problem presenteras istället 

fyra potentiella förändringsområden under vilka aktuell problematik och 

lösningar tas upp för analys, kritik och diskussion.  

7.4.2 Fyra potentiella förändringsområden  

Omfattningen av ansvaret inom och mellan bolagsorganen 

Det är idag svårt att veta den precisa omfattningen av styrelseledamöters 

och verkställande direktörens ansvar i förhållande till varandra men även till 

övriga bolagsorgan. Genom att tydliggöra vilka plikter som styrelse-
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ledamöterna och verkställande direktör har gentemot bolaget skulle det vara 

enklare att påvisa när dessa överträtts. Även om det inte sker på 

lagstiftningsnivå är det något som bolagen bör tydliggöra inom det egna 

bolaget. En ordning skulle vara att styrelsens ordförande är ansvarig för att 

detta sker. Att i större bolag ställa ytterligare krav på arbetsordningen kan 

också vara en lösning. I arbetsordningen skulle det då framgå vilka plikter 

som styrelsen och verkställande direktören har gentemot bolaget. Det torde 

också uppkomma problematik när eventuella överträdelser av 

lojalitetsplikten ska analyseras ur ett ansvarsperspektiv. Ur 29 kap. 1 § ABL 

framgår det att skadan ska ha uppkommit ”i uppdraget”, dock anses 

lojalitetsplikten sträcka sig längre än så. Att exempelvis lagreglera 

styrelseledamöters lojalitetsplikt gentemot bolaget skulle underlätta 

tillämpningen av 29 kap. 1 § 1 p. ABL i detta avseende. För att en culpa-

bedömning ska kunna göras inom aktiebolagsrätten krävs det som 

utgångspunkt att man vet om det är fråga om ett normbrott eller ej. Genom 

att tydligare specificera detta blir bedömningen enklare. Trenden att 

culpabedömningen blir allt mer objektiv anser jag är positiv. Att i första 

hand endast tillämpa en objektiv bedömning avseende vållandet torde både 

underlätta bedömningen och skapa större förutsägbarhet.  

 

En ovilja från starka ägare att lyfta fram viss problematik i det egna bolaget 

Genom att skapa en rimlig chans för minoritetsägare att föra en talan å 

bolagets vägnar skulle denna ovilja kunna kringgås. Just nu innebär det 

dock stora ekonomiska risker för en minoritetsägare om denne väljer att föra 

en talan för bolagets räkning. En lösning kan vara att införa en 

kvittningsregel avseende rättegångskostnader. Att minoritetsägare alltid 

skulle undgå att ersätta motpartens processkostnader är inte ett alternativ. 

Även en obligatorisk kvittningsregel skulle kunna skapa en ström av 

skadeståndsprocesser. Det kan också tyckas märkligt att en friad 

organledamot ska betala bolagets rättegångskostnader. Den nuvarande 

regleringen har till syfte att det ska finnas en möjlighet för minoritetsägare 

att föra en talan för bolagets räkning – här behöver det dock ske en 

förändring för att detta syfte ska infrias i praktiken, kanske till 
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bolagsledningens nackdel. Det är däremot inte önskvärt att 

minoritetsskyddsreglerna utformas på ett sådant vis att minoriteten kan 

”utnyttja” sin fördel.  

 

Svårt att bevisa culpa och adekvat kausalitet  

Inom aktiebolagsrätten förekommer komplexa orsakssamband som kan vara 

mycket svåra att bevisa. En möjlig lösning är att införa en omvänd 

bevisbörda. En omvänd bevisbörda skulle möjligen hämma 

styrelseledamöterna från att ta viktiga beslut för att de senare måste bevisa 

sin aktsamhet. Det får utredas huruvida det skulle vara enklare för styrelsen 

att bevisa att de handlat aktsamt än vad det idag är för bolaget att bevisa att 

styrelsen har handlat culpöst och att orsakssambandet är adekvat.  

 

Styrelseledamöters ställning med begränsade medel 

Genom tillämpningen av 29 kap. 1 § ABL följer att jämkningsmöjligheten i 

29 kap. 5 § ABL blir aktuell. Det faktum att styrelsen består av 

privatpersoner innebär också att denna vanligen har begränsade tillgångar. 

Genom jämkningsmöjligheten i 29 kap. 5 § ABL kan skadeståndet komma 

att jämkas markant. Därmed försvinner såväl den preventiva som repetitiva 

funktionen av skadeståndet. Att det inte är särskilt troligt att en 

skadeståndstalan gentemot en styrelseledamot kommer att leda till en 

tillfredställande ersättning för bolaget kan också vara en av anledningarna 

till att bolagen så sällan väcker talan mot dess organledamöter. Härmed bör 

det också ifrågasättas om skadeståndets preventiva funktion minskas redan 

genom vetskapen om att bolagen inte är särskilt benägna att föra en intern 

skadeståndstalan. Det kan tyckas att en analys av jämkningsbestämmelsens 

inverkan är alltför avlägsen uppsatsens syfte. Dess tillämpning 

uppmärksammas ändå då möjligheten till jämkning är en direkt följd av 

utdömt skadestånd enligt 29 kap. 1 § 1p. ABL.  

 

En lösning till problemet att styrelseledamöter har begränsade medel är 

införandet av en obligatorisk ansvarsförsäkring. Mot bakgrund av att det 

idag är obligatoriskt för revisorer att teckna ansvarsförsäkring bör det 
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ifrågasättas om skadeståndsansvaret i praktiken vältras över på dessa. En 

sådan förskjutning av ansvaret är inte önskvärd, det torde således vara en 

viktig fråga att skapa möjligheter för att detta framgent ska kunna undvikas. 

En obligatorisk ansvarsförsäkring för styrelseledamöterna skulle innebära 

såväl fördelar som nackdelar. En positiv effekt är att det skadelidande 

bolaget skulle vara säkrad en ersättning som minst motsvarade 

ansvarsförsäkringens belopp. Genom att införa en obligatorisk 

ansvarsförsäkring skulle möjligen också bolagen få det enklare att rekrytera 

kompetenta ledamöter eftersom att ledamöternas personliga ekonomiska 

risk också skulle minska. Emot detta väger argumentet att användningen av 

ansvarsförsäkringar anses förta lagstiftarens intention om att 

skadeståndsregleringen skulle ha en handlingsdirigerande effekt, dvs. ett 

preventivt syfte. Vidare skulle införandet av krav på obligatorisk 

ansvarsförsäkring aktualisera nya problem. Ett av dessa problem är vad som 

skulle gälla för de bolag där styrelseledamöterna inte tecknat någon 

ansvarsförsäkring. Ett betydligt enklare tillvägagångssätt är att införa ett 

informationskrav genom vilket bolagen är skyldiga att offentliggöra 

huruvida dess organledamöter är täckta av ansvarsförsäkringar.  

 

En sammanfattande och avslutande synpunkt är att dagens reglering inte på 

ett så effektivt sätt som möjligt ger möjlighet att utkräva ansvar från 

försumliga bolagsledningar. Det ska bli intressant att följa utvecklingen och 

se om bolagsledningar framgent i större utsträckning kommer att få stå till 

svars för brister och felaktigheter i sitt handlande.  
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