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Summary 
The non-profit association is one of few unregulated associations in the 

Swedish legal system. Its purpose is primarily non-profit, but with the 

possibility to conduct economic activity within the association. The board in 

small to medium-sized non-profit associations consist mostly of unpaid 

laymen, which increases the risk of malpractice with economic damage as a 

result. In that particular situation there is a possibility to hold the board 

accountable. However since there is no law that directly regulates the non-

profit organization in the Swedish legal system, it´s unclear how to derive 

the liability.  

 

This essay examines two solutions to the problem on how to derive liability 

from the board of a non-profit organization by the application of regulations 

in the Book on Commerce about trustees and an analog application of The 

Swedish Companies Act. Furthermore, it compares the solutions.  

 

The comparison results in the conclusion that it is better to apply the the 

rules in the Swedish Companies Act to hold the board of a non-profit orga-

nization liable in case of malpractice. With that being said, the results of an 

application of the rules in the Book of Commerce is almost the same. From 

a civil-procedural perspective, it´s likely that you would be able to use a 

claim built on the legal reasoning of one of the solutions and on the same 

basis have the court approve the law suite even if they apply the other one. 
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Sammanfattning 
Den ideella föreningen är en av få oreglerade associationsformer i svensk 

rätt. Dess syfte är primärt ideellt men möjligheten finns att genom dem del-

vis bedriva näringsverksamhet. I mindre till medelstora ideella föreningar 

består styrelsen av mestadels obetalda lekmän, vilket leder till att risken för 

att något går fel är hög, något som kan innebära ekonomisk skada för före-

ningen. Vid en sådan situation finns det en möjlighet att utkräva ansvar från 

den ideella föreningens styrelse. Eftersom det saknas en lag om ideella före-

ningar är det dock osäkert hur man härleder fram skadeståndsansvaret.  

 

Uppsatsen undersöker två lösningar på problemet kring skadeståndsansvaret 

för ideella föreningar i brist på speciallag, tillämpning av handelsbalkens 

regler om sysslomän och en analog tillämpning av aktiebolagslagen. Dessa 

lösningar jämförs sedan.  

 

Jämförelsen utmynnar i slutsatsen att det är bättre att göra en analog till-

lämpning av aktiebolagslagen för att göra ett skadeståndsanspråk mot styrel-

sen i en ideell förening, trots att resultatet är likt det man får ifall man till-

lämpar handelsbalkens regler. Ur processrättslig synvinkel bör man i många 

fall kunna använda ett yrkande byggt på en av lösningarna och med samma 

grunder för talan, få bifall om domstolen tillämpar den andra lösningen.  
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Förkortningar 

HD                          Högsta domstolen 

NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning 1  

HB Handelsbalken 

ABL  Aktiebolagslagen  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Den ideella föreningen är som associationsform säregen. Inte till sin struk-

tur, men till sitt syfte. Till skillnad från aktiebolaget eller den ekonomiska 

föreningen drivs den inte av ägarnas eller medlemmarnas ekonomiska in-

tresse, utan dess syfte är, som namnet avslöjar, primärt ideellt. Dess till sy-

nen ädla syfte innebär inte att  ekonomisk verksamhet är utesluten. Den ide-

ella föreningen kan vara allt mellan den lokala idrottsföreningen i miljon-

klassen till fackförbundet i miljardklassen.  

 

Oberoende av föreningens ekonomiska omsättning krävs ett organ som tar 

hand om den dagliga förvaltningen och har beslutsrätt när årsmötet inte är 

kallat, en styrelse. I den typiska ideella föreningen, en idrottsförening, är det 

snarare regel än undantag att styrelsen utgörs, åtminstone delvis, av lekmän. 

Dessa ledamöter skall genom sin förvaltning av verksamheten uppfylla för-

eningens stadgade syften och i allmänhet tillvarata dess intressen.  

 

Det säger sig själv att lekmäns bedrivande av verksamhet i miljonklassen 

inte alltid är helt oproblematisk. Troligtvis saknar många styrelseledamöter 

de relativt omfattande kunskaperna i både ekonomi och juridik som krävs 

för att bedriva verksamheten felfritt. Det är inte svårt att föreställa sig en 

situation där en förening efter en kassörs sjukdom saknar löpande bokföring 

under större delen av verksamhetsåret. Sådan misskötsamhet kan innebära 

stora ekonomiska problem för föreningen – i värsta fall konkurs. I exemplet 

ovan har styrelsen uppenbart misskött sitt uppdrag gentemot föreningen och 

dess medlemmar, vilket väcker frågan angående vilken möjlighet till utkrä-

vande av ansvar rättssystemet medger utan egen speciallagstiftning. Det är 

med denna fråga i åtanke som den här uppsatsen är skriven.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med följande uppsats är att klargöra hur skadeståndsansvaret för sty-

relseledamöter i ideella föreningar ser ut i brist på lagreglering. För att 

uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras:  

• Vilka möjligheter finns det för föreningen och dess medlemmar att 

utkräva ansvar från å ena sidan enskilda styrelseledamöter och å 

andra sidan hela styrelsen?  

• I brist på direkt reglering i lag, var ska skadeståndsansvaret härledas 

ifrån? 

 

1.3 Avgränsningar 
För att uppsatsens syfte ska uppnås krävs att den behandlar ett antal grund-

läggande associationsrättsliga utgångspunkter. Dessa behandlas kortfattat 

och endast i den utsträckning som krävs för att möjliggöra en diskussion 

kring den ideella föreningens säregenhet som associationsform.  

 

En ytterligare avgränsning består utav att uppsatsen endast kommer be-

handla det ansvarsutkrävande som blir aktuellt förutsatt att styrelsen som 

helhet eller genom en enskild ledamot faktiskt har varit oaktsam i sitt age-

rande. Uppsåtligt agerande behandlas men endast i förbifarten på grund av 

uppsatsens frågeställningar.  

 

Som utgångspunkt behandlas föreningar med omsättning runt en miljon 

kronor upp till och med tio miljoner kronor, med en styrelse som arbetar 

oavlönat. Att behandla även föreningar med högre respektive lägre omsätt-

ning hade inneburit att uppsatsens omfång hade blivit allt för omfattade.  

 

En del skadeståndsrättsliga principer avgränsas från, återigen med hänsyn 

till uppsatsens syfte och frågeställningar. Exempelvis har jag inte funnit det 

nödvändigt att i detalj förklara skillnaden mellan en fri kontra en bunden 

culpabedömning. Andra aspekter som i och för sig kan anses vara relevanta 
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för uppsatsen har på grund av uppsatsens begränsade längd lämnats obe-

rörda. Härtill hör exempelvis frågor av analogteknisk natur.  

 

1.4 Metod och material 
Eftersom uppsatsens syfte är att utröna gällande rätt har en rättsdogmatisk 

metod tillämpats genom att tolka och tillämpa relevanta rättskällor för att 

lösa ett specifikt problem.1 I brist på speciallagstiftning som direkt definie-

rar eller reglerar den ideella föreningen som associationsform har jag under 

arbetet varit tvungen att tillämpa närliggande associationsrättsliga regler 

såväl som allmänna associationsrättsliga och skadeståndsrättsliga principer 

för att försöka finna en lösning på det specifika problemet. Uppsatsen inne-

håller en löpande analys. Uppsatsen är skriven ur ett rättssäkerhetsperspek-

tiv. Detta till följd av den osäkerhet som föreligger för lekmän som står in-

för ett problem vars svar inte direkt framgår av lag.   

 

Till följd av avsaknaden av primär reglering består uppsatsens material till 

stora delar av den doktrin som finns på området. Till stor del hänvisas till 

namn som Hemström, Dotevall och Statin. Dessvärre är praxis på området 

nästintill obefintlig vilket innebär att den i begränsad mån använts till att 

fastställa gällande rätt. De rättskällor som i allmänhet har stor auktoritet har 

därför varit till begränsad nytta till förmån för annan närliggande lagstift-

ning, doktrin och god föreningssed.2  

 

För att utröna vad som anses som god föreningssed hänvisas till Malmsten 

och Pallin samt Lundén och Lindblad, detta då dessa böcker är ämnade att 

användas som handböcker för styrelser i ideella föreningar och på så sätt ger 

uttryck för vad som kan anses som god föreningssed.  

 

 

                                                
1 Se Kleineman (2018) s. 21 ff.. 
2 Se Kleinman (2018) s. 28-29.  2 Se Kleinman (2018) s. 28-29.  
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1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i fem avsnitt.  

 

 Avsnitt 2 behandlar den ideella föreningen som associationsform och de 

grundläggande utgångspunkter som är nödvändiga för resterande delar av 

framställningen.  

 

Avsnitt 3 behandlar betydelsen av ansvarsfrihet genom stämmobeslut för 

styrelsen och dess ledamöter. I avsnittet behandlas även styrelsens funktion 

och dess uppdrag.  

 

 Avsnitt 4 behandlar inledningsvis de skadeståndsrättsliga utgångspunkter 

som är aktuella för utkrävandet av ansvar. Därefter behandlas skadestånds-

ansvaret förutsatt att styrelseledamöterna är sysslomän i handelsbalkens 

mening följt av att de inte är det, genom analog tillämpning av andra associ-

ationsrättsliga regler. Slutligen behandlas frågor om jämkning.  

 

Avsnitt 5 presenterar en sammanfattning utav svaren på uppsatsens fråge-

ställningar samt en avslutande reflektion utav ämnet.  
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2 Associationsrättsliga 
utgångspunkter – Den ideella 
föreningen 

.  

Den ideella föreningen skiljer sig från övriga associationsformer i den 

svenska rätten – främst då den är oreglerad. Lagstiftningsförsök har gjorts 

främst genom lagförslag i början av 1900-talet men även genom motioner 

under 70-talet3. Ett återkommande argument mot lagreglering har varit att 

området är svårt att reglera då det finns en enorm variation av ideella före-

ningar. Lagstiftaren har därför ansett att det är svårt att träffa samtliga före-

ningar med en och samma lag.4  

 

Bristen på reglering innebär naturligtvis inte att den ideella föreningen står 

utanför det svenska rättsystemet, exempelvis måste en ideell förening följa 

gällande skattelagstiftning. Praxis finns på området men inte i önskvärd ut-

sträckning.5 En bidragande orsak till detta kan vara det faktum att samtliga 

idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet är tvingande till 

att inkludera en skiljeklausul i sina stadgar.6 Med tanke på skiljeförfarandets 

natur hämmar detta troligtvis rättsutvecklingen på området. Det hela leder 

till mängder av problem utan svar i praxis. Frågan är hur man går till väga 

för att lösa dessa.   

 

Ett alternativ är analog tillämpning utav andra associationsrättsliga regler7, 

exempelvis Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar. Trots visa likheter 

mellan associationsformerna bör man vid en parallell tillämpning vara för-

siktig. HD höjde i NJA 1958 s. 438 ett varningens finger när det kom till 

analogier mellan ekonomiska föreningar och dess ideella motpart och sade 

                                                
3 Exempelvis LU 1971:14 och LU 1983/84:14. 
4 Se LU 1971:14 s.4, 6, 11; LU 1983/84:14 s.8. 
5 Jfr SvJT 2005 s. 18 och SvJT 1983 s. 617. 
6 Se Malmström & Pallin (2005) s. 26. 
7 Se Hemström (2011) s. 37. 
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att ”stor försiktighet bör iakttagas i fråga om tillämpning å dem av de grund-

satser som gälla för ekonomiska föreningar”. Ett annat alternativ är att till-

lämpa aktiebolagslagens (2005:551) regler om skadestånd för styrelseleda-

möter, ett område som är desto mer utvecklat.  

 

Utöver tillämplig lag och analogier från annan associationsrättslig lagstift-

ning ska föreningens vid tidpunkten gällande stadgar beaktas. Stadgarna är 

enligt NJA 1973 s. 341 och NJA 1987 s. 394 en förutsättning för att före-

ningen skall erhålla rättskapacitet och således betraktas som en juridisk per-

son. Utan stadgar existerar ingen förening i rättslig mening. Stadgarnas 

främsta syfte är att klargöra föreningens ändamål men något krav på speci-

fikt innehåll finns inte.8  Detta hindrar naturligtvis inte stadgarna från att 

reglera annat. Hemström liknar dem vid ett standardavtal vilket en anslu-

tande medlem måste acceptera för att erhålla medlemskap.  Därför måste 

stadgarna reglera eventuella ekonomiska förpliktelser mellan förening och 

medlem.9  

 

Enligt min mening är detta tveksamt. Det finns exempel på föreningar som 

reglerar beslut om medlemsavgift för verksamhetsåret i stadgarna, men även 

de som inte gör det. Med tanke på den oreglerade associationsformens dis-

positiva natur är det en god idé att försöka reglera så mycket som möjligt i 

stadgarna – främst för att undvika osäkerhet vid eventuella interna konflik-

ter mellan föreningen och dess medlemmar.  

 

Slutligen bör nämnas att såväl intern praxis inom föreningar som god för-

eningssed har ett visst värde som rättskälla men precis som på andra områ-

den är dess betydelse varierande.   

                                                
8 Se Lundén och Lindblad (2015) s. 31. 
9 Se Hemström (2011) s. 36. 
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3 Maktfördelningen inom den 
ideella föreningen 

3.1 Inledande kommentar 
Följande avsnitt redogör för den ideella föreningens beslutande organ. Dess-

sutom behandlas och analyseras betydelsen av ett gynnande kontra miss-

gynnande stämmobeslut kring ansvarsfrihet vid stämman och dess betydelse 

för styrelseledamöter, föreningen och medlemmarna.  

 

3.2 Stämman 
Stämman är den ideella föreningens högsta beslutande organ. Liknande ty-

per av möten finns inom flertalet associationsformer så som aktiebolagets 

bolagsstämma10 och den ekonomiska föreningens föreningsstämma11.12 Då 

reglering saknas är det svårt att säkert säga vilka uppgifter stämman har, hur 

den skall gå till samt om den överhuvudtaget behöver äga rum. Om man ser 

till aktiebolagen samt de ekonomiska föreningarna kräver 7 kap. 10 § ABL 

respektive 6 kap 9§ LEF att en stämma skall hållas årligen inom sex måna-

der från utgången av varje räkenskapsår. En ren analogi hade i detta fall 

inneburit att samma krav gäller för ideella föreningar. Samtidigt bör det i 

brist på reglering finnas möjlighet för den ideella föreningen att i sina stad-

gar själva reglera när stämman skall äga rum. Bristen på reglering innebär 

att exakta svar inte kan ges. Vad som däremot kan sägas är att föreningar 

med ett demokratiskt styrelseskick, särskilt sådana som är redovisningsplik-

tiga med tanke på ansvarsfrihetsbeslutet, förväntas ha en periodiskt åter-

kommande stämma reglerad i sina stadgar.13  Detta borde också vara fören-

ligt med god föreningssed.  

 
                                                
10 Jfr kap 7 aktiebolagslagen (2005:551).  
11 Jfr kap 6 Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar. 
12 I resterande del av framställningen är det denna typ av årligen återkommande stämma 
som menas med begreppet ”stämma”.  
13 Se Hemström (2011) s. 53. 
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3.3 Styrelsen 
Som tidigare nämnts är stadgar ett grundläggande krav för att en ideell före-

ning ska accepteras utav rättsordningen och erhålla rättskapacitet. Enligt 

samma rättsfall, NJA 1973 s. 341, ska en förening ha ett organ som kan fatta 

beslut då stämman inte är samlad. Detta organ betecknas oftast som styrelse. 

Det finns i och för sig inga hinder mot att en ideell förening bedrivs utan 

styrelse utan istället låter stämman fatta samtliga beslut. En sådan förening 

torde dock ha ett lågt antal medlemmar samt en mindre verksamhet. Den lär 

heller inte accepteras utav rättsordningen.14  

 

Tillsättning, sammansättning och uppdrag bestäms utifrån stadgarna, men 

normalfallet torde vara att det är upp till stämman att välja styrelse.15 Regle-

ras valet av styrelse inte i stadgarna lär reglerna i LEF och ABL bli analogt 

tillämpliga vilket lär leda till samma resultat som om valet av styrelse varit 

reglerat i stadgarna.16 Allmänna behörighetskrav saknas. Samtidigt är det 

tveksamt ifall man kan välja in en omyndig person i en förening som bedri-

ver någon typ utav näringsverksamhet. Självklart är däremot att en person 

som är underkastad  näringsförbud ej kan vara en del av en sådan förenings 

styrelse.17 För enkelhetens skull bör man således undvika att välja in perso-

ner som antingen är omyndiga eller står under näringsförbud.  

 

3.3.1 Styrelseuppdraget  
Att vara styrelseledamot är ett förtroendeuppdrag varvid dess uppgift främst 

är att tillvarata föreningen och medlemmarnas intressen. Utöver detta skall 

de verkställa stämmobeslut, arbeta mot förverkligandet av stadgarnas mål-

sättning samt ansvara för föreningens löpande verksamhet.18  

                                                
14 Jfr NJA 1973 s. 341. 
15 Se Hemström (2011) s. 63. 
16 Jfr IJ2007/09/D s. 27. 
17 Se Hemström (2011) s. 63; IJ2007/09D s. 27; Lundén och Linblad (2015) s. 82; Malms-
ten och Pallin (2005) s. 85-86.  
18 Se Hemström (2011) s. 61; Lundén och Lindblad (2015) s. 83; Malmsten och Pallin 
(2005) s. 83. 
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Om föreningen är bokföringspliktig är det styrelsens ansvar att årsbokslut 

eller årsredovisning upprättas i lämpligt skick. Även om föreningen inte är 

bokföringspliktig gentemot det allmänna har styrelsemedlemmarna, i egen-

skap av sysslomän19, ett ansvar att hålla god ordning i föreningens ekonomi 

samt redovisa för sin förvaltning under verksamhetsåret gentemot förening-

ens medlemmar.20 Dessa krav torde stämma överens med god föreningssed 

oavsett storlek på verksamheten.21   

3.3.2 Sysslomanaskap 
I avtalsrättsliga termer bygger uppdraget som styrelseledamot på anbud och 

accept. Föreningen genom stämman ger ett anbud till en person om att bli 

styrelseledamot, oftast genom val, som personen sedan accepterar. Genom 

denna accept blir personen i föreningens ögon dess syssloman.22 Sysslo-

mannaskap regleras i Handelsbalkens (1736:1232) 18:nde kapitel. Bestäm-

melserna innebär i huvudsak att sysslomannen har möjlighet att representera 

den juridiska personen, föreningen, gentemot tredje man samt skyldigheten 

att förvalta föreningen på ett godtagbart sätt. I detta ingår att i sitt arbete 

följa gällande lagar, föreskrifter samt föreningens stadgar. Sysslomanna-

skapet innebär även en relativt strikt lojalitets- och omsorgsplikt mot före-

ningen och dess tillgångar. Slutligen innebär sysslomannaskapet, som tidi-

gare nämnt, en skyldighet att inför föreningen och dess medlemmar redovisa 

för sin förvaltning.23  

 

3.3.3 Ansvarsfrihet 
Ansvarsfriheten är inte helt okomplicerad när det kommer till ideella före-

ningar. Situationen är som många gånger förr inte reglerad i lag trots att 

motsvarande bestämmelser återfinns i både ABL och LEF.24 Det hela kom-

                                                
19 Mer om detta i avsnitt 3.2.2. 
20 Se Hemström (2011) s. 65. 
21 Jfr Lundén och Linblad (2015) s. 83; Malmsten och Palin (2005) s. 83.  
22 Se Hemström och Giertz (2011) s. 37; Hemström (2011) s. 65; Stattin, Daniel, ”Skade-
ståndsansvar i ideella föreningar”, SvJT 2006 s. 470 på s. 471. 
23 Jfr 18 kap 1§ HB.  
24 Jfr 7 kap 11§ 3p. ABL och 6 kap 10§ 3p. LEF. 
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pliceras ytterligare av att det i doktrin inte råder samförstånd angående 

huruvida ett beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter är obligatorisk 

eller ej. Lundén och Lindblad hävdar att beslut om ansvarsfrihet skall regle-

ras i föreningens stadgar, medan Hemström hävdar att om styrelsen är för-

pliktade att avge redovisning för sin förvaltning bör styrelseledamöterna i 

gengäld kunna kräva av stämman att den tar beslut om ansvarsfrihet.25 Ifall 

stadgarna inte reglerar ansvarsfrihet samt den inte beslutas om vid stämman 

anser Hemström att situationen löses genom 18 kap. 9 § HB.26 Detta innebär 

att ansvarsfrihet automatiskt inträffar ett år efter att sysslomannen presente-

rat sin redovisning inför huvudmannen.  

 

Hur denna diskrepans ska lösas är svår att avgöra särskilt då praxis på om-

rådet är obefintlig. Lundén och Lindblad presenterar dessvärre ingen lösning 

på problemet eller vad som händer i fall föreningen inte reglerar ansvarsfri-

heten i sina stadgar. Vad som skiljer dessa författare från exempelvis Hem-

ström, Satin samt  Malmsten och Pallin är det faktum att de senare anser att 

styrelseledamöterna är sysslomän i handelsbalkens mening, en uppfattning 

jag inte delar. Att tala om styrelseledamöterna som sysslomän innebär att 

beslutet om ansvarsfrihet inte nödvändigtvis behöver regleras i stadgarna, 

även om en sådan reglering är önskvärd. Att reglera beslutet innebär en sä-

kerhet för såväl styrelseledamöterna som föreningen då det garanterar att ett 

sådant beslut tas varje år. Avgående eller styrelseledamöter med kvarstående 

mandattid behöver då inte oroa sig om att de i framtiden skulle blir person-

ligt ansvariga för beslut tagna under tidigare verksamhetsår. 

 

Beslut om ansvarsfrihet tas i normalfallet genom omröstning efter att före-

ningens revisor presenterat sin revisionsberättelse. I samband med detta 

skall revisorn även föreslå ett beslut i ansvarsfrågan mot bakgrund av den-

nes granskning. Det hela förutsätter naturligtvis att föreningen vid föregå-

ende stämma utsett en eller flera personer till revisor för kommande verk-

                                                
25 Se Lundén och Lindblad (2015) s. 103; Hemström (2011) s. 53.  
26 Se Hemström (2011) s. 133-134. 
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samhetsår, något som för många föreningar inte är ett krav.27 Trots detta får 

det ses som ett naturligt inslag i alla seriösa ideella föreningar. Det ligger 

nämligen i medlemmarnas intresse att föreningen utsett en revisor då någon 

måste granska styrelsens förvaltning. Annars blir det svårt att ta ett beslut 

avseende ansvarsfrihet.  

 

Antalet röster som krävs för att bevilja kontra neka ansvarsfrihet är oklart 

och bör  regleras i föreningens stadgar. Exempelvis kan ett sådant beslut 

avgöras genom absolut majoritet det vill säga mer än hälften av på årsmötet 

angivna röster.28 Om antalet röster däremot är oreglerat bör en analogi till 

andra associationsformer vara nära till hands. Resultatet av en sådan analogi 

bör vara att det för ansvarsfrihet krävs att en tiondel av föreningens med-

lemmar inte röstar för nekad ansvarsfrihet – med andra ord att över 90 pro-

cent av föreningens medlemmar röstar för eller lägger ner sin röst vid beslu-

tet om ansvarsfrihet.29 

                                                
27 Se Hemström (2011) s. 75. 
28 Jfr Malmsten och Pallin (2005) s. 213. 
29 Jfr 29 kap. 7 § ABL 
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4 Ansvar 

4.1 Inledande kommentar 
I följande avsnitt behandlas styrelseledamöternas personliga ansvar enligt 

två modeller. Avsnittet inleds med en kort redogörelse av begreppet skada. 

Därefter behandlas ansvaret med förutsättningen att styrelseledamöterna är 

sysslomän i handelsbalkens mening. Sedan behandlas ansvaret under förut-

sättning att så inte är fallet, genom tillämpning av andra rättskällor. Avslut-

ningsvis behandlas frågor gemensamt för de två modellerna.  

 

4.2 Skada 
Innan olika ansvarstyper diskuteras bör det klargöras vilken typ av skada 

den ideella föreningens styrelseledamöter kan tillfoga föreningen. För att 

styrelseledamöterna ska bli skadeståndsskyldiga förutsetts att föreningen 

tillfogats en skada. Det spelar ingen roll hur vårdslösa styrelseledamöterna 

har agerat om ingen skada uppkommit.  

Att definiera ett allmängiltigt skadebegrepp är på detta begränsade utrymme 

omöjligt. Därför måste begreppet skada definieras varje gång en skada skett.  

För de ideella föreningarna torde endast ekonomisk skada vara möjlig.30 

Under resterande del av denna uppsats menas således med skada sådan eko-

nomisk skada som ofta beskrivs som ren förmögenhetsskada.  

 Sådan skada måste vara mätbar och kan exempelvis bestå av en kostnad 

eller ett inkomstbortfall. Mätbarheten är emllertid problematisk. Inom aktie-

bolagsrätten beräknas skadan genom differensprincipen som går ut på att 

man jämför den aktuella egendomen hos den skadelidande med den potenti-

ella egendomen som hade förelegat ifall skadan inte hade skett.31  

                                                
30 Se Hemtröm (2010) s. 107.  
31 Se Dotevall (2008) s. 68. 
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I situationer där det inte är möjligt att på ett exakt sätt bevisa skadans storlek 

finns där ibland en möjlighet att med hjälp av 35 kap. rättegångsbalken 

(1942:720) ungefärligt uppskatta skadans storlek.32  

 

4.3 Sysslomannens skadeståndsansvar 
18 kap 3-4 §§ HB. 3 § reglerar förskingringsliknande handlingar något som 

troligtvis hanteras straffrättsligt.33 4 § kan delas in i två delar:  

(1) Haver någon fått fullmakt, att för annan göra och låta, och 
tager den skada därav, som fullmakt gav; skylle sig själv, som 
sig ej bättre föresåg.  
(2) Är ombudsman av försummelse, eller svek, vållande till 
skadan; plikte då han, som sagt är. 

  

Bestämmelsens första del utgör dess huvudregel och innebär att syssloman-

nen inte är ansvarig för eventuell skada huvudmannen lidit då sysslomannen 

på uppdrag av denne utfört någon form av rättshandling och därmed handlat 

efter dennes instruktion.34  

 

Bestämmelsens andra del utgör undantaget till huvudregeln och anger svek 

och försummelse som undantag, varvid försummelse främst är intressant i 

sammanhanget. Skälet till detta är att svek i allmänhet behandlas straffrätts-

lig vilket faller utanför uppsatsen syfte. Om sysslomannen har agerat för-

sumligt beaktandet av huvudmannens instruktioner kan sysslomannen 

komma att svara för huvudmannens skada.35 Ansvaret liknar det ansvar som 

är föreskrivet i ABL respektive LEF.36  

 

Ansvar enligt 18 kap. 4 § HB borde även kunna aktualiseras om syssloman-

nen bryter mot lojalitetsplikten som följer av 18 kap. 1 § HB. En syssloman 

som utför rättshandling å huvudmannens vägnar men som åsidosätter eller 

                                                
32 Se Dotevall (2008) s. 69. 
33 Se Statin i SvJT 2006 s. 473-474. 
34 Se Munukka, Handelsbalk (1736:1232) 18 kap. 4 §, Karnov (JUNO) besökt 2020-04-24).  
35 Se Munukka, Handelsbalk (1736:1232) 18 kap. 4 §, Karnov (JUNO) besökt 2020-04-24); 
Se Statin i SvJT 2006 s. 474.  
36 Jfr exempelvis 29 kap. ABL.   
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rent av bryter mot huvudmannens instruktioner och som där av orsakar 

skada för huvudmannen, bör rimligtvis kunna hållas ekonomiskt ansvarig 

för sitt agerande, oavsett ifall denne brutit mot instruktionerna av oaktsam-

het eller uppsåt. Följande avsnitt behandlar bägge fallen av brott mot lojali-

tetsplikten.  

 

4.3.1 Lojalitetsplikt - Oaktsamhet 
Först bör sägas att det lär finnas minst två potentiella skadelidande. Anting-

en skadar sysslomannen föreningen, eller skadar han tredje man. Vid skada 

mot tredjeman lär avtalslagens (1915:218) regler om fullmakt reglera situat-

ionen.37 

 

Handlingar som skadar föreningen faller troligtvis under 18 kap. 4 § HB 

som någon form av försummelse eller svek beroende på ifall sysslomannen 

åsidosatt eller medvetet brutit mot huvudmannens instruktioner – i.e. lojali-

tetsplikt. Inom ramen för sin lojalitetsplikt förutsätts sysslomannen vid be-

hov efterfråga ytterligare instruktioner från huvudmannen ifall denne är 

osäker och därmed exculpera sig själv.38 Ifall sysslomannen inte gör detta 

har den troligtvis agerat försumligt och kan således hållas ansvarig för skada 

enligt 18 kap. 4 §.   

 

 Fenomenet ovan är märkligt. Huvudmannen i detta fall är den juridiska 

personen – den ideella föreningen som i allt rättshandlande företräds av sty-

relsen eller annat behörigt föreningsorgan. Styrelsen eller det föreningsor-

gan den delegerar en uppgift å föreningens vägnar uppträder som syssloman 

gentemot föreningen. Samma styrelse innehar också rollen som föreningens 

högsta beslutande organ då föreningsstämman inte är samlad. Ska då styrel-

sen, om den är osäker på föreningens instruktion, be sig själv om ett förtyd-

ligande och på så sätt undvika försumligt handlande? Naturligtvis hade för-

tydligandet inte kunnat tas ur tomma luften. Styrelsen hade varit tvungen att 

                                                
37 Se Munukka, Handelsbalk (1736:1232) 18 kap. 2 §, Karnov (JUNO) besökt 2020-04-24). 
38 Se Munukka, Handelsbalk (1736:1232) 18 kap. 4 §, Karnov (JUNO) besökt 2020-04-24). 
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formulera sitt förtydligande baserat på föreningens stadgar, verksamhets-

plan, syfte, intern praxis och god föreningssed. Ett annat alternativ hade 

varit att kalla till ett extra årsmöte och låta föreningsstämman utfärda nya 

instruktioner, något som dock rent logistiskt endast är möjligt för föreningar 

med en handfull medlemmar.  

Om man däremot gör en analogi till aktiebolagsrätten och istället för att be-

trakta styrelseledamöterna som sysslomän i strikt mening endast betraktas 

styrelsen som organledamöter sui generis39 med inslag av sysslomannaskap 

blir fenomenet mindre märkligt.40 En sådan ställning hade för ledamöterna  

inneburit att den kan undgå att be huvudmannen om ytterligare instruktioner 

eller förtydligande om osäkerhet inträffar vilket skulle vidga deras besluts-

kompetens. Möjligheten att exculpera sig själva försvinner och istället får en 

bedömning av dess handlingar inom ramen för sitt uppdrag bedömas enligt 

huruvida det är förenligt med föreningens stadgar eller andra interna styrdo-

kument. Med detta sagt blir resultatet troligtvis detsamma som ifall styrelsen 

bett sig själv om förtydligande – det leder till samma beslut men möjlighet-

en att befria sig själv från ansvar försvinner. Rent praktiskt lär styrelsen 

knappast formellt be sig själva om ett förtydligande utan istället basera sitt 

rättshandlande på ett styrelsebeslut men fenomenet blir mindre märkligt. 

Däremot leder fenomenet till frågan om styrelseledamöter i ideella före-

ningar de facto ska ses som sysslomän i lagens mening eller som organle-

damöter sui generis med inslag av sysslomannaskap. 

 

4.3.2 Lojalitetsplikt- Uppsåt 
Även då sysslomannen tillfogar föreningen skada genom att aktivt bryta mot 

lojalitetsplikten bör ansvarsutkrävande vara möjligt enligt 18 kap. 4 § HB. 

Enligt min mening är det möjligt att göra två olika tolkningar av hur be-

stämmelsen ska tillämpas, dock med samma resultat. Antingen anser man 

att ett uppsåtligt brott mot lojalitetsplikten inkluderas av undantaget genom 

begreppet ”försumlighet” och att ansvar därmed inträder, eller anser man att 

                                                
39 ”Av sitt eget slag” 
40 Se Dotevall (2008) s. 159-160.  



 19 

huvudregeln endast är tillämplig med förutsättning att sysslomannen faktiskt 

har följt huvudmannens instruktioner och att sysslomannen därmed blir an-

svarig ifall denne uppsåtligen bryter mot dessa.41 I min mening är den andra 

tolkningen troligtvis den korrekta främst på grund av att uppsåtligt agerande 

aldrig kan vara försumligt.  

 

4.4 Analogt ansvar 
Om den ideella föreningens styrelseledamöter inte ska ses som sysslomän i 

handelsbalkens mening innebär det att direkt tillämplig lagreglering saknas. 

Det ter sig tveksamt att så är fallet.42 Samtidigt torde ideella föreningars 

verksamhet och syfte ibland likna vissa aktiebolags – de vars primära syfte 

enligt bolagsordningen inte är att bereda sina aktieägare med vinst. Aktiebo-

lags vinstsyfte är nämligen dispositivt enligt 3 kap. 3 § ABL såvida detta 

anges i bolagsordningen. Som tidigare nämnt anses aktiebolagets styrelse 

och VD inte vara sysslomän i handelsbalkens mening utan endast en 

sysslomannaliknande ställning. Deras rättsliga ställning är sui generis – unik 

av sitt slag.   

 

Bestämmelserna i ABL och LEF är väldigt lika varandra trots att associat-

ionsformerna skiljer sig åt. Det kan samtidigt finnas anledning att välja den 

ena framför den andra när man tillämpar dem analogt på ideella föreningar. 

För att avgöra vilken lag som är mest lämplig att tillämpa får en jämförelse 

av associationsformerna göras för att finna den som mest liknar en ideell 

förening. Detta kan exempelvis göras genom att se till associationsformer-

nas syfte.  

 

Då det inte finns samma möjlighet att driva en ekonomisk förening ideellt 

som det finns för aktiebolag är det i min mening mer lämpligt att jämföra 

den ideella föreningen med ett aktiebolag vars syfte snarare är ideellt än 

                                                
41 Se Munukka, Handelsbalk (1736:1232) 18 kap. 4 §, Karnov (JUNO) besökt 2020-04-24). 
42 Jfr bla. Hemström; Statin; Malmsten och Pallin som anser att styrelseledamöter är 
sysslomän i lagens mening.  
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ekonomiskt. Resultatet blir i detta fall att en analog lösning av problemet 

med det oreglerade ansvaret för styrelseledamöter i ideella föreningar med 

en tillämpning av ABL:s regler framför LEF:s.43  

4.4.1 Ansvar enligt ABL 
Styrelseledamöternas skadeståndsansvar i aktiebolag regleras i 29 kap. 

ABL. Enligt 29 kap. 1 § är styrelseledamöter skyldiga att ersätta skada som 

de inom ramen för sitt uppdrag av oaktsamhet eller uppsåt tillfogar bolaget. 

Stadgandet innebär en möjlighet till ersättning för ren förmögenhetsskada 

utan brott har begåtts.44  

 

Talan kan väckas på två sätt. Antingen väcks talan genom att minst en tion-

del av aktieägarna röstar för ett förslag om att väcka en skadeståndstalan 

eller efter att minst en tiondel av aktieägarna röstat mot ett beslut om an-

svarsfrihet för styrelsen.45 Själva talan väcks sedan av föreningen, genom 

dess nyvalda styrelse, eller genom minst en tiondel av aktieägarna personli-

gen.  

 

Om det är en minoritet som för talan förs den actio pro socio vilket innebär 

att aktieägarna för talan i eget namn men för bolagets räkning gentemot den 

skadevållande.46 Att föra en sådan talan innebär en risk då de enligt 29 kap. 

9 § ABL bär sina egna rättegångskostnader men med en möjlighet att få 

dem ersatta förutsatt att deras talan bifalles och endast med de medel som 

utgör själva skadeståndet.  

 

Enligt 29 kap. 10 § ABL måste talan väckas senast ett år från då årsredovis-

ningen och revisionsberättelsen lades fram på bolagsstämman.  

29 kap. 11 § ABL utgör ett undantag mot detta. Bestämmelsen reglerar situ-

ationer då bolagsstämman antigen tagit ett beslut om ansvarsfrihet eller låtit 

                                                
43 Notera dock att resultatet av en sådan tillämpning blir i princip identisk jämfört med en 
analog tillämpning av LEF.  
44 Jfr. 2 kap. 2 § Skadeståndslagen (1972:207). 
45 Se Johansson (2014) s. 368-369; 29 kap. 7 § ABL. 
46 Se Johansson (2014) s. 73-74, s. 370.  
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preskription för skadeståndstalan inträdda på felaktiga grunder. Anledning-

en till detta är att stämman inte skall vara bunden av beslut tagna på otill-

räcklig eller direkt missvisande information.  Om så är fallet gäller inte den 

normala preskriptionstiden på ett år utan istället den särskilda preskriptions-

tiden på fem år enligt 29 kap. 13 § ABL.  

För de ideella föreningarnas del hade ansvaret vid en analog tillämpning av 

ABL fungerat på ett liknande sätt med vissa undantag. Att talan kan väckas 

efter att ett beslut om nekad ansvarsfrihet vid föreningens stämma får ses 

som självklart. För detta krävs det ytterligare ett stämmobeslut där precis 

som inom aktiebolagsrätten en tiondel av föreningens medlemmar röstar för 

att en talan om skadestånd ska väckas.47  Vid ett sådant beslut är det före-

ningen i egenskap av juridisk person som väcker talan mot styrelsen och bär 

eventuella rättegångskostnader. Talan väcks lämpligen av den styrelsen som 

tillträder efter stämman. Rimligtvis hanteras ärendet av de ledamöter som 

antingen valts in för första gången eller, ifall styrelsens samansättning under 

nästkommande verksamhetsår är identiskt till det verksamhetsåret som talan 

rör, av de styrelseledamöter som faktiskt befriats från ansvar.  

Det finns även en möjlighet för enskilda medlemmar att efter ett beslut om 

nekad ansvarsfrihet själv väcka talan mot en eller flera styrelseledamöter. 

Effekten blir då densamma som inom aktiebolagsrätten – talan förs actio 

pro scocio.48  En analogi som den som nyss beskrevs kräver dock att stad-

garna inte innehåller några speciella regler om möjligheten att utkräva an-

svar från föreningens styrelse. Sådana bestämmelser hade i så fall fått före-

träde framför en analog tillämpning av ABL.  

 

4.5 Bedömningen av styrelseldamotens 
oaktsamhet 

Oavsett huruvida man anser att den ideella föreningens styrelseledamöter 

skall ses som sysslomän i handelsbalkens mening eller inte bör efterföljande 

                                                
47 Se Lundén och Lindblad (2015) s. 104. 
48 Se Lundén och Lindblad (2015) s. 205. 
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oaktsamhetsbedömning ske på liknande sätt. Denna kan ske på två olika 

sätt: Genom en bunden eller en fri bedömning.  

 

Den bundna bedömningen är för ideella föreningar svår. Inom aktiebolags-

rätten görs en sådan bedömning primärt utifrån ABL, bolagsordningen eller 

annan tillämplig lag.49 Svårigheten härstammar ifrån att samma rättskällor 

inte är tillgängliga för de ideella föreningarna, med undantag för de fall en 

förening är underkastad offentligrättslig lagstiftning. Istället får föreningens 

stadgar fungera som primär källa för att avgöra huruvida styrelseledamöter-

na genom oaktsamhet brustit i sitt handlande. Naturligtvis kräver detta att 

stadgarna är tillräckligt preciserade för att avgöra om en överträdelse av 

dem skett. Verksamhetens syfte och ändamål, så som det uttrycks i stadgar-

na, skulle kunna vara till användning för att bedöma ifall styrelsen brustit i 

sitt uppdrag – dessa är dock i regel väldigt diffusa50, vilket får följden att 

bedömningen avseende om dessa har överträtts blir svår i brist på uttrycklig 

handlingsnorm. Om de däremot ger uttryck för en handlingsnorm och en 

styrelseledamot inom ramen för sitt uppdrag av oaktsamhet överträder den, 

är styrelseledamoten skyldig att ersätta den skada som tillfogats föreningen. 

Märk väl att där här, precis som i majoriteten av fall när det kommer till 

skadestånd, måste föreligga adekvat kausalitet mellan ledamotens oakt-

samma beteende och föreningens skada.51 

 

Typfallet för oaktsamhet som härstammar från en bunden bedömning bör 

vara i de fall en styrelse underlåter att verkställa ett beslut tagits av stäm-

man.52 Ponera att den ideella idrottsföreningen Gripen under sin stämma tar 

beslut som innebär att föreningen skall utbilda domare i idrotten X då id-

rottsförbundet som föreningen är medlem i kräver att man har Y antal utbil-

dade domare i sin förening. Om föreningen inte når upp till Y antal domare 

blir det tvungna att betala en straffavgift till idrottsförbundet. Om styrelsen i 

detta fall inte verkställer beslutet och ser till att föreningen når upp till Y 

                                                
49 Se Statin i SvJT 2006 s. 474. 
50 Jfr Lundén och Lindblad (2015) s. 257 1§. 
51 Se Hellner och Radetzki (2014) s. 192-193. 
52 Se Dotevall (2008) s. 42; Statin i SvJT 2006 s. 475 
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domare har de brutit mot en handlingsnorm. Vid en bunden bedömning av 

styrelsens oaktsamhet beaktas detta och leder till en presumtion för oakt-

samhet. Om styrelsen inte kan bryta presumtionen blir de ansvariga för den 

skada straffavgiften innebär för föreningen.  

 

Om en bunden bedömning inte är möjlig, exempelvis på grund av att stad-

garna inte är tillräckligt preciserade för att utgöra en handlingsnorm ska en 

bedömning av eventuell oaktsamhet göras  genom den fria bedömningen. En 

sådan bedömning görs genom att man prövar fyra faktorer: risken för skada, 

storleken på den sannolika skadan, möjligheten för den skadevållande att 

förebygga skadan samt den skadevållandes möjlighet att inse risken för ska-

dan, för att sedan avgöra ifall dessa omständigheter innebär att situationen 

krävt ett annat handlande.53  

 

4.6 Ansvarsfördelningens konsekvenser 
Ur ett organisatoriskt perspektiv ter det sig självklart att det inom styrelsen 

sker viss arbetsfördelning mellan styrelseledamöterna. Vanligtvis utses en 

av ledamöterna till ordförande, en annan till kassör och resterande till di-

verse olika positioner anpassade till den verksamhet föreningen bedriver. 

Ledamöterna kan i sin tur delegera vidare uppgifter som tillhör den dagliga 

förvaltningen till andra personer inom föreningen. Denna arbetsfördelning 

har betydelse för vem som är ansvarig ifall föreningen lider skada. Den som 

delegerat en uppgift till annan blir av med själva uppgiften som delegerats 

medan delegaten får utökat ansvar, ansvar att utföra uppgiften. Ledamoten 

som delegerat förvaltningsuppgiften blir dock inte helt fri från uppgiften 

utan erhåller istället en tillsynsplikt. Den som delegerar bär även ansvaret 

ifall föreningen lider skada på grund av delegatens utförande av uppgiften, 

ett ansvar som inte är möjligt att delegera då styrelsen i grund och botten 

ansvarar för den dagliga förvaltningen av föreningen.54 Enligt en grundläg-

gande skadeståndsrättslig princip ska detta ansvar dock endast drabba sty-

                                                
53 Se Hellner och Radetzki (2014) s. 127-128. 
54 Se Dotevall (2008) s. 128. 
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relseledamoten till följd av eget vållande. Sådant vållande skulle exempelvis 

kunna vara att styrelseledamoten varit oaktsam vid valet av delegat, bris-

tande instruktioner till delegaten eller bristande utövande av tillsynsplikten.  

 

Själva ansvaret kring delegering har effekt på styrelsens ansvar som helhet. 

Då samtliga arbetsuppgifter som delegeras inom styrelsen delegeras av or-

ganet i sig innebär det att styrelsen har ett gemensamt ansvar för allt arbete. 

Exempelvis måste resterande delar av styrelsen utöva tillsyn över kassörens 

arbete då dennes funktion som kassör endast innebär ett praktiskt ansvar.  

 

Vid fördelningen av arbetsuppgifter inom styrelsen har även styrelseleda-

motens kompetens betydelse. Om person Z väljs in i föreningens styrelse 

och sedan får ansvaret som kassör på grund av att denne i det civila arbetar 

som revisor får detta betydelse vid en eventuell oaktsamhetsbedömning. 

Styrelsen har vid sin delegation omsorgsfullt valt en person att sköta den 

dagliga bokföringen på grund av dennes särskilda kompetens. Det är därför 

osannolikt att man vid en bedömning om styrelsen varit vållande till upp-

kommen skada kommer fram till att styrelsen varit oaktsam i sitt agerande, 

förutsatt att man uppfyllt resterande delar av tillsynsplikten. En bedömning 

av Z:s oaktsamhet, kopplad till handling inom hens uppdrag som inneburit 

skada för föreningen, kan inte göras utifrån perspektivet en ”genomsnittlig 

styrelseledamot”.55 En sådan bedömning måste istället göras i ljuset av att Z 

är revisor till yrket. För Z:s del innebär det ett utökat ansvar i relation till 

resterande del av styrelsen. Samma form av utökat ansvar bör även gälla för 

varje enskild styrelseledamot förutsatt att de besitter någon form av särskild 

kompetens som relaterar till arbetet i föreningen – oavsett om de har det 

primära ansvaret för uppgiften eller inte. I det fallet rör det sig främst om en 

utökning av deras tillsynsplikt alternativt ett högre aktsamhets krav i val av 

delegat eller upprättande av instruktioner till delegaten.  

 

                                                
55 Se Statin i SvJT 2006 s. 477. 
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4.7 Fördelning av ansvar mellan 
styrelseledamöterna 

Styrelsen har som tidigare nämnt ett gemensamt ansvar för sin förvaltning 

av föreningen. Samtidigt är beslutet om ansvarsfrihet individuellt för varje 

enskild styrelseledamot. Förutsatt att ett skadeståndsansvar föreligger för 

styrelsen kan i huvudsak fyra olika situationer uppstå. (1) Den första situat-

ionen innebär att hela styrelsen anses vara ansvarig för en skada, antingen 

på grund av gemensamt oaktsamt handlande eller på grund av oaktsamt 

handlande av en enskild styrelseledamot samt brist i tillsynsplikten av öv-

riga. I detta fall är plikten att utge skadestånd solidariskt. Föreningen kan 

således genom sin nya styrelse rikta en begäran av betalning mot förslagsvis 

den styrelseledamoten med djupast fickor för att få skadan ersatt. Denne 

styrelseledamot har sedan ett regresskrav mot övriga.56 (2) Den andra situat-

ionen innebär att delar av styrelsen har beviljats ansvarsfrihet och resterande 

styrelseledamöter åläggs ett skadeståndsansvar gentemot föreningen. I 

denna situation blir endast de styrelseledamöter som inte blivit beviljade 

ansvarsfrihet solidariskt ansvariga för den uppkomna skadan.  

(3) Den tredje situationen innebär att hela eller delar av styrelsen varit oakt-

samma i sin förvaltning och föreningen därmed lidit skada men att deras 

ansvar har jämkats genom en analog tillämning av reglerna i 6 kap. 2 § SkL 

i brist på tillämpliga specialregler.57 (4) Den fjärde och sista situationen rör 

de fall då skadeståndsskyldigheten grundar sig i ett styrelsebeslut. I dessa 

fall finns där en möjlighet att exculpera sig genom att reservera sig mot be-

slutet. Ifall styrelseledamoten gör detta går hen fri från ansvar av de effekter 

som med adekvat kausalitet kan hänföras från beslutet. Ur bevishänsyn är 

det därför viktigt att se till att den skiljaktiga reservationen nedtecknas i sty-

relseprotokollet. De ledamöter som röstat för beslutet blir då solidariskt an-

svariga för skadan.  

 

 

                                                
56 Se Malmsten och Pallin (2005) s. 105.  
57 Se Statin i SvJT 2006 s. 484-485 
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5 Avslutande synpunkter 
Uppsatsen har behandlat skadeståndsansvaret för styrelseledamöter i ideella 

föreningar och presenterat två lösningar på ett problem som är associations-

rättsligt oreglerat. Frågan om vilken lösning som är bäst kvarstår dock att 

besvara.  

 

Resultatet av att härleda ansvaret utifrån reglerna i 18 kap. HB innebär föl-

jande. Styrelseledamöterna ingår genom att de godkänner sitt uppdrag ett 

avtal om sysslomannaskap med föreningen. I detta avtal ingår en allmän 

vård och lojalitetsplikt gentemot föreningen och dess tillgångar samt en re-

dovisningsskyldighet. Ett beslut om ansvarsfrihet bör tas en gång om året i 

samband med stämman men ansvaret preskriberas ett år efter framlagd re-

dovisning om ett sådant beslut inte tas. Skadeståndsansvar svarar sysslo-

mannen för när det kommer till oaktsamhet och vårdslöshet i utövandet av 

sitt uppdrag, detta innefattar även brott mot lojalitetsplikten samt andra före-

skrifter, interna som externa.  

 

Vid den analoga tillämpningen av ABL utgår man från reglerna i 29 ka-

pitlet. Även här är oaktsamhet eller vårdslöshet en förutsättning för skade-

ståndsansvar. Vid tillämpningen bör samtliga regler i ABL om bland annat 

talefrister och beslut om ansvarsfrihet tas i beaktan.  

 

Det är uppenbart att resultatet av lösningarna i stort sätt är detsamma. Att 

det finns ett skadeståndsansvar för styrelseledamöter i ideella föreningar är 

självklart. Samtidigt föredrar jag personligen användningen av den aktiebo-

lagsrättsliga analogin framför reglerna i handelsbalken. Skälet till detta är 

tvådelat. Det första skälet har med ideella föreningar som associationsform 

att göra. På grund av den enorma variationen av ideella föreningar som finns 

i Sverige är det svårt att tänka sig en lösning på samtliga associationers pro-

blem. Det finns med säkerhet föreningar vars styrelse är sysslomän i HB:s 

mening, men större föreningar, miljonklassen och uppåt, anser jag snarare 
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ha karaktären av ett icke vinstdrivande aktiebolag. Typexemplet är idrotts-

föreningar. Dessa har i regel en verksamhet som pågår året runt med mäng-

der av medlemmar. Dessutom har de ifall de är anslutna till Riksidrottsför-

bundet relativt välskrivna stadgar58 och en organiserad styrelse. För dessa 

föreningar finns ett intresse från flertalet parter att ansvarsfrågan är utredd 

och klar. Dessutom ställer de offentliga organ, som står för större delen av 

föreningarnas finansiering, krav på en ordnad ekonomi med årsvis redovis-

ning. Styrelserna i dessa föreningar liknar enligt min mening de i ett aktie-

bolag mer än sysslomän. Med det sagt är finns där drag av sysslomannaskap 

i deras uppdrag. Att för dessa föreningar tillämpa reglerna om skadestånds-

ansvar i ABL utgör en stor säkerhet för samtliga parter.  

 

Det andra skälet till att jag förespråkar en analog tillämpning av ABL rör det 

fenomen som beskrevs i avsnitt 4.3.1. Ur ansvarssynpunkt blir situationen 

väldigt märklig om styrelsen skall utfärda instruktioner till sig själv och på 

så vis exculpera sig från ansvar för agerande som i situationer där associat-

ionsformen hade varit en annan inneburit ansvar. Ur ett rent organisatoriskt 

perspektiv blir situationen också märklig. Styrelsen fungerar som högsta 

beslutande organ när stämman inte är samlad. Det innebär att under 364 

dagar om året är styrelsen det högsta beslutande organet i föreningen. Att 

under denna tid både fungera som huvudmannens vilja och dess syssloman 

leder till en märklig fördelning av beslutskompetensen. Om man däremot 

ser på styrelsen likt dess motsvarighet i aktiebolaget och därmed gör en ren 

analogi till kompetensfördelningen inom dessa blir situationen inte lika 

konstig. Styrelseledamöterna rättsliga ställning blir då sui generis, organle-

damöter vars ställning har inslag av sysslomannaskap. Själva skadestånds-

ansvaret utkrävs sedan genom en analogi till de aktiebolagsrättsliga regler-

na. Reglerna i HB blir endast aktuella i de fall regleringen i ABL blir oför-

enlig med den ideella föreningens syfte som associationsform.   

 

Med detta sagt väcks frågan om det egentligen spelar någon roll huruvida 

ansvaret baseras på ABL:s eller HB:s regler om skadestånd rent processu-
                                                
58 Jfr Malmsten och Pallin (2005) s. 210-218.  
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ellt. Ponera att man väcker en talan mot en ideell förening vid allmän dom-

stol och yrkar att skadestånd skall utgå enligt 18 kap. 4 § HB. Rätten är inte 

bunden vid den juridiska grunden till yrkandet och kan istället anse att ska-

deståndsansvar föreligger enligt en analogi till ABL. Frågan som uppstår då 

är ifall man kan använda samma grunder som yrkandet bygger på, skade-

ståndsansvar enligt 18 kap. HB, för att tillämpa en analogi enligt reglerna i 

ABL? I min mening är svaret ja. För att belysa detta vill jag återvända till  

exemplet i inledningen av uppsatsen.  

 

En kassör i en ideell förening bli sjuk och kan inte sköta den löpande redo-

visningen. Resterande delar av föreningens styrelse upptäcker inte att någon 

redovisning inte görs förrän ett halvår senare och på grund av detta lider 

föreningen ekonomisk skada. Efter ett nekat ansvarsfrihetsbeslut beslutar 

stämman att genom den ny-tillträda styrelsen väcka talan mot föreningens 

förre detta styrelse och yrkar på skadestånd enligt 18 kap. 4 § HB då styrel-

sen på grund av oaktsamhet orsakat föreningen skada. Det får anses som 

självklart att hålla god ordning i föreningens ekonomi är en del av styrelsens 

uppdrag som syssloman. Detta uppdrag ansvarar de följaktligen för gemen-

samt oavsett inbördes arbetsuppdelning. Med detta som grund för talan det 

vill säga beskrivningen av händelseförloppet samt påstående om att de an-

svarar för uppdraget gemensamt är det högst troligt att ansvar föreligger i 

handelsbalkens mening. Om domstolen sedan väljer att tillämpa en analogi 

av ABL föreligger ansvar ändå. Förutom själva stadgandet i 29 kap. 1 § 

ABL om ansvar vid oaktsamhet kan de bedöma oaktsamheten enligt regler-

na kring delegation och tillsynsplikt över delegerad uppgift.  

 

Det hela innebär att det i många fall är möjligt att använda samma grunder 

som yrkandet från början bygger på, ansvar enligt reglerna om sysslomän, 

och nå samma resultat genom en analog tillämpning av ABL. Detta får ses 

som en säkerhet i ett annars oreglerat och osäkert rättsområde. Naturligtvis 

hade det varit önskvärt att lagstiftaren reglerat det hela, gärna med ABL som 

förebild, men efter över 100 år av motsträvighet från dennes sida är en sådan 

reglering osannolik.  
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