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Summary 

The obligation to pay for damages for a company’s board of directors and 

the CEO is regulated in the 29th chapter of ABL(the Swedish Companies 

Act). It means that they could be held accountable for damages caused by 

their negligence in the fulfillment of their tasks for the company. It’s the 

company, the share holders and some others who can demand replacement 

for damage. The company can take out a liability insurance that covers the 

claims for liability up to a certain amount. This means that the board and 

CEO are not personally inflicted by the obligation to pay for damages that is 

prescribed by ABL. A liability insurance affects several functions of the 

claim for damages and the procedure is discussed and criticized due to that 

the insurance is said to decrease the incentive to act with caution but at the 

same time guarantees compensation for the person affected by the damage. 
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Sammanfattning 

Bolagsledningens skadeståndsskyldighet regleras i 29 kap ABL och innebär 

att VD och styrelseledamöter kan bli krävda på ersättning för skador som 

orsakats av deras vållande då de fullgjort sitt uppdrag för bolaget. Det är 

sedan bolaget, aktieägare samt vissa andra som kan kräva ersättning för 

skada. En ansvarsförsäkring som tecknas av bolaget täcker skadeståndskrav 

upp till ett visst belopp och innebär att bolagsledningen ej personligen 

drabbas av det i ABL föreskrivna betalningsansvaret. Tecknandet av 

ansvarsförsäkringar påverkar flera av skadeståndets funktioner och 

förfarandet är omdiskuterat då ansvarsförsäkringar påstås minska 

incitamenten att agera aktsamt men samtidigt garanterar skadelidande 

ersättning. 
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Förkortningar 

ABL   Aktiebolagslagen SFS 2005:551 

SkL   Skadeståndslagen SFS 1972:207 

VD   Verkställande direktör 

ÅRL   Årsredovisningslagen SFS 1995:1554 
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1.Inledning  

1.1 Bakgrund 

Aktiebolagsformen för ett bolag karaktäriseras av en grundläggande och 

klassisk problematik som uppstår då bolagets ägare och finansiärer står för 

risken medan bolagsledningen fattar beslut och kontrollerar den dagliga 

verksamheten.  Detta förhållande innebär även att styrelseledamöter och VD 1

har ett informationsövertag gentemot aktieägarna vilket kan leda till en 

intressekonflikt då ledningen kan använda informationen på ett sätt som 

gynnar andra intressen än bolagets eller aktieägarnas och på så sätt kan 

skada dessa. Intressekonflikten har resulterat och visat sig  i samband med 

flera svenska bolagsskandaler under 1900-talet varav tidigast  

Kreugerkraschen runt 1930 och i senare tid även kriser bland bolag som 

Fermenta, HQ och Panaxia vilket har lett till att större fokus riktats på 

bolagsledningens ansvar. I samband med ovannämnda skandaler 

uppmärksammades även fenomenet ansvarsförsäkringar som innebär att 

ledande personer i företagen själva slipper ansvar för egen orsakad skada. 

Denna ansvarsförsäkrings premie betalas av bolaget och tecknas idag av de 

flesta större svenska bolagen.  Regleringen med ansvarsförsäkringar har 2

kritiserats och många hävdar att det begränsade ansvaret ledet till ett 

förminskat förtroende för bolagsledningen. Ett förtroende för bolaget och 

dess styrande organ ligger i samhällets intresse då misstroendet mot dessa 

får konsekvenser för flera av samhällets aktörer. Andra hävdar istället att 

försäkringar för skadeståndsansvar gynnar samhället och säkerställer 

skadelidandes rätt till ersättning.  

 Bergström, Clas & Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem, femte upplagan, Nordstedts 1

Juridik, Stockholm, 2015, s. 18.

 Se Östlund, Annelie, HQ försäkrade bort ansvaret för skadestånd, Svenska Dagbladet  30/8 2

2010(hämtad 2016-05-12) http://www.svd.se/hq-forsakrade-bort-ansvaret-for-skadestand
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka regleringen av ansvar för 

bolagsledningen enligt ABL samt att redogöra för ansvarsförsäkringars 

funktion och omfattning och därefter analysera ansvarsförsäkringens 

effekter i förhållande till syftet med reglerna för skadestånd. 

1.3 Frågeställningar 
- Hur ser gällande reglering av ansvar för bolagsledningen ut i ABL? 

- I vilka situationer aktualiseras ansvarsförsäkringar för bolagsledningen 

och vem omfattas? 

- Vilka effekter har ansvarsförsäkringar för skadeståndets syfte och 

funktioner? 

- Vilka intressen står i konflikt med varandra vid regleringen av ansvar för 

bolagsledningen? 

1.4 Metod och material 

Uppsatsen är skriven enligt den rättsdogmatiska metoden där 

utgångspunkten är gällande rätt som sedan beskrivs och analyseras med 

utgångspunkt i rättskällor som lagtext, rättspraxis, förarbeten och juridisk 

d o k t r i n . Vi d a n a l y s a v a n s v a r s f ö r s ä k r i n g e n s e f f e k t e r p å 

skadeståndsregleringen har rättsekonomiska och rättspolitiska perspektiv 

även använts. Det har visat sig svårt att undersöka skadeståndets egentliga 

effekter varför argumentationen i dessa delar främst utgått från doktrin där 

problemet diskuterats. Artiklar och annat relevant material har använts för 

att belysa att förfarandet med ansvarsförsäkringar är kritiserat. 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen har till syfte att undersöka bolagsledningen, dvs 

styrelseledamöters och VD:s skadeståndsansvar, enligt aktiebolagsrättsliga 

regler. Således undantas andra bolagsorgan såsom revisorers 

skadeståndsansvar från undersökningen då uppsatsens omfattning krävde 
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avgränsning och syftet med uppsatsen främst är att undersöka 

bolagsledningens ansvar. Ansvarsförsäkringarna funktion och innehåll 

berörs på de sätt de kan komma att påverka skadeståndsreglerna i ABL, 

försäkringsrättsliga aspekter kommer alltså ej behandlas här. Uppsatsen 

kommer vidare endast att undersöka gällande svensk rätt varför ABL 

hamnar i centrum. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad på så sätt att aktiebolagets organisation och 

uppbyggnad först behandlas i avsnitt 2 och sedan redogörs i avsnitt 3 för 

bolagsledningens skadeståndsskyldighet, vem och vad som omfattas av 

detta skadestånd samt eventuell ansvarsfrihet. Skadeståndets olika 

funktioner tas sedan upp i avsnitt 4 innan ansvarsförsäkringar redogörs för i 

avsnitt 5. Slutligen diskuteras i avsnitt 6 ansvarsförsäkringens effekter på 

skadeståndet och dess funktioner samt hur de påverkar bedömningen av 

skadestånd i praktiken. 

2. Aktiebolaget och dess organisation 

2.1 Verksamhetens syfte 

Aktiebolagets syfte med verksamheten är att skapa vinst som sedan ska 

fördelas mellan aktieägarna enligt 3 kap 3 § ABL. Lagrummet är utformat 

som en in dubio- regel, det vill säga att syftet gäller om inte något annat är 

föreskrivet i bolagsordningen eller genom bolagsstämmans beslut. 

Vinstsyftet anses bestå av två normer, en beslutsnorm och en 

fördelningsnorm. Beslutsnormen innebär att varje beslut som fattas för 

bolagets räkning kan prövas mot vinstkriteriet i 3 kap 3 § ABL, ledningens 

befogenhet avgränsas på detta sätt. Fördelningsnormen anger istället att 

vinst som generas av verksamheten ska fördelas mellan aktieägarna.  3

 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 34f. 3
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2.2 Bolaget och dess organ 

Ett aktiebolag består av olika organ med olika ansvar och befogenheter, 

traditionellt bolagsstämma, styrelse och VD samt revisor. Bolagsstämman 

utgörs av aktieägarna medan styrelsen och verkställande direktör 

tillsammans utgör bolagsledningen. Revisorn har främst en granskade 

funktion och utgör ett så kallat kontrollorgan enligt 9 kap 3 § ABL. 

Delegeringen av makt från aktieägarna till bolagsledningen innebär en risk 

som förekommer i alla uppdragsrelationer och som nämndes i inledningen 

kan bolaget använda denna makt och kompetens på ett icke föreskrivet sätt. 

För att komma tillrätta med problemet stadgar ABL gränser för behörighet 

och befogenhet inom bolaget. För att förvaltningen av bolaget ska fungera 

måste ägarna till bolaget inta en mer passiv roll och avstå från omedelbar 

delaktighet i förvaltningen.  En funktionsfördelning föreligger mellan 4

aktieägarna på stämman som utövar den övergripande styrningen och den 

operativa ledningen som sköts av styrelse och VD. Kompetensfördelningen 

mellan de olika organen får främst betydelse för aktiebolag med många 

ägare och regleras därför utförligt i ABL där många regler har till syfte att 

skydda ägare som har begränsat inflytande.  5

2.2.1 Bolagsstämman 

Bolagsstämman är det överordnade organet i bolaget och består av 

aktieägare där de med rösträtt vid sammanträdande beslutar om ärende som 

tillhör deras exklusiva kompetens, exempelvis ändring av bolagsordning, 

val av styrelse och revisorer, vinstutdelning m.m.  Denna bestämmanderätt 6

för bolagsstämman regleras i 7 kap 1 § ABL. Rösträtten är sammankopplad 

med aktieinnehavet i bolaget genom att aktieägare där genom röstning kan 

tillvarata sina intressen vilket kan anses vara stämmans viktigaste uppgift. 

 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets Grundproblem s. 73.4

 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, fjärde upplagan, Nordstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 5

175ff.  

 Prop. 1997/98:99 s. 229 samt Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 175ff.6
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Bolagsstämman har även möjlighet att ge direktiv till styrelsen och VD i 

förvaltningsfrågor där ledning sedan har en lydnadsplikt som sanktioneras 

genom skadeståndsansvaret.  7

2.2.2 Styrelse och verkställande direktör 

Som tidigare nämnt utgörs bolagsledningen av styrelse och VD. Varje bolag 

ska ha en styrelse som består av minst tre ledamöter, i publika bolag måste 

även styrelsen utse en verkställande direktör, se 8 kap 1 § samt 50 § ABL. 

Styrelseledamöternas huvuduppgifter är att förvalta bolagets angelägenheter 

och svara för att bolagets organisation är ändamålsenlig enligt 8 kap 4 § 

ABL medan den verkställande direktören har ansvar för den löpande 

förvaltningen enligt 8 kap 29 § ABL. Det framgår av samma paragraf att 

styrelsen är överordnad den verkställande direktören och kan lämna 

bindande anvisningar och direktiv till denne. Förvaltningen ska ses som en 

enhetlig uppgift fördelad mellan styrelsen och den verkställande direktören. 

Regleringen innebär dock inte att dessa har en oinskränkt möjlighet att vidta 

åtgärder för bolaget och dess räkning utan ska ses i samband med andra 

regleringar såsom ÅRL, övriga regler i ABL och bolagsordningen. Som 

uppdragstagare till bolaget ska styrelse och VD även vara lojala mot sin 

huvudman och främja dess intresse vilket innebär att de ska verka för att 

syftet med bolaget verksamhet förverkligas, vilket redogjordes för ovan.  8

Det är styrelseledamöter och VD som har exklusiv kompetens att företräda 

bolaget gentemot tredje man, de är bolagets ställföreträdare och alltså inte 

stämman.  Dessa bestämmelser blir aktuella vid eventuell t 9

skadeståndsansvar för bolaget då det är bolagets företrädare som kan krävas 

på ersättning för skadeorsakande handlingar. Vid en skadeståndstalan för 

bolaget kan dock bolagsstämman företräda detta, se 29 kap 8 § ABL. 

 Dotevall, Rolf,  Bolagsledningen skadeståndsansvar, andra upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm, 7

2008, s.42.

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 30.8

 Se 8 kap 35 § och 36 § ABL[2005:551] samt Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 41.9
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2.3 Sammanfattning 

Ett aktiebolagssyfte är att drivas med vinst om inget annat är föreskrivet. De 

olika bolagsorganen är bolagsstämman, styrelsen och VD:n samt en revisor 

och dessa har olika funktioner och befogenheter. Bolagsstämman är det 

överordnade organet och består av aktieägarna medan styrelse och VD 

representerar bolaget utåt och står för bedrivandet av den dagliga 

verksamheten. 

3. Skadeståndsansvar för bolagsledningen 

3.1 Vem omfattas av ansvaret? 

Reglerna för skadeståndsansvar för bolagsledningen återfinns i 29 kap ABL 

och tar enbart sikte på organledamöterna vilka är de personer som enligt 

ABL har särskilda roller i bolagets förvaltning.  De ansvarssubjekt som 10

omfattas är enligt 29 kap 1 § ABL stiftare av bolaget, styrelseledamöter och 

verkställande direktör. De ansvarar för skador som vållats då de fullgör sitt 

uppdrag för bolaget och som har orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.   11

Ansvaret är individuellt, ej kollektivt, vilket kan leda till att endast delar av 

en styrelse blir skadeståndsansvariga.  12

Personer som innehar förvaltande uppdrag och uppgifter eller är anställda 

utan att vara bolagsorgan omfattas inte av ansvaret i 29 kap. Deras ansvar 

regleras istället av utom- och inomobligatoriska förhållande.  13

3.2 Vad omfattas av ansvaret? 

Skadeståndsreglerna i 29 kap ABL omfattar endast rena förmögenhetsskador 

som vållats av ett aktiebolags organledamöter. Rena förmögenhetsskador är 

sådana skador som enligt 2 kap 2 § SkL varken utgör person- eller 

sakskador. ABL:s regler om skadestånd utgör alltså lex specialis i 

 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 394.10

 Prop 1975:103 s. 540.11

 Samuelsson, P. se  Karnov lagkommentar till 29 kap 1§ ABL [2005:551] not 1747.12

 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 110.13
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förhållande till de allmänna skadeståndsreglerna. Syftet med särregleringen 

är enligt motiv till ABL att de allmänna reglerna för skadestånd anses 

ofullständiga då ansvaret för rena förmögenhetsskador begränsas. Ett annat 

argument för den särskilda reglering sägs vara tredje mans skyddsbehov då 

gränser för skadeståndsansvar i bolag tydliggörs.  Ännu ett motiv till ABL 14

som lex specialis är en utvidgning för aktie- och fordringsägares möjligheter 

till ersättning jämfört med SkL.  Reglerna i 29 kap ABL är mer generösa 15

mot skadelidande än 2 kap 2 § SkL och dess syfte är att säkerställa att 

organledamöterna tillvaratar bolagets intresse vid agerande för bolaget. De 

skador som omfattas är bolagsförluster i affärsförhållanden, m.a.o. de 

förmögenhetsskador som uppkommer genom beslut eller bristande kontroll 

vid bolagstransaktioner med bl.a. kunder, leverantörer och anställda. Det är 

bolaget som ska anses ha minskat i värde och för detta har bolaget 

bevisbördan.  ABL:s definition av skada omfattar ersättning för både det 16

positiva och negativa intresset, dvs kostnadstäckning och utebliven 

affärsvinst för bolaget.  17

3.2.1 Skadeståndsansvar för aktiva och passiva handlingar 

Organledamöterna kan blir skadeståndsskyldiga för aktiva och passiva 

handlingar, det vill säga en handling eller underlåtenhet att handla. Det 

krävs också att skadeståndskravet ska riktas mot en felaktig handling som 

uppstått i sådana lägen där en åtgärd faktiskt krävts. Detta leder till att en 

aktiv handling som omfattas av ansvar ska innebära ett beslut av en 

organledamot som verkställts så att en skada uppstår. Exempel på åtgärder 

som kan ifrågasättas är företagsledningens beslut om köp av maskiner, 

företagsenheter och råvaror och försäljning av bolagsprodukter. Det kan 

också röra sig om olika avtalstransaktioner eller transaktioner för bolagets 

 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 110.14

 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 392.15

 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 110.16

 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 392.17
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finansiering. Vid passivt handlande som kan leda till skadeståndsansvar rör 

det sig istället om en underlåtenhet att handla vilket orsakat bolaget skada. 

Bolagets organledamöter har tilldelats uppgifter som de ska sköta och i 

egenskap av detta uppdrag har de en plikt att vårda bolaget och dess 

egendom. De ska kontrollera bolagets utveckling och undvika skadliga 

åtgärder och detta uppdrag kan kopplas till företagets vinstsyfte. Uppgiften 

kräver ingripande och en organledamot som underlåter ett sådant kan alltså 

krävas på skadestånd för den skada som uppkommer till följd av denna 

underlåtenhet. Det ska dock minnas att aktiebolagets funktion och skapande 

av vinst sker genom risktagande även fast detta ska ske under så kallade 

”ordnade former”. Skadeståndsreglernas syfte blir därför i detta hänseende 

att skapa incitament för en försiktig förvaltning av bolagets angelägenheter. 

Det blir sedan en bedömning av vad som kan anses vara en lagom och 

försvarlig åtgärd.  18

3.2.2 Internt och externt ansvar 

Det skiljer sig mellan internt och externt skadestånd i 29 kap ABL. Det 

interna ansvaret förutsätter att det är bolaget som ska ha drabbats av skada 

och regleras i 29 kap 1 § 1 meningen ABL. Skadan ska ha vållats av en 

stiftare, styrelseledamot eller VD och ska ha uppkommit då denna fullgör 

sitt uppdrag för bolagets räkning. Det interna skadeståndsanspråket 

upprättas som en talan för bolagets räkning gentemot de uppdragstagare 

som anses vållat uppkommen skada. Röstning om beslutet att inleda en 

skadeståndsprocess sker på bolagsstämman, mer om detta nedan under 

avsnitt 3.3. 

Om någon annan än bolaget kommit till skada till följd av bolagsverksamhet 

rör det sig istället om externt ansvar. Detta externa ansvar för 

organledamöterna gentemot aktieägare och annan regleras i 29 kap 1 § 2 

meningen. Skadeståndsansvaret kräver här att skadan tillfogats annan än 

bolaget genom uppsåtlig eller vårdslös överträdelse av ABL, ÅRL eller 

 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 394f.18
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bolagsordningen. Vanligtvis rör det då sig om aktieägare eller borgenärer 

som kräver skadestånd av något av bolagsorganen. Det externa  ansvaret är 

inte lika omfattande som det interna ansvaret mot bolaget.  Att ”annan” 19

enligt andra meningen anses ersättningsberättigad innebär att externt ansvar 

även kan ersättas i utomobligatoriska förhållanden.  20

3.2.3 Direkta och indirekta skador 

Skador som ersätts genom externt ansvar delas upp i direkta och indirekta 

skador. Uppdelningen motiveras av att det klargör att aktieägare m.fl. kan 

skadas på två olika sätt. Skador som ej är villkorade av att bolaget orsakas 

skada är direkta skador. Exempel på en sådan kostnad uppkommer i NJA 

1996 s. 224 och är kostnader för juridisk konsultation med anledning av 

ifrågasatta beslut inom bolaget.  

En indirekt skada är istället en sådan skada som leder till att en aktieägares 

aktier minskar i värde. För en borgenär innebär det motsvarande att 

eventuella fordringar på bolaget minskar i värde. Indirekta skador för 

aktieägare uppstår varje gång bolaget skadas genom en förmögenhetsförlust 

då aktiernas värde beror på bolagets värde. Motsvarande gäller till viss del 

för borgenärer där indirekta skador uppstår då dess fordring på bolaget 

minskar i värde. En aktieägares möjlighet till skadestånd för indirekt skada 

är mer begränsad än borgenärens till följd av bolagets interna 

ansvarsreglering. Indirekta skador till följd av att bolaget orsakats skada 

ersätts i samma mån som bolaget får ersättning för skadan. Aktieägare kan 

dock påverka bolagets skadeståndsmöjligheter genom att övervaka 

bolagsledningen, vägra ansvarsfrihet för denna vid bolagsstämman eller föra 

talan om skadestånd för bolagets räkning.   21

 Prop 1975:103 s 540.19

 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 112. Se även NJA 2014 s 272 p 18.20

 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 112.21
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3.2.4 Culpaansvar 

Det interna ansvaret, ansvaret för bolagsledningen gentemot bolaget, är 

utformat som ett culpaansvar. Detta innebär att bolagsledningens handlingar 

vid fullgörande av sitt uppdrag som måste godtas avgränsas från de 

oönskade och skadebringande handlingarna eller underlåtenhet. Ansvar 

aktualiseras endast då organledamöterna enligt 29:1 ABL handlat 

oförsvarligt vilket innebär att de handlat oaktsamt, culpöst. Ansvar kan 

alltså inte krävas enbart för en dålig affär. Som tidigare nämnt kräver ett 

aktiebolags verksamhet risktagande och VD och styrelseledamöter ställs 

inför svåra och riskabla affärsöverväganden. Vid bedömningen av vilka 

handlingar som anses skadebringande används vissa principer för att avgöra 

om en organledamot handlat culpöst. För att avgöra om en handling ska 

antas godtagbar eller inte ställer man sig frågan hur en skötsam 

styrelseledamot i ett motsvarande typ av bolag i en liknande situation skulle 

ha handlat. Man ser även till om handlingen ifråga åsidosatt 

aktsamhetsnormer i författningar, avtal eller genom sedvänja. En av 

normerna som kan nämnas är den omsorgs- och lojalitetsplikt som 

uppdragstagare har att iaktta. Det bör även ses till om ett alternativt 

handlande kunde inneburit att uppkommen skada minskat eller uteblivit helt 

och hållet. Vid affärsbeslut kan detta avgörande blir svårt då risker måste 

tas, en företagsledare behöver utrymmer för detta risktagande varför 

”business judgement rule” används. Denna innebär att handlingsfriheten 

(utrymmet för beslut) bryts först när ett affärsbeslut fattats i ond tro, då 

bolagets intresse ej främjas, alltså ett som går emot vinstsyftet. Alla beslut 

som tas presumeras vara i enlighet med vinstsyftet om inget annat kan visas. 

Den som söker ekonomisk kompensation av en organledamot måste alltså 

visa på ett vållande som skadat bolaget.  22

 Sandström, T. Svensk aktiebolagsrätt s, 396.22
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3.2.5 Kravet på adekvat orsakssamband 

Det krävs sedan ett samband mellan organledamotens handlande och 

uppkomsten av den aktuella skadan, det krävs ett adekvat orsakssamband. 

Ett sådant samband kräver att den uppkomna skadan ska ligga i farans 

riktning. Med andra ord ska skadan ha uteblivit om organledamoten inte 

utfört handlingen eller utfört en alternativ handling.  23

3.3 Ansvarsfrihet genom stämmobeslut 

Bolagets skadeståndskrav gentemot en organledamot regleras som tidigare 

nämnt i 29 kap 1-3§§ ABL. Talan om skadestånd till bolaget får väckas om 

villkoren i 29 kap 7§ ABL är uppfyllda, nämligen att det krävs ett beslut på 

bolagsstämman där dessa ska har röstat mot ett förslag om ansvarsfrihet. 

Röstning om företagsledningens eventuella skadeståndsskyldighet har gjorts 

till ett rutinärende på årsstämman enligt 7 kap 11 § 3 p ABL. 

Bolagsstämman prövar här om styrelse och VD ska beviljas ansvarsfrihet 

för deras förvaltning av bolaget under det föregående räkenskapsåret, man 

talar här även om ett beslut om ”decharge”. Frågan om beviljande av 

ansvarsfrihet görs för var och en av styrelseledamöterna och är en 

obligatorisk fråga på den ordinarie stämman.  Tidsfristen för att ta ut en 24

stämning mot organledamöterna regleras i 29 kap 10§ ABL och är ett år från 

den stämma som beslutat om vägrad ansvarslöshet. Syftet med denna 

preskriptionstid är att bevisning ska kunna säkras  samt att det antas ligga i 25

bolagets intresse att frågan inte hålls ”svävande” för länge.  26

Det är av central betydelse för bolaget att frågan om ansvar för 

bolagsledningen snabbt avgörs då talan om skadestånd i princip inte kan 

föras om ansvarsfrihet har beviljats bolagsledningen.  Ett undantag från 27

 Sandström, T. Svensk aktiebolagsrätt, s. 397.23

 Samuelsson, P. Karnov kommentar till 7 kap 11§ ABL [2005:551] not 325.24

 Sandström, T. Svensk Aktiebolagsrätt, s. 400.25

 Samuelsson, P. Karnov kommentar till 29 kap 10§ ABL [2005:551] not 1772.26

 Prop 1975:103 s. 545.27
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denna princip föreligger i det fall att årsredovisningen eller 

revisionsberättelsen ej i väsentliga hänseenden lämnat riktiga och 

fullständiga uppgifter angående beslut då talan kan väckas utan hinder av 

tidigare beslut om ansvarsfrihet enligt 29 kap 11 § ABL. Talan om 

skadestånd kan alltså väckas trots att ledningen beviljats ansvarsfrihet eller 

då preskriptionstiden på ett år har löpt ut.  28

Sandström talar här om ett ”29:7-beslut” som en processförutsättning för en 

skadeståndstalan för bolagsledningen vilket innebär att en talan om 

skadestånd ska avvisas om det ej kan styrkas att stämman godkänt att ansvar 

kan utkrävas rättsligt vilket framgår av NJA 1990 s. 286. 

3.4 Skadeståndsansvar enligt SkL 

SkL saknar ej helt betydelse i samband med skadeståndsansvar för 

aktiebolags bolagsledning. I det fallet att en organledamot begår en brottslig 

gärning används ofta SkL 2:2 då det är enklast att få ersättning på detta sätt, 

på samma sätt om en organledamot orsakat person- eller sakskada.  Om en 29

person i organställning ådrar sig skadestånd enligt den allmänna 

skadeståndsrätten gentemot tredje man, kan enligt denna reglering bolaget 

även få utge skadeersättningen till den skadelidande. I sådana fall har 

bolaget en regressrätt mot skadevållaren beroende på om skadevållaren 

handlat i sin egenskap för bolaget eller ej.  30

3.5 Sammanfattning 

Skadeståndsansvaret för bolagsledningen regleras i 29 kap ABL och utges 

till bolaget eller aktieägare och annan för förmögenhetsrättsliga skador 

orsakade uppsåtligen eller genom oaktsamhet.  

 Se även prop 1975:103 s. 544.28

 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 392.29

 Prop 1975:103 s. 540f. 30
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4. Skadeståndets funktioner 

Varför finns skadeståndet och vad är ersättningens egentliga funktion?

Skadeståndet har olika funktioner och syften och olika intressegrupper 

drabbas av skadeståndets verkningar.  Nedan tas skadeståndets främsta 31

funktioner upp. Med funktioner menas de verkningar som motiverar 

skadeståndsreglerna, varför de är lämpliga. 

4.1 Reparation 

En av skadeståndets främsta funktioner är den reparativa. Det menas att det 

är skadeståndets egentliga funktion, ersättning i pengar till den som lidit 

skada. Ersättningen syftar till att återskapa värdet av den inträffade 

förlusten. Denna reparativa funktionen har en allmän betydelse för 

säkerheten i samhället, då den tryggar ersättning då skada uppstår. Denna 

trygghet kan anses begränsad då eventuell skada inte alltid ger rätt till 

ersättning.  32

4.2 Placering av kostnader 

Med placering av kostnaden för skador i skadeståndshänseende menas en 

förflyttning av kostnaden för skadan, från den ersättningsskyldiga till den 

skadelidande. Det kan dock skiljas mellan överflyttning av förlusten från 

den skadeståndsskyldiga till den skadelidande gentemot ersättningen från 

den skadeståndsskyldiges försäkringsbolag, som tas upp i senare 

framställning. Denna funktion begränsas även av att det inte utges 

skadestånd för alla skador varför den skadelidande får stå för kostnaden 

själv, någon förflyttning av placering av kostnaderna sker alltså inte.  33

 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, sjunde upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm 31

2006, s. 39.

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 39f.32

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 40f.33
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4.3 Pulvrisering av förlusterna 

Skadeståndet pulvriseras när kostnaderna för skador sprids ut, exemplevis 

genom en försäkring där en oviss risk förvandlas till en jämn kostnad genom 

betalning av en premie. Ett annat exempel är när staten står för 

skadeståndsskyldigheten och kostnaden i det fallet sprids ut på alla 

skattebetalare. Inträder däremot en personlig skadeståndsskyldighet sker 

ingen pulvrisering av förlusterna eller då ersättningsskyldigheten överstiger 

ett maxbelopp i exempelvis en försäkring.  34

4.4 Prevention 

Skadeståndet har en preventiv funktion då dess existens förhindrar skador 

från att uppstå. Det skulle kunna pratas om en avskräckande effekt, att den 

som har eller i framtiden vill undvika att drabbas av skadestånd handlar mer 

aktsamt. Skadeståndet har en allmänpreventiv effekt då folk undviker 

handlade som medför skadeståndsskyldighet. Det har hävdats att detta är en 

av skadeståndet viktigaste funktioner då det medför att antalet skador 

minskas, samhället blir tryggare. Hellner menar dock att det är fler faktorer 

än skadeståndet som leder till att människor handlar aktsamt.  35

4.4.1. Ekonomisk prevention 

Reglerna om skadestånd anses här skapa ekonomiska motiv för att handla 

mer aktsamt och handla på de sätt som inte leder till skadeståndsskyldighet. 

Försäkringsbolagen kan här inverka på de sätt att premier differentieras för 

att skapa incitament och på så sätt minska antalet skador. Den ekonomiska 

preventionen drabbar även dem som inte direkt orsakat en skada.  36

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 42.34

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 42f.35

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 45.36
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4.5 Sammanfattning 

Vid förorsakande av ekonomiska förluster kan skadeståndet främst sägas 

vara ett medel för att fastställa ansvar. En talan om skadestånd kan även 

vara ett sätt att genom domstolsförfarande fastslå att ett agerande varit 

otillbörligt, det nämns här som exempel en talan mot ett bolags 

styrelseledamot. Dessa funktioner kan dock anses underordnande till de 

tidigare nämnda.  Funktionerna som vidare ges vikt är främst den 37

reparativa och preventiva funktionen. 

5. Ansvarsförsäkringar 

5.1 Ansvarsförsäkringens funktion 

En ansvarsförsäkrings direkta funktion och syfte sägs vara att skydda 

försäkringstagaren och andra som omfattas av försäkringen mot 

skadeståndsansvar. Genom tecknandet av en ansvarsförsäkring kan ett bolag 

därför sägas minska risken och ansvaret för bolagsledningen. Den garanterar 

eller förbättrar även den skadelidande utsikter att få ut ersättning för skada 

och fyller på så sätt en viktigt samhällsfunktion.  Denna rätt till ersättning 38

är dock beroende, och begränsas, av ansvarsförsäkringens innehåll och 

omfattning. Ansvarsfrågan för den som krävs på skadestånd kommer nu 

istället att bedömas av dennes försäkringsbolag som gör en ingående 

prövning av reglerna i 29 kap ABL och på så sätt tar ställning till huruvida 

skadeståndskravet från de skadelidande ska ersättas och i vilken mån 

ersättning ska utgå.  39

5.2 Ansvarsförsäkringars bakgrund 

Ansvarsförsäkringar för bolagsledningen är en relativt ny form av 

försäkring i svenskt hänseende. Försäkringsformens ursprungsland är 

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 46.37

 Dennerståhl, Louise, Ansvarsförsäkring för företag, upplaga 12:1, Studentlitteratur, Stockholm, 38

2007, s. 9.

 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 391.39
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England där de lanserades första gången på 1950-talet. Dock är det i USA 

denna form av försäkring sedan har utvecklats vilket kan tyckas naturligt då 

skadeståndskrav och processer mot bolagsledningen är mycket vanliga.  40

Under de senaste decennierna har bolagens intresse för denna typ av 

ansvarsförsäkringar ökat i det svenska och nordiska näringslivet.  Under 41

80- och 90-talet uppmärksammades flera processer mot bolagsledningar där 

ersättningskrav riktades mot både styrelse, VD och revisorer. Med andra ord 

har det skett en ökad fokusering på bolagsledningen och dess agerade och 

därför en ökad förekomst av ansvarsförsäkringar i Sverige. Idag erbjuder de 

flesta välkända försäkringsbolagen någon form av denna försäkring och de 

flesta stora svenska företagen har tecknat en ansvarsförsäkring för sin 

bolagsledning. 

5.3 Innehåll och omfattning 

Beroende på vem som avses skyddas finns det obligatoriska och frivilliga 

ansvarsförsäkringar. De obligatoriska är de som är lagstadgade, en av dessa 

är ansvarsförsäkring för revisorer.  Ansvarsförsäkringar för styrelse och VD 42

är däremot frivilliga varpå försäkringsvillkoren kan variera beroende på 

vilket försäkringsbolag som utformat dem. Innehållet och omfattningen av 

ansvarsförsäkringarna anges alltså i försäkringens villkor. I viss utsträckning 

kan en ansvarsförsäkring även anpassas efter försäkringstagarens 

preferenser, till exempel ifråga om självrisk och försäkringsbelopp.  43

En ansvarsförsäkring tecknas oftast av själva bolaget där bolaget står som 

försäkringstagare och därför betalar försäkringspremien. Själva premiens 

storlek beror på faktorer som bolagets storlek och dess ekonomiska 

ställning, antal personer i bolagsledningen, geografisk täckning m.m.  Vid 44

 Moberg, Krister Ansvarsförsäkring för VD och styrelseledamöter, NFT 4/1987 s. 306.40

 Lindberg, Torkel, Egenförsäkring av VD- och styrelseansvar, NFT 1/1996 s. 39. 41

 Se 27§ Revisorslag [2001:883].42

 Dennerståhl, Ansvarsförsäkring för företag, s. 11.43

 af Sandberg, Catarina, Aktiebolagsrätten, Studentlitteratur, Stockholm, 2006, s. 261.44
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en undersökning av Folksams villkor för ansvarsförsäkring för VD- och 

styrelseledamöter framgår det att försäkringen gäller för försäkringstagarens 

(bolagets) främst förutvarande, nuvarande och kommande styrelseledamöter 

och verkställande och vice verkställande direktör.  Försäkringen gäller även 45

för försäkringstagarens, d.v.s. företaget, dotterbolag och deras VD och 

styrelseledamöter.  Detta innebär att en ansvarsförsäkring är 46

koncerntäckande, bolag i koncerner behöver inte teckna egna 

ansvarsförsäkringar.  47

Ansvarsförsäkringen gäller för krav som framställs mot försäkrad person 

under den tid försäkringen är i kraft och som anmäls till försäkringsbolaget 

inom sex månader från försäkringens upphörande.  Folksams 48

ansvarsförsäkring för bolagsledningen gäller enbart inom Sverige.  Vidare 49

är omfattningen av försäkringen den personliga ersättningsskyldighet för ren 

förmögenhetsskada som kan drabba den försäkrade i dennes företagsledande 

eller därmed jämförbar ställning och som kan åläggas denne enligt gällande 

rätt. Med gällande rätt menas här skadeståndsskyldigheten enligt ABL som 

redogjorts för ovan. Exempel på situationer som kan anses vara 

ersättningsberättigade är om någon köpt aktier till överpris eller sålt aktier 

för underpris på grund av en oriktig årsredovisning eller om en aktieägare 

inte blivit underrättad om en förestående nyemission och går miste om sin 

nyteckningsrätt.  50

Försäkringen omfattar även försvarskostnader vid brottmål samt ersättning 

som det försäkrade bolaget utgivit till försäkrad person med anledning av 

 Se p. 1.1 i Folksams villkor J 325:2 Ansvarsförsäkring för VD- och Styrelse. Även af Sandberg, 45

Aktiebolagsrätten, s. 261f.

 Se p. 1.2 i Folksams villkor J 325:2 Ansvarsförsäkring för VD- och Styrelse.46

 Se def. koncern 1 kap 5§ ABL[2005:551].47

 Se p. 2.1 i Folksams villkor J 325:2 Ansvarsförsäkring för VD- och Styrelse.48

 Se p. 3 i Folksams villkor J 325:2 Ansvarsförsäkring för VD- och Styrelse.49

 Dennerståhl, Ansvarsförsäkring för företag, s. 83.50
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krav som ställts mot denna, försäkringen täcker alltså bolagets 

regressansvar.  51

Försäkringsbolaget åtar sig genom en sådan här försäkring att utreda 

ersättningsskyldighet, förhandla med den som kräver ersättning, föra den 

försäkrades talan vid rättsligt förfarande samt och kanske primärt att betala 

det ersättningsanspråk som den försäkrade sedan anses skyldig att utge.  52

Dock omfattar försäkringen ej skada som de av försäkringen omfattade 

bolagen eller försäkrade personerna tillför varandra.  Den omfattar heller 53

inte skadeståndskrav som grundas på brottsliga handlingar, uppsåt eller grov 

vårdslöshet.  Om dessa handlingar också skulle omfattas hade 54

bolagsledningen i princip kunnat göra vad som helst vilket vill undvikas. 

Försäkringsbeloppet kallas den gräns för högsta ersättning som 

försäkringsbolaget sammanlagt betalar och anges i försäkringsbrevet. Skulle 

ersättning krävas på ett högre belopp för företaget stå för detta själva.  Just 55

denna försäkring gäller utan självrisk.  56

5.4 Sammanfattning 

En ansvarsförsäkring tecknas av bolaget för bolagsledningen där bolaget  

betalar försäkringspremien. Dess omfattning anges i försäkringsvillkoren 

och kan variera. Normalt täcks skadeståndsskyldighet som kan uppstå enligt 

gällande rätt beskriven ovan och skada ersätts upp till ett visst försäkrat 

belopp. 

  

 Se bilaga p. 4 i  Folksams villkor J 325:2 Ansvarsförsäkring för VD- och Styrelse.51

 Se bilaga p 4.2 i Folksams villkor J 325:2 Ansvarsförsäkring för VD- och Styrelse.52

 Se p. 5.17 i Folksams villkor J 325:2 Ansvarsförsäkring för VD- och Styrelse.53

 Se p. 5.20 i Folksams villkor J 325:2 Ansvarsförsäkring för VD- och Styrelse.54

 Se p. 6. och 6.1 i Folksams villkor J 325:2 Ansvarsförsäkring för VD- och Styrelse.55

 Se p. 7 i Folksams villkor J 325:2 Ansvarsförsäkring för VD- och Styrelse.56
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6. Ansvarsförsäkringens effekter på skadeståndet 

6.1 Inledning 

Det delade ekonomiska risktagandet för bolagets verksamhet mellan bolaget 

och en culpös bolagsledning som föreskrivs genom ABL:s regler förblir 

teoretisk vid tecknandet av en ansvarsförsäkring då denna täcker ansvaret 

enligt 29:1 ABL.  Ansvarsförsäkringen har med anledning av detta 57

anklagats för att motverka skadeståndets grundläggande funktioner medan 

den samtidigt sägs garantera att skadelidande kan kompenseras. Den sägs 

tillgodogöra rätten till ersättning för de skadelidande samtidigt som den 

skapar misstro för de som skyddas av ansvarsförsäkringen.  58

Den motsägesfullhet som regleringen av ansvar för bolagsledningen i ABL 

och sedan genom ansvarsförsäkringar ger upphov till kan diskuteras utifrån 

försäkringens påverkan på skadeståndets grundläggande funktioner och hur 

regleringen inverkar på olika intressegrupper. 

6.2 Kritik mot ansvarsförsäkringar 

Ansvarsförsäkringar har många gånger kritiserats då de anses motverka 

skadeståndets funktion. Fermenta-skandalen under 80-talet aktualiserade 

frågan då det blev allmän känt att ett stort antal svenska bolag redan då 

använde sig av ansvarsförsäkringar och styrelseansvaret hamnade i fokus. 

Lars Leijonborg skriver i en motion till riksdagen att det finns ”allvarliga 

principiella invändningar” mot ansvarsförsäkringar som innebär att ett 

försäkringsbolag tar över betalningsansvaret om en styrelseledamot skulle 

dömas för ansvar. Leijonborg menar på att det är väldigt viktigt att personer 

som ansvarar för att förvalta ett företag tar fullt ansvar för detta. Att 

aktieägarnas pengar används för att betala denna ansvarsförsäkring som 

innebär att bolagsförvaltarna friskrivs från ekonomiskt ansvar om de 

missköter sig är inte ett tillfredsställande system. Intressekonflikten ligger 

här i vinsten för de små aktieägarna att skadestånd verkligen kan ges vid 

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 195.57

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 185.58
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tecknandet av en försäkring gentemot den, enligt Leijonborg, större risken 

för aktieägarna att bolaget leds av personer som kan agera försumligt utan 

att skadas ekonomiskt. Det är viktigt att styrelseledamöter tar sitt fulla 

ansvar för att skapa en fungerande marknad.  Ansvarsförsäkringarna som 59

indirekt betalas av aktieägarna kritiseras också i samband med HQ-bank och 

deras krasch 2010 där bolagsledningen nu krävs på skadestånd för oaktsamt 

handlande.   60

6.3 Ansvarsförsäkringar och skadeståndets preventiva funktion 

Vad Leijonborg syftar på ovan är att skadeståndets preventiva funktion 

minskar vid tecknande av ansvarsförsäkringar då bolagsledningen ges 

mindre incitament att agera aktsamt då de inte riskerar personligt 

betalningsansvar, ”den ekonomiska preventionen undergrävs”. Den 

försäkrade förlitar sig på att oavsett om denne handlar med oaktsamhet så 

kommer detta inte leda till ersättningsskyldighet vid eventuellt 

skadeståndsanspråk då det istället för den skadeståndsskyldige själv är ett 

försäkringsbolag som står för ersättningen. Detta skulle öka sannolikheten 

för att bolagsledningen ej följer gällande regelverk.  Den allmänpreventiva 61

funktionen kan på så sätt försvagas. Det ska dock konstateras att ett företag 

ej kan försäkra sig gentemot bolagsledningens uppsåtligt oaktsamma 

agerande då detta ej täcks av ansvarsförsäkringen.  62

Trots det faktum att försäkringsbolaget har det ekonomiska ansvaret för 

skadan drabbas ändå den skadeståndsskyldiga av vissa konsekvenser då 

ansvarsförsäkringar oftast innehåller bestämmelser om självrisk vilket 

 Motion 1986/87 L 208 om bolagsstyrelser.59

 Se  Östlund, ”HQ försäkrade bort ansvaret för Skadestånd, Svenska Dagbladet 2010-08-30 http://60

www.svd.se/hq-forsakrade-bort-ansvaret-for-skadestand 
HQ banks bolagsledning krävs på skadestånd av dess aktieägare: Talan om skadestånd väcktes i 
Stockholms tingsrätt med anledning av att HQ bank drabbats av skador orsakade av bolagsledningens 
oaktsamhet. Avvisningstalan av motparterna ogillades genom Svea hovrätts beslut 2015-03-13 i mål 
Ö 1217-14 vilket innebär att skadeståndsprocessen nu kan fortsätta i tingsrätten.

 af Sandberg, Aktiebolagsrätten, s. 262.61

 Se p. 5.20 i Folksams villkor J 325:2 Ansvarsförsäkring för VD- och Styrelse.62
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innebär att den försäkrade får stå för vissa kostnader själv samt att 

försäkringspremien som betalas av bolaget kan påverkas vid skador, genom 

så kallad experience rating. Vidare kan försäkringsbolaget inverka på den 

ekonomiska preventionen genom att påverka ansvarsförsäkringens premie 

och på så sätt skapa ekonomiska motiv för att undvika skador.   63

Dotevall menar istället på att andra faktorer som ej är av ekonomisk art står 

för skadeståndets preventiva funktion vid regleringen av ansvar för 

bolagsledningen. Faktorer såsom risken att du som styrelseledamot blir 

entledigad från ditt uppdrag, strävan att vilja lyckas och att personen ej vill  

att deras personliga anseende försämras. Dessa faktorer påverkas ej av 

tecknandet av en ansvarsförsäkring.   64

6.4 Ansvarsförsäkringen och skadeståndets reparativa funktionen 

Skadeståndets syfte för bolagsledningens ledamöter sägs inte främst vara 

prevention utan istället ha en ”tydlig reparativ funktion”.  Den reparativa 65

funktion uppfylls då skadeståndet skapar en säkerhet i form av att en skada 

ersätts. Utan en ansvarsförsäkring är denna trygghet begränsad och 

skadeståndet därför underlägset en försäkring i många fall.  Detta kan anses 66

vara ansvarsförsäkringens största fördel, att bolaget och aktieägare som 

drabbats av eventuell ekonomisk skada garanteras ersättning för denna om 

den orsakats av oaktsamma ledamöter. Den skadelidande kan då få 

ersättning upp till det enligt ansvarsförsäkringen maxbelopp som angetts i 

försäkringsbrevet som beskrevs ovan under.  Försäkringen garanterar alltså 67

att den reparativa funktionen uppfylls och är en rättspolitisk förutsättning 

för att skadestånd ska kunna erläggas.  68

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 44f.63

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 195. 64

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 195. 65

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 40.66

 af Sandberg, Aktiebolagsrätten, s. 262.67

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 186.68
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6.5 Ansvarsförsäkringens påverkan på övriga funktioner 

Även andra funktioner som skadeståndet syftar till att uppfylla påverkas 

genom bolagets tecknande av en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen 

förändrar bland annat placeringen av kostnaden för skador som normalt vid 

skadestånd förflyttas mellan den skadelidande till skadevållaren genom 

erlagd ersättning från den sistnämnde. Vid ansvarsförsäkring flyttas 

kostnaden för den skadevållande istället till dennes försäkringsbolag som 

betalar ut ersättningen, dock flyttas förlusten över på ett kollektiv av 

potentiellt skadeståndsskyldiga då det är bolaget som genom betalningen av 

premier bekostat skyddet.  Kostnaden hamnar på bolaget, indirekt 69

aktieägarna. Det kan åter erinras om att viss självrisk kan förekomma varpå 

den culpösa organledamoten kan komma att stå för en viss del av kostnaden. 

När skadeståndet är sammankopplat med en försäkring sprids eller 

pulveriseras även förlusterna. En försäkring kännetecknas av en oviss risk 

att du någon gång kommer lida en förlust som förvandlas till en jämn 

kostnad i form av försäkringspremier. Det är på detta sätt skadeståndet som 

är själva kostnaden sprids ut och ”pulveriseras”. Det blir lättare att bära 

kostnaden för eventuell förlust då kostnaden fördelas på de som betalar en 

premie till försäkringsbolaget ifråga. Pulvriseringen kan dock utebli vid ett 

ansvarsmaximum i försäkringen, vanligtvis i det fall det krävda 

skadeståndet överstiger det enligt villkoren i försäkringen föreskrivna 

maxbeloppet.  70

6.6 Ansvarsförsäkringar ur ett rättsekonomiskt perspektiv 

Den rättsekonomiska bedömningen vid skadeståndsansvar är frågan om det 

är lämpligt att skador täcks hos den skadelidande genom en 

ansvarsförsäkring. Hellner och Radetzki menar på att en placering av 

ansvaret på skadevållaren blir ekonomiskt lämpligt. Vid diskussion om vem 

som bör åläggas kostnaden alternativt ansvaret nämns att den skadelidande 

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 40f. 69

 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 42. 70

!  25



mer sällan har en försäkring som täcker uppkommen skada medan 

skadevållaren mer ofta har en ansvarsförsäkring som täcker ansvaret.   71

6.7 Ansvarsförsäkringar i praktiken 

Ansvarsförsäkringar kan inverka på jämkning av skadeståndet. Åsikter 

enligt litteratur och förarbeten är att då det är vanligt att skadestånd täcks av 

ansvarsförsäkringar är detta ett skäl att utsträcka ansvaret. Och tvärtemot då 

sådan försäkring saknas då skadeståndet istället bör jämkas.  Förekomsten 72

av en ansvarsförsäkring kan alltså få inverkan på utgående skadestånd.  73

Ansvarsförsäkringen garanterar även på detta sätt att den skadelidande ska 

få full ersättning. 

Denna inverkan på domstolarnas bedömning visas i flera rättsfall. 

Ledamöter i HD menar i NJA 1966 s 70 att hänsyn bör tas till 

försäkringsförhållanden och ses som stärkande skäl att ålägga 

skadeståndsskyldighet för skadevållare och att en mer ”frikostig hållning” 

gentemot de skadelidande bör intas. Detta på grund av att 

a n s v a r s f ö r s ä k r i n g e n ö k a r b e t a l n i n g s m ö j l i g h e t e n s a m t a t t 

skadeståndsskyldigheten inte drabbar en enskild då kostnaderna sprids ut på 

flera försäkringstagare. Ansvarsförsäkringen inverkade också på den 

rättspolitiska bedömningen av skadeståndet som gjordes av en skiljaktig 

ledamot i HD i NJA 1983 s 209 och används där som ett argument att ålägga 

skadeståndsansvar. 

En annan fördel med försäkringen som också kan nämnas här är att den 

underlättar bolagets rekrytering av kompetenta ledamöter då försäkringen 

garanterar dem ekonomisk trygghet.  74

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 186f.71

 Med hänvisning till jämkningsregeln 6 kap 2§ SkL72

 Prop 1972:5 s. 621f. samt Hellner & Radetzki s.186f.73

 af Sandberg, Aktiebolagsrätten, s. 262.74
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7. Avslutande analys och diskussion 

Intressekonflikten som kan sägas föreligga mellan aktieägare och 

bolagsledningen gällande skadeståndet och ansvarsförsäkringen har 

diskuterats utifrån ansvarsförsäkringens påverkan på skadeståndets 

funktioner och därmed dess syfte. Det kan anses fastställt att 

ansvarsförsäkringen förbättrar den skadelidandes möjligheter att utfå 

ersättning för sina skador eller till och med kan anses möjliggöra att 

ersättning utgår. Försäkringen påverkar även domstolens bedömning av 

möjlighet till jämkning sett från den skadelidandes perspektiv positivt. 

Skadeståndets reparativa funktion påverkas alltså positivt av 

ansvarsförsäkringen varför aktieägarens och bolagets intresse och rätt att få 

ersättning för skada orsakad av culpös bolagsledning tillgodogörs på ett 

bättre sätt genom tecknandet av försäkringen. Detta intresse ligger mot 

teorin att bolagsledningens incitament att agera aktsamt försvinner eller 

”skrivs bort” genom denna. Det har hävdats att det personliga ansvaret 

upplöses då det inte är förknippat med ett personligt betalningsansvar. Det 

är svårt att diskutera skadeståndets egentliga effekter i praktiken och vilken 

av dess funktioner som bör väga tyngst. Är det den reparativa funktionen 

som garanterar ersättning för skada som är viktigast eller är det istället den 

preventiva funktionen som ska ges fokus där skadeståndets uppgift anses 

vara att förhindra oaktsamt beteende innan skadan skett? Båda funktionerna 

är centrala för skadeståndet, dock diskuteras det i litteraturen att 

skadeståndet främst bör ges en reparativ funktion då den preventiva effekten 

ges av andra orsaker såsom risken att förlora sitt uppdrag eller att anseendet 

försämras vilka ej är av ekonomisk art.  Att skadeståndets preventiva 75

funktion påverkas av ansvarsförsäkringen är alltså omdiskuterat, jag håller 

dock med Dotevall om argumenten ovan samt anser jag att skadeståndets 

reparativa funktion enbart påverkas positivt av tecknandet av 

ansvarsförsäkringen och att det är denna rätt till ersättning som bör 

 Se avsnitt 6.3 och 6.4.75
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framhållas snarare än att bolagsledningen anses ”skyddad” från 

skadeståndsansvaret. 

Det faktum att kostnaden för ansvarsförsäkringen indirekt hamnar på 

aktieägarna då bolaget betalar försäkringsprimen kan diskuteras vidare. Som 

tidigare fastställt anses det ligga i aktieägares intresse att bolaget tecknar en 

sådan försäkring men då kostnaderna pulvriseras och sprids ut till en jämn 

kostnad för bolaget dras denna ersättning, återigen indirekt, på dem själva. 

Denna placering av kostnader kan ej anses uppfylla skadeståndets syfte med 

funktionen placering av kostnader då det är den som orsakat skada som 

traditionellt bör ersätta denna. Ansvarsförsäkringens påverkan på denna 

placering kan alltså konstateras. 

Hur gällande reglering i framtiden kommer att se ut kan med viss svårighet 

förutses. Vid syn på utvecklingen fram tills idag verkar det mycket troligt att 

fler och fler bolag kommer att omfattas av ansvarsförsäkringar varför fler 

skadeståndsanspråk kommer att täckas av dessa. Än så länge anses 

försäkringarnas påverkan på skadeståndet godtas av allmänheten då det 

försäkrar deras rätt till ersättning i dubbel bemärkelse. Med vidare 

kännedom är det möjligt att kritiken mot ansvarsförsäkringarna ökar och då 

det är aktieägarna som indirekt styr bolagen är det först och främst deras 

intressen som kommer och bör premieras. 
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