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SAMMANFATTNING 

I denna uppsats behandlas frågan huruvida bestämmelsen om skadeståndsansvar i 29 kap. 1 § 

1 st. 2 men. ABL innebär ansvar för en styrelseledamot gentemot tredje man samt i vilken 

omfattning denna ansvarsbestämmelse uppnår sitt syfte, vilket enligt vår uppfattning består i 

att utgöra ett tredjemansskydd1. 

 

I uppsatsen utreds flera områden inom ämnet, däribland hur skadeståndsbestämmelserna ter 

sig enligt ABL och SkL, vilka krav som uppställs för att tredje man ska vara berättigad till 

skadestånd för den skada han anser sig ha lidit samt vem eller vilka som omfattas av 

begreppet tredje man. Hur långtgående det externa ansvaret egentligen är för en styrelse och 

dess ledamöter, är svårt att utreda mot bakgrund av att det finns avsaknad av rättspraxis i 

ämnet. Vi väljer att ta hjälp av tre rättsfall som enligt oss kan användas för att besvara vår 

frågeställning. 

 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att belysa och försöka förtydliga vad som är 

gällande rätt när det kommer till en styrelseledamots externa skadeståndsansvar, i detta fall 

gentemot tredje man, vilket föranleder en diskussion om huruvida aktuella bestämmelser 

uppnår sina ändamål i form av skydd för tredje man. Vi använder oss av svensk lagtext, 

förarbeten, doktrin från välkända juridiska författare samt rättspraxis för att underbygga vår 

analys och våra slutsatser. 

 

Vår slutsats är att det inte finns tillräckligt tydliga lagstadgade bestämmelser gällande det 

skadeståndsansvar som en styrelseledamot har gentemot tredje man. Vidare inser vi att 

begreppet “någon annan” i 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL, det vill säga tredje man, är språkligt 

odefinierat och utgör föremål för både oklarheter och oändliga varianter av tolkningar. 

  

																																																													
1 Se definition i avsnitt 1.4.1. 
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DEL I 
1. INLEDNING 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

I Sverige finns ett stort antal registrerade associationer, varav den absolut största 

bolagsformen utgörs av aktiebolagen.2 Enligt statistik från Bolagsverket finns idag drygt 546 

800 registrerade aktiebolag och antalet synes successivt öka.3 År 1848 kom Sveriges första 

aktiebolagslag bestående av endast 15 paragrafer, vari det i 8–9 §§ fanns bestämmelser 

avseende aktiebolagets styrelse.4 Efter ett stort antal ändringar genom åren har lagen nu 

landat i den rådande aktiebolagslagen (2005:551). Som har poängterats i lagens förarbeten, 

ligger det en svårighet i att genomföra ett betydligt antal ändringar utan att lagen med tiden 

tappar en del av sin struktur, tydlighet och begriplighet.5 

 

Lagregler för bolagets ledning återfinns i 8 kap. ABL. En styrelse i ett aktiebolag är i regel 

ansvarig för uppgifter innefattande beredning och genomförande av bolagsstämmobeslut, 

upprättande av bokslut samt förmedling av information. Den har även vissa skyldigheter 

gentemot bolagets aktieägare, såsom att föra aktiebok, och gentemot tredje man, vanligen till 

följd av avtalsförhållanden, exempelvis mellan bolaget och en borgenär.6 

 

Av 29 kap. 1 § ABL framgår det att ett aktiebolags styrelseledamöter, vid uppsåtligt eller 

oaktsamt handlande under tiden uppdrag fullgörs, kan hållas internt skadeståndsansvariga. 

Det framgår därutöver att även externt skadeståndsanspråk kan riktas mot enskild 

styrelseledamot, genom att bestämmelsen också är tillämplig när “någon annan” skadas. 

Frågan är hur det externa skadeståndsanspråket respektive skadeståndsansvaret, vid fråga om 

tredje man, hanteras mot bakgrund av avsaknad av specifika, uttömmande regler i ABL samt 

någon i större utsträckning befintlig, prejudicerande rättspraxis. 

 

																																																													
2 Af Sandeberg, C, (2007) Aktiebolagsrätten, s. 13. 
3 http://www.bolagsverket.se/be/sok/etjanster/statistik/statistik-1.3538. 
4 Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 17. 
5 Prop. 2004/05:85, s. 197 och Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 22–23. 
6 Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 8–9.	



7 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Vår avsikt med uppsatsen är att undersöka huruvida det för en extern part är möjligt att hålla 

en viss styrelseledamot ansvarig för ett aktiebolags rättshandlingar med utgångspunkt i de 

bestämmelser som finns. Vi har med andra ord avsett att granska och försöka utvärdera om 

syftet med, för vårt uppsatsämne, relevanta lagbestämmelser i ABL uppnås i form av ett 

skydd för tredje man. Vårt syfte kan sammanfattningsvis sägas vara att belysa och försöka 

förtydliga vad som är gällande rätt på det ifrågavarande området samt hur denna uppenbarar 

sig i praktiken. 

 

För att kunna uppnå vårt syfte samt föra en diskussion om det, enligt vår mening, 

föreliggande problemet, har vi valt att ta avstamp i följande frågeställning: 

 

- Finns det tillräckligt uttryckliga lagbestämmelser i ABL för att en styrelseledamot ska 

kunna bli skadeståndsskyldig gentemot tredje man och uppnår reglerna därmed sitt 

syfte, det vill säga i form av tredjemansskydd? 

 

Framställningen har sin utgångspunkt i svensk rätt, närmare bestämt i de aktiebolagsrättsliga 

skadeståndsreglerna i 29 kap. ABL, främst 29 kap. 1 § 1 st. 2 men., samt relevanta 

lagbestämmelser i SkL. Uppsatsen är skriven och riktad till studenter och personer 

verksamma inom det aktiebolags- och skadeståndsrättsliga juridiska området, varför vissa 

grundläggande kunskaper förutsätts. 

 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Det faktum att det finns avsaknad av rättspraxis i ämnet, det vill säga rättsfall som behandlar 

just styrelseledamöters externa skadeståndsansvar gentemot tredje man, medför att det skulle 

vara möjligt att skriva en hel uppsats om endast den frågan. Vi har dock valt att i vår uppsats 

inte utreda varför rättsfallen är så få, eftersom det enligt vår bedömning skulle komma att ta 

för mycket utrymme från kärnan i vår frågeställning. 

 

Aktiebolag är en juridisk person som kan bli skadeståndsskyldig och ställd inför domstol.7 

Eftersom vi i denna uppsats redogör för och utreder styrelseledamots skadeståndsansvar, 

ägnar vi inte betydlig uppmärksamhet åt bolagets ansvar. I uppsatsen nämns endast kort 
																																																													
7 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 43. 
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revisors respektive verkställande direktörs (VD:s) skadeståndsansvar, utan att vi fördjupar oss 

i ämnet. Vidare har vi valt att inte utreda eller ta hänsyn till det skadeståndsrättsliga 

principalansvaret som innehas av arbetsgivare. Framställningen berör enbart 

förmögenhetsskada och således inte person- eller sakskada. Av utrymmesskäl kommer vi inte 

att jämföra de aktuella lagreglerna med utländsk rätt. 

 

Styrelseledamöter kan bli ansvariga för sitt handlande enligt andra bestämmelser än rent 

bolagsrättsliga, exempelvis på grund av straffrättsligt ansvar. Påföljder mot bakgrund av 

sådant ansvar behandlas ej. Till sist avgränsar vi också uppsatsen från att avhandla 

överträdelser av andra lagar än ABL och tillämplig lag om årsredovisning (se 29 kap. 1 § 1 st. 

2 men. ABL och bland annat avsnitt 3.1 nedan). 

 

1.4 METOD OCH MATERIAL 

1.4.1 METOD 

I uppsatsen behandlas rättsvetenskap, eftersom vi söker förståelse för berörda rättsregler och 

deras tillämpning. Vi har i del II av uppsatsen använt oss av en rättsvetenskaplig metod, det 

vill säga att vår utgångspunkt har varit svensk rätt och rättskällor i form av lagtext, förarbeten 

och doktrin.8 I vår analys och diskussion, i viss mån i del III samt i hela del IV, har vi även 

använt oss av domstolsavgöranden för att kunna underbygga vår argumentation och slutsats. 

 

Vi har sedan en tid tillbaka haft ett stort intresse för just styrelseledamöters externa 

skadeståndsansvar, varför vi har velat försöka skriva en klargörande uppsats inom området. 

Redan i det första stadiet av uppsatsskrivandet, det vill säga vid insamlingen av fakta, hittade 

vi ett flertal redan skrivna uppsatser om styrelseledamöters ansvar gentemot aktieägare och 

andra. Vi uppmärksammade dock att det inte fanns någon uppsats som på ett tydligt sätt 

besvarade just den frågan vi söker svar på, nämligen vad som gäller angående en 

styrelseledamots ansvar gentemot tredje man. Det blev rätt snart tydligt för oss varför tidigare 

uppsatsförfattare inte har tagit upp ämnet före oss, i och med att det i själva verket finns en 

stor avsaknad av tydlig rättspraxis i ämnet. Det är därför av stor vikt att i vår uppsats påpeka 

detta, med andra ord att det i arbetet med uppsatsen har varit problematiskt att finna för vårt 

ämne relevant rättspraxis från Högsta domstolen. 

																																																													
8 Sandgren, C, (2015) Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 35 ff. 
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För att kunna besvara vår frågeställning på ett förtroendeingivande sätt samt underbygga vår 

argumentation, har vi dock sökt bland befintlig rättspraxis och funnit ett fåtal, enligt oss, 

applicerbara rättsfall. De är utvalda i syfte att bland annat representera ett relativt brett 

tidsspann. Till att börja med har vi valt att använda oss av ett centralt rättsfall, NJA 1979 s. 

157, för att förklara problematiken med tredje mans rättigheter och styrelseledamöters ansvar. 

Därefter valde vi att ta hjälp av NJA 1996 s. 700 och NJA 2014 s. 272 för att få klarhet i 

resterande funderingar i syfte att kunna besvara vår frågeställning, närmare bestämt vem 

tredje man är, vad som krävs för att ansvar ska komma i fråga samt om vårdslöshet är 

tillräckligt för att ansvar ska utdömas. 

 

Vid några tillfällen i vår uppsats har vi medvetet valt att använda oss av finlandssvenska 

författare mot bakgrund av att de beskriver delar av svensk rätt som har betydelse för vår 

problemformulering. Det rör sig om ”Aktiebolag 1 – Allmänna läror” skriven av Mähönen 

och Villa samt ”Bolagsledningens ansvar” skriven av Taxell. Eftersom de inte utgör svensk 

doktrin, har vi inte utgått enbart från dessa för att komma fram till vår slutsats. 

 

1.4.2 TERMINOLOGI 

I vår uppsats har vi valt att likställa benämningen ”någon annan” i 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. 

ABL med begreppet ”tredje man”. 

 

Benämningen “företagsledning”, eller det enligt oss synonyma begreppet “bolagsledning”, 

har vi valt att använda på styrelsen tillsammans med bolagets VD. Det valet har vi gjort med 

hänsyn till Dotevalls förklaring av en person i “företagsledande ställning”, som enligt honom 

är någon med ett strängare ansvar än en arbetstagare. 9  Vi har även beaktat Taxells 

definition10, vilken i detta fall överensstämmer med vår. Se mer om detta i avsnitt 3.7.1. 

 

Begreppet ”tredjemansskydd” används i denna uppsats som benämning på det, enligt vår 

mening, skydd i form av skadestånd som en tredje man kan vara berättigad till enligt framför 

allt regeln i 29 kap. 1 § ABL. 

 

																																																													
9 Dotevall, R, (2008) Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 55–56. 
10 Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 3.	
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1.4.3 TIDIGARE STUDENTUPPSATSER 

Under arbetet med denna uppsats, har vi även studerat tidigare studentuppsatser skrivna på 

ämnet för att bilda oss en uppfattning om bland annat upplägg, struktur och redan dragna 

slutsatser. Två uppsatser som vi vill rikta särskilt erkännande till är “Styrelseledamots 

skadeståndsansvar gentemot aktieägare” skriven av Johan Lindström vid Lunds universitet 

respektive “Aktiebolagsrättsligt externt skadeståndsansvar för styrelseledamot – särskilt om 

BDO-domens konsekvenser för ansvaret för bristfällig informationsgivning mot annan än 

aktieägare” skriven av Axel Manne Emanuel Bergström vid Stockholms universitet. Med 

hjälp av dessa, har vi framför allt funnit inspiration till dispositionen i vår uppsats samt 

inhämtat förslag till källor av relevans för vår framställning. Till skillnad från nämnda 

uppsatser – som också	dem redogör för styrelsens externa ansvar – har vi i vår uppsats, som 

tidigare förklarats, lagt fokus på en styrelseledamots externa skadeståndsansvar gentemot 

tredje man, vilket är en fråga som inte har varit central hos tidigare skribenter. 

 

1.5 DISPOSITION 

Uppsatsen består av totalt fem kapitel, vilka kan indelas i olika delar. Del I utgörs av kapitel 

1, som har till syfte att ge läsaren en grundläggande förståelse för vad framställningen 

handlar om samt inblick i det, enligt vår uppfattning, föreliggande rättsliga problemet. Del II 

består av kapitel 2–3 och utgör en beskrivande del genom att vi utförligt redogör för det 

aktuella rättsläget. I kapitel 2, Aktiebolagets organisation, återges hur ett aktiebolag är 

uppbyggt, vad en bolagsstyrelses uppdrag innebär samt vilka typer av ansvar som kan komma 

i fråga. I kapitel 3, Styrelsens externa skadeståndsansvar, beskrivs de för ämnet relevanta 

skadeståndsreglerna i ABL och SkL och syftet med dessa, vad som krävs för att ersättning 

ska utgå, vem som är att se som tredje man samt vilka möjligheter till skydd mot 

skadeståndsanspråk en styrelseledamot har. Del III utgörs av det fjärde kapitlet, Rättsfall, och 

är både en deskriptiv och analyserande del, vilket innebär att det framförs både fakta och 

egna tankar. Kapitlet innehåller tre olika rättsfallsreferat (NJA 1979 s. 157, NJA 1996 s. 700 

och NJA 2014 s. 272) med tillhörande rättsfallsanalyser, vilka är avsedda att hjälpa läsaren att 

förstå innebörden av den fakta som har lagts fram i del II samt förbereda för diskussionen om 

frågeställningen som har presenterats i del I. Del IV består av kapitel 5, Diskussion och 

slutsats, i vilket vi som författare framför våra tankar och åsikter om vår frågeställning. 

Uppsatsen avslutas med en slutsats om det idag finns tillräckliga förutsättningar, i form av 
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lagbestämmelser att luta sig mot, för att som extern part kunna rikta skadeståndsanspråk mot 

en enskild styrelseledamot och få denne skadeståndsansvarig. 
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DEL II 
2. AKTIEBOLAGETS ORGANISATION 

2.1 BOLAGSORGANEN OCH BOLAGSORDNINGEN 

Ett aktiebolags organisation vilar på de olika bolagsorganen, vars förhållande till varandra är 

reglerat med utgångspunkt i ABL och bolagsordningen. De fyra bolagsorganen består av 

bolagsstämma, bolagsstyrelse, VD samt revisor, där VD och revisor endast är obligatoriska i 

större – och när det gäller VD – börsnoterade bolag. I den svenska organisationsmodellen har 

tre av bolagsorganen en hierarkisk relation till varandra, med bolagsstämman som det högst 

beslutande organet och därunder bolagsstyrelsen och VD:n. Den hierarkiska organisationen 

kommer främst till uttryck i 8 kap. 29 § 1 st. och 41 § 2 st. ABL.11 Bolagsorganen innehar 

skilda arbetsuppgifter, vilka är fördelade i syfte att skapa en aktiv organisation med effektiv 

ansvars- och arbetsfördelning.12 

 

Bolagsstämman, vilken består av bolagets aktieägare, fattar bland annat beslut i frågor som 

rör bolagsordningen, aktiekapitalet och aktieägarnas rättigheter, till exempel beträffande 

villkor för nyemission. Som huvudregel utser bolagsstämman även övriga bolagsorgan. Via 

stämman har aktieägarna möjlighet att, genom beslutstagande, kontrollera bolaget och erhålla 

viktig information.13 

 

Bolagsstyrelsens uppgifter innefattar handhavande av bolagets förvaltning, beslutsfattande 

och informationsutbyten. Styrelsens huvuduppgifter är enligt 8 kap. 4 § ABL att ansvara för 

bolagets organisation och förvaltning. Den ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska 

situation och se till att dess organisation är utformad så att övrig förvaltning, såsom bokföring 

och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt, kan hanteras på ett tillförlitligt sätt.14 

 

VD:n sköter bolagets löpande förvaltning, det vill säga den löpande driften av bolaget, vilket 

bland annat innebär att denne ska förse bolaget med de resurser som krävs, arbeta nära 

																																																													
11 8 kap. 29 § ABL har uppkomst från prop. 1997/98:99, s. 221 och prop. 1975:103, s. 374, Eklund, K, Stattin, 
D, (2016) Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 154–156.  
12 Eklund, K, Stattin, D, (2016) Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 154–156. 
13 Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 11. 
14 Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 31.	



13 

styrelsen samt se till att bolagets medel används på ett betryggande sätt.15 Revisorns roll är 

enkelt förklarat att kontrollera bokslut, bokföring och förvaltning.16 

 

Bolagsordningen kompletterar ABL och utgör det enskilda aktiebolagets mest betydelsefulla 

normkälla, vilket den gör genom att den uppställer ramarna för den verksamhet som är tänkt 

att bedrivas. Traditionellt sett brukar bolagsordningen jämföras med ett avtal, vilket är 

bindande för bolagsorganen i deras beslutsfattande och förvaltning. I 3 kap. 1 § ABL finns en 

minimireglering, av vilken det framgår vad bolagsordningen ska innehålla. Den ska bland 

annat ange bolagets firma, var styrelsen ska ha sitt säte, föremålet för bolagets verksamhet, 

aktiekapitalet, antalet styrelseledamöter samt hur bolagsstämma ska sammankallas. 

Aktieägarna kan reglera bolagsordningen och således bestämma att den även ska innehålla 

åtskilliga andra regler eller att vissa i ABL dispositiva regler inte ska gälla, till exempel att 

bolaget inte ska ha en revisor.17 

 

2.2 STYRELSENS ANSVARSOMRÅDEN OCH ARBETSUPPGIFTER 

ABL förutsätter att aktieägarna vid bolagsstämman överlämnar skötseln av bolagets 

angelägenheter till styrelsen (och VD:n). Styrelsens främsta uppgifter är därmed att svara för 

den övergripande förvaltningen av bolaget samt kontrollera företagsledningen för att 

motverka till exempel misstag och manipulationer. Utöver detta har styrelsen också en 

skyldighet att handla för bolagets vinstsyfte, och syfte i övrigt, i enlighet med lag och 

bolagsordning.18 

 

En huvuduppgift som styrelsen har, är att det ankommer på denna att anställa en VD i 

enlighet med 8 kap. 27 § ABL. ABL innehåller inga bestämmelser om personvalet, dock 

anses det råda en tyst norm om att duglighet och aktsamhet ska utgöra rättesnöre för valet.19 

 

I 8 kap. 4 § ABL specificeras styrelsens uppgifter och däribland två sakfrågor som den ska 

ägna särskild uppmärksamhet; dels åligger det styrelsen att tillse att bolaget har en personell 

																																																													
15 Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 31 och 
https://www.ledarna.se/Chefsguider/Arbetsratt/Vd-avtal/VDs-ansvar-och-plikter/. 
16 Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 11. 
17 Eklund, K, Stattin, D, (2016) Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 105 och Taxell, L.E, (1995) 
Bolagsledningens ansvar, s. 56. 
18 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 217–218. 
19 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 249. 
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organisation som är adekvat i förhållande till den verksamhet som bedrivs, dels uppställs ett 

krav att styrelsen ska ha ett helhetsgrepp om bolagets ekonomistyrning. Det första åliggandet 

innebär att styrelsen regelbundet måste se över bolagets organisationsplan samt skapa sig en 

bild av och förståelse för hur personalen de facto fungerar. Sett ur ett kontrollperspektiv är 

anställda som ansvarar för bokföring och redovisning särskilt viktiga. Det andra åliggandet 

innebär en plikt att bevaka och kontrollera, vilket förenklat betyder att styrelsen ska se till att 

bolaget hushåller väl med det lånade kapital som erhållits från aktieägare och andra externa 

finansiärer.20 

 

Styrelsen ska även, tillsammans med bolagets VD, årligen upprätta och avge en 

förvaltningsberättelse, i vilken företagsledningen ska sammanfatta och indikera viktiga delar i 

företagets utveckling, såsom ekonomi, personalfrågor, risker med mera. Förvaltnings-

berättelsen utgör inte bara en informationskälla för aktie- och fordringsägare, utan fungerar 

också som ett verktyg för utkrävande av ansvar av ledningen.21 

 

De nyckelbegrepp som kan användas för att enkelt summera en styrelses uppgifter enligt 

ABL är strategisk planering och intern kontroll.22 Under de dagar per år som styrelsen håller 

sammanträden ska långsiktiga mål avfattas och kvaliteten i verksamheten fastställas. I 

publika bolag ställer ABL högre krav på intern kontroll, bland annat genom att fastslå att 

styrelsen måste upprätta en arbetsordning – ett reglemente – för sitt eget arbete (8 kap. 46 a §) 

samt i skriftliga instruktioner ange hur den har tänkt sig att arbetsfördelningen mellan å ena 

sidan styrelsen och å andra sidan VD:n ska se ut (8 kap. 46 b §). Om styrelsen till exempel 

delegerar uppgifter åt VD:n eller annan, ska den enligt 8 kap. 4 § 4 st. agera med omsorg och 

fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.23 

 

2.3 STYRELSENS UPPGIFTSFÖRDELNING 

I varje styrelse ska det finnas en ordförande med ansvar för såväl de praktiska uppgifterna, 

såsom att kalla till styrelsesammanträden och leda förhandlingarna, som de styrande och 

konsulterande. Med hänsyn till detta har ordförandena generellt ett längre gående ansvar i 

förhållande till övriga styrelsemedlemmar, även om deras uppgifter, maktställning och 

																																																													
20 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 220–221. 
21 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 222.	
22	Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 222–223.	
23 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 222–223. 
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möjligheter att påverka varierar mycket från bolag till bolag. Om en ordförande intar rollen 

som aktiv ledare – ofta mot bakgrund av ett organbeslut och särskild ersättning – förstärks 

dennes uppgifter och ansvar ytterligare. Det talas i det sammanhanget om en arbetande 

styrelseordförande.24 

 

En styrelse kan till viss del eller fullt ut bestå av “arbetande” medlemmar – åtminstone förr 

kallade direktörer – som tilldelats olika uppgifter. Arbetsfördelningen kan förstås som att 

varje medlem ansvarar för sin del av förvaltningen (teknisk, administrativ, finansiell 

etcetera), medan den samordnande verksamheten åligger dem alla. Om styrelsemedlemmar 

erhåller uppgifter på ett specialområde, har de ett strängare ansvar vad gäller dessa 

specialuppgifter än övriga medlemmar.25 

 

2.4 STYRELSENS VÅRD- OCH OMSORGSPLIKT 

Det är en etablerad och välgrundad uppfattning att bolagsledningen har en lojalitetsplikt, 

vilken följer av det särskilda förhållande vid förvaltningen av ett främmande 

förmögenhetsintresse. 26  I 1910 års aktiebolagslag klargjordes det att styrelseledamöter 

ansvarar för att ”iaktta samma omsorg som krävs av sysslomän i allmänhet”, det vill säga att 

styrelsen även har ansvar gentemot tredje man.27 Motsvarande uttalanden återfinns i motiven 

till såväl 1944 års som 1975 års aktiebolagslag.28 

 

Styrelseledamöterna är, till skillnad mot en VD som har mer arbetsrättsliga inslag i sitt 

anställningsavtal, genuina uppdragstagare i förhållande till bolaget genom att de utför arbete 

å bolagets vägnar utan att vara anställda. Uppdraget har en affärsmässig karaktär, vilket 

innebär att ledamöterna vanligtvis får betalt för sitt arbete i bolaget och att arvodets storlek i 

viss mån är sammankopplad med de krav som ställs på resultatet av arbetet.29 Vidare innebär 

det att ett affärsmässigt syfte ska ligga till grund för den omsorg som ledamöterna ska visa, 

det vill säga att hänsyn ska tas till bolagets vinstsyfte och lönsamhetsintresse.30 Det är alltså 

detta som kan uttryckas som att uppdraget innebär en lojalitetsplikt, där bolagets bästa (och 

																																																													
24 Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 38. 
25 Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 38–39. 
26 Prop. 1910:54, s. 149, prop. 1975:103, s. 540 och SOU 1941:9, s. 633.	
27 Prop. 1910:54, s. 149. 
28 Prop. 1975:103, s. 377 och 540 samt SOU 1941:9, s. 323. 
29 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 258–259. 
30 Mähönen, J, Villa, S, (2016) Aktiebolag 1 – Allmänna läror, s. 6. 
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således inte styrelseledamöternas) står i fokus. Vad som utgör bolagets bästa måste bedömas i 

det enskilda fallet, men som utgångspunkt krävs gott uppsåt och aktning inför av 

bolagsstämman fattade beslut. Om en styrelseledamot borde ha insett att en företagen 

handling varit ogynnsam för bolaget, men kanske syftat till att vara förmånlig för någon 

annan, har lojalitetsplikten rubbats. Utfallet av en sådan vidtagen åtgärd blir ofta att bolaget 

drabbas av skada.31 

 

Lojalitetsplikten omfattar, förutom avtal med mera för bolagets räkning, även agerande utom 

företaget med verkan för det, exempelvis om en styrelseledamot vid sidan om sitt uppdrag 

skulle bedriva en verksamhet som konkurrerar med bolagets.32 Lojalitetsplikten framträder 

särskilt i jävsbestämmelserna, vilka återfinns i 8 kap. 23 § och 34 § ABL.33 

 

Uppdraget som styrelseledamot innefattar även en aktivitetsplikt, vilken praktiskt sett innebär 

att ledamoten ska delta aktivt vid styrelsens sammanträden samt, genom att undersöka 

bakgrunden till de ärenden och förslag som föredras och läggs fram, självständigt ska ta 

ställning till de frågor som tas upp. Denna plikt omfattar även en skyldighet för ledamoten att 

vara skäligt aktiv för att bilda sig en uppfattning om bolagets ekonomi och förvaltning i 

allmänhet. Vidare kan det talas om en plikt att visa skicklighet, vilken har sin utgångspunkt i 

individuell erfarenhet och kompetens. Till sist innebär styrelseuppdraget även en 

tystnadsplikt för att förhindra att bolaget kommer till skada.34 

 

Generellt sanktioneras den vård- och omsorgsplikt som ankommer på styrelsen, och som 

beskrivits i detta avsnitt, genom skadeståndsreglerna i 29 kap. 1 § ABL.35 

 

2.5 STYRELSENS BESLUTSFÖRHET OCH BESLUTSFATTANDE 

Till att börja med bör det uppmärksammas att procedurenliga styrelsesammanträden sällan 

hålls i fåmansföretag, utan regler om en procedur för styrelsebeslut kommer framför allt 

ifråga när det gäller bolag med spritt ägande, många anställda eller många ledamöter i 

																																																													
31 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 258–259. 
32 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 260. 
33 Prop. 1975:103, s. 379 och Dotevall, R, (2008) Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 71.	
34 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 261. 
35 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 262. 
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styrelsen. 36 ABL uppställer en rad sammanträdesregler för styrelsen, vilka återfinns i 8 kap. 

18–26 §§. 

 

En styrelse är beslutsför om mer än femtio procent av hela antalet styrelseledamöter är 

närvarande (8 kap. 21 § 1 st.).37 Det bör nämnas att denna bestämmelse är dispositiv och kan 

ändras genom införande av en klausul i bolagsordningen, med vilken kravet på deltagande 

kan höjas, dock inte sänkas.38 Nyssnämnda paragraf uppställer även krav på att beslut i ett 

ärende inte får fattas om inte samtliga styrelseledamöter har fått tillfredsställande information 

för att kunna ta ställning till en angelägenhet (8 kap. 21 § 2 st. 2 p.).39 Normalt sett framtas 

och presenteras beslutsunderlaget av bolagets VD.40 

 

Vid beslutsfattande gäller, enligt 8 kap. 22 §, att ett beslut anses giltigt om mer än hälften av 

ledamöternas röster är för den aktuella meningen. Vid lika röstetal är ordförandens mening 

avgörande. I situationer när styrelsen inte är fulltalig, måste antalet ledamöter som röstar för 

förslaget utgöra mer än en tredjedel av totalantalet ledamöter.41 

 

Det bör observeras att allvarliga procedurfel, det vill säga beslut som har fattats i strid mot 

ABL:s tvingande förfaranderegler, talar för ogiltighet.42 Tillsynen utövas, vid sidan av 

bolagsstämman, av VD:n som kan vägra att verkställa beslut (jfr 8 kap. 41 § 2 st. ABL). Har 

beslutet dock, trots procedurfelet, verkställts gentemot tredje man, får det ofta verkan med 

anledning av motpartens goda tro.43 

 

2.6 INTERNT OCH EXTERNT SKADESTÅNDSANSVAR 

Enligt bestämmelserna i ABL finns det en relevant uppdelning av skadeståndsansvaret, där de 

olika formerna av ansvar benämns “internt ansvar” och “externt ansvar”. Det förstnämnda 

innebär ansvar gentemot bolaget och avser en skyldighet för skadevållaren att ersätta den 

																																																													
36 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 225. 
37 Prop. 1997/98:99, s. 216 och prop. 1975:103, s. 379. 
38 Af Sandeberg, C, (2007) Aktiebolagsrätten, s. 100.	
39 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 226. 
40 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 227. 
41 Prop. 1975:103, s. 379 och Af Sandeberg, C, (2007) Aktiebolagsrätten, s. 100. 
42 Prop. 1975:103, s. 383. 
43 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 228. 
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skada som bolaget har orsakats genom dennes handlande. Det sistnämnda avser det ansvar 

som finns gentemot bolagets aktieägare och tredje man.44 

 

För att det ska bli aktuellt med internt skadeståndsansvar, uppställer 29 kap. 1 § 1 st. 1 men. 

ABL krav på uppsåtligt eller vårdslöst agerande i samband med att uppdrag fullgörs. För 

externt skadeståndsansvar, krävs det enligt 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL även att det har skett 

en överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning, bolagsordningen alternativt någon 

av de bestämmelser om prospekt som anges i 2 st. i ovan nämnda paragraf. 

 

En företeelse att beakta när fråga är om internt ansvar, är ABL:s reglering avseende 

ansvarsfrihet. Beslut om ansvarsfrihet tas genom att aktieägarna, på den ordinarie 

bolagsstämman (årsstämman) och i enlighet med 7 kap. 10–11 §§ ABL, röstar och därmed 

beslutar om huruvida de enskilda styrelseledamöterna och VD:n ska kunna åläggas 

skadeståndsansvar gentemot bolaget. 45  Om aktieägarna beviljar företagsledningen 

ansvarsfrihet, begränsar det bolagets möjligheter att söka ersättning av den.46 

  

																																																													
44 Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 5–6.	
45 Eklund, K, Stattin, D, (2016) Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 288. 
46 Prop. 1975:103, s. 396 och Svernlöv, C, (2007) Ansvarsfrihet, s. 113. 
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3. STYRELSENS EXTERNA SKADESTÅNDSANSVAR 

3.1 SKADESTÅNDSANSVAR ENLIGT ABL OCH SKL 

29 kap. ABL reglerar, bland annat, stiftares, styrelseledamots och VD:s skadeståndsansvar. 

Jämfört med SkL innebär ABL:s skadeståndsregler en utvidgad ersättningsskyldighet för 

organledamöter, eftersom det – när det gäller rena förmögenhetsskador – inte krävs något 

brottsligt förfarande för att tredje man ska kunna rikta skadeståndsanspråk mot en 

styrelseledamot (jfr 2 kap. 2 § SkL). Däremot uppställs begränsningar i form av att en 

förutsättning för att ansvar ska kunna utkrävas är att det har skett en överträdelse av 

aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen (29 kap. 1 § 1 st. 2 

men.).47 Huvudregeln i 2 kap. 2 § SkL gällande rena förmögenhetsskador innebär alltså att 

det, för att ersättning ska utgå, är en förutsättning att brott har begåtts. Kravet i nämnda 

paragraf uppställs dock inte under förutsättning att det finns andra särskilda lagstadganden, 

såsom ABL, som i det konkreta fallet medger ersättning på andra grunder än att brott har 

begåtts.48 

 

Den funktion som en styrelse har i bolaget medför ansvar, vilket avgränsas med hjälp av ABL 

och bolagsordningen. I det fall en styrelseledamot överträder andra lagstadgade 

bestämmelser, kan tredje man således inte söka skydd i ABL. 49  Anledningen till att 

skadeståndsskyddet enligt ABL är begränsat på ovan beskrivna vis, torde vara att en 

styrelseledamot är en slags uppdragstagare och en företrädare i förhållande till bolaget, varför 

skada som drabbar tredje man är bolagets, och inte dess organs, ansvar. Det följer av 

principen att organets handlande är bolagets handlande. En utomstående person som lidit 

skada bör som huvudregel inte räkna med att kunna rikta ersättningsanspråk mot någon annan 

än den vars verksamhet det berör, det vill säga bolaget.50 

 

3.2 FÖRMÖGENHETSSKADA OCH REN FÖRMÖGENHETSSKADA 

Skadeståndsreglerna i 29 kap. ABL avser endast förmögenhetsskador som orsakats av 

bolagsorganens ledamöter. Dessa regler är mer toleranta mot den skadelidande i jämförelse 

																																																													
47 Kleineman, J, (1987) Ren förmögenhetsskada, s. 308 och Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i 
aktiebolaget, s. 30. 
48 Hellner, J, Radetzki, M, (2014) Skadeståndsrätten – En introduktion, s. 105–106. 
49 Kleineman, J, (1987) Ren förmögenhetsskada, s. 311.	
50 Kleineman, J, (1987) Ren förmögenhetsskada, s. 312 och Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 63. 
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med 2 kap. 2 § SkL, vilken enbart ersätter rena förmögenhetsskador (det vill säga sådana 

skador som inte har samband med person- eller sakskador)51, och utgör specialbestämmelser, 

lex specialis. De skador som omfattas av ABL:s skadeståndsregler är alltså ekonomiska 

förluster som åsamkats aktieägare eller ”annan” till följd av affärsförhållanden, med andra 

ord förmögenhetsskador som genom beslut eller bristfällig kontroll uppkommer vid 

bolagstransaktioner med kunder, leverantörer, anställda med flera.52 

 

3.3 NORMSKYDDSLÄRAN OCH ADEKVAT KAUSALITET 

Vid en fråga gällande skadeståndsansvar, är skadeståndets syfte är en avgörande faktor. I 

rättsfallet NJA 2014 s. 272 (se avsnitt 4.4 nedan) menar HovR i sina domskäl att allmänna 

skadeståndsrättsliga grundsatser, såsom normskyddsläran och kravet på adekvat kausalitet (se 

mer i avsnitt 3.5.2 och 3.6), gör sig gällande vid ersättningsfrågor. Normskyddsläran handlar 

enligt ABL just om frågan om skadeståndets skyddsändamål, närmare bestämt om vilka 

intressen som skyddas av den handlingsnorm som åsidosatts genom ett agerande.53 Det krävs 

i sådana fall att skadevållaren har eftersatt, det vill säga åsidosatt, en regel som har till syfte 

att skydda den skadelidande tredje mannen. Det är därför av stor betydelse att tredje man har 

slutit en överenskommelse med bolaget – med styrelseledamöterna som företrädare – vilken 

tillkommit mot bakgrund av ett för parterna bestämt syfte och som styrelsen sedan har valt att 

åsidosätta, för att ersättning ska kunna utgå till den skadelidande tredje mannen.54 

 

3.4 SKADESTÅNDSREGLERNAS SYFTE 

Det allmänna ändamålet med ABL:s skadeståndsregler är att de ska ge företagsledningen 

incitament att fullgöra de skyldigheter som följer av uppdragen samt bevara allmänhetens 

förtroende för näringslivet. 55  När fråga är om regleringen avseende det externa 

skadeståndsansvaret, är syftet att tredje man som på något sätt har förbindelser med ett bolag 

ska kunna förlita sig på att styrelseledamöterna (och/eller VD:n) agerar i överensstämmelse 

med det regelverk som gäller för det ifrågavarande bolaget.56 

																																																													
51 Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 6. 
52 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 400. 
53 NJA 2014 s. 272 som hänvisar vidare till Bengtsson, B m.fl., Skadeståndslagen. En kommentar (1 januari 
2011 Zeteo) kommentaren till 1 kap. 1 §. 
54 NJA 2014 s. 272 som hänvisar vidare till Bengtsson, B m.fl., Skadeståndslagen. En kommentar (1 januari 
2011 Zeteo) kommentaren till 29 kap. 1 §. 
55 Prop. 1997/98:99, s. 184. 
56 Prop. 1997/98:99, s. 187. 
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Den främsta avsikten med lagbestämmelsen i 29 kap. 1 § ABL, i fråga om det externa 

skadeståndsansvaret, är att skydda tredje man genom att sanktionera vårdslösa eller 

uppsåtliga överträdelser av bestämmelser i såväl ett företags bolagsordning som i 

författningarna ABL och ÅRL. För att definiera och förklara en överträdelse, kan som 

exempel ges en sådan handling som en styrelseledamot utför genom att den ifrågavarande 

personen frångår ABL:s bestämmelser som har till syfte att skydda tredje man, till exempel 

reglerna om bolagets bundna kapital.57 Detta utvecklas vidare i avsnitt 3.5.2. Paragrafens 

innebörd är att skadevållande person ska bli ersättningsskyldig för sådan skada som har 

orsakats genom handling eller underlåtenhet med vårdslöshet eller uppsåt.58 

 

Bortsett från det rättsliga syftet med reglerna om skadeståndsansvar, finns det yttre 

omständigheter som medför att syftet vidgas. Att möjlighet till kompensation finns för den 

skadelidande, medför att de externa avtalsparternas förtroende vid ingående av avtal stärks 

samt att näringslivet i sig får en god balans i risktagande. Den i ovanstående stycke nämnda 

lagregeln, avseende det aktiebolagsrättsliga externa skadeståndsansvaret, kan därför sägas ha 

ett reparativt syfte i och med att avsikten är att den ska återställa den skadelidandes 

ekonomiska situation.59 

 

3.5 REKVISIT FÖR SKADESTÅND 

3.5.1 FULLBORDAN OCH BETYDANDE OMFATTNING 

För att en skada ska vara ersättningsgill, krävs som utgångspunkt att skadan är fullbordad.60 

Dotevall beskriver vikten av skadans fullbordan och diskuterar hur avgörande detta rekvisit är 

för om skadeståndsansvaret ska utlösas eller inte.61 Svernlöv ger även ett förtydligande av 

begreppet, genom att han talar för att skadan inte endast får vara latent.62 

 

Definitionen av en skadas fullbordan är omdiskuterad och har bland annat lyfts fram av 

Härkönen och Samuelsson, vars meningar skiljer sig åt. Härkönen menar att en skada är 

																																																													
57 Prop. 1975:103, s. 540 och prop. 1997/98:99, s. 286, vilket även framgår i SOU 1995:44, s. 245. 
58 Prop. 1975:103, s. 540, SOU 1995:44, s. 241 och Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, 
s. 52.  
59 Prop. 1997/98:99, s. 75 och 184.	
60 Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 52. 
61 Dotevall, R, (2008) Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 69. 
62 Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 52. 
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fullbordad när skadan är kvantifierbar i pengar.63 Samuelsson anser däremot, i fråga om 

börsnoterade bolag, att en skada ska anses vara fullbordad efter att förmögenhetsförlust till 

följd av kursändringar har orsakats.64 

 

Af Sandeberg uttrycker i doktrin att det, utöver att skadan är fullbordad, krävs att skadans 

omfattning är betydande, det vill säga att skadan inte får vara försumbar.65 Kravet på en 

betydande skada bör enligt vår mening kunna ifrågasättas, eftersom det varken i lag, 

förarbeten eller rättspraxis framgår att ett sådant krav finns eller ska finnas. Kravet torde med 

andra ord sakna rättslig grund. 

 

Vad som ytterligare är viktigt att beakta gällande skadebegreppet, är att en skada kan 

definieras som direkt eller indirekt. En indirekt skada innebär i dessa sammanhang att en 

aktieägare eller tredje man har skadats sekundärt genom att bolaget primärt har lidit en 

ekonomisk skada. Motsatsvis innebär en direkt skada att bolaget, en aktieägare eller tredje 

man har tagit skada primärt, det är med andra ord fråga om skada i första led.66 

 

3.5.2 CULPAANSVAR OCH ADEKVAT KAUSALITET 

För att 29 kap. 1 § ABL ska bli tillämplig, krävs som ett första rekvisit att en styrelseledamot, 

vid fullgörande av sitt uppdrag, har handlat med uppsåt eller oaktsamhet (culpa). Detta 

culpaansvar blir i princip endast aktuellt när bolaget är skadelidande, med andra ord när det är 

fråga om det interna skadeståndsansvaret enligt 29 kap. 1 § 1 st. 1 men. (se avsnitt 2.5). Om 

däremot en aktieägare eller någon annan utomstående har drabbats av skada, gäller den 

generella culparegeln endast om fråga är om överträdelse av lag eller bolagsordning.67 För 

att förtydliga, tillämpas culpanormen alltså endast vid vårdslösa kränkningar av lagens 

respektive bolagsordningens uttryckliga bestämmelser när fråga är om ansvaret gentemot 

tredje man. Det innebär, med andra ord, att det inte är tillräckligt att culpa föreligger för att 

externt skadeståndsansvar ska bli tillämpligt, utan det måste även vara fråga om en 

normavvikelse.68 

 

																																																													
63 Härkönen, E, (2013) Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 311. 
64 Samuelsson, P, (1991) Information och ansvar, s. 289. 
65 Af Sandeberg, C, (2001) Prospektansvaret, s. 116. 
66 Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 7.	
67 Kleineman, J, (1987) Ren förmögenhetsskada, s. 306. 
68 Kleineman, J, (1987) Ren förmögenhetsskada, s. 309. 
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För att avgöra om oaktsamhet föreligger, kan en prövning av graden av oaktsamhet göras 

med hjälp av en så kallad culpabedömning.69 Culpabedömningen kan delas in i två delar, en 

subjektiv och en objektiv. Den subjektiva bedömningen sker med utgångspunkt i 

skadevållaren som person samt omständigheterna kring denne.70 Bedömningens andra halva, 

den objektiva, sker utifrån omdömet hos en utomstående betraktare och utan hänsyn till 

skadevållarens personliga förutsättningar.71 

 

Vid en oaktsamhetsbedömning, det vill säga culpabedömning, är den främsta utgångspunkten 

att skadevållarens agerande ska utredas utifrån normen om “bonus pater familias”, vilken 

numera utgör en variant av benämningen ”en godtycklig norm”.72 Dotevall och Af Sandeberg 

beskriver normen som en förklaring till hur en förnuftig och hänsynsfull person av samma 

yrkeskategori skulle ha handlat i en viss situation. 73  För att kunna genomföra en 

culpabedömning, behöver det finnas en norm som fungerar vägledande i frågan om hur ett 

önskvärt agerande bör se ut. Normen borde dock enligt vår åsikt moderniseras och i och med 

det få den innebörden att det är en vuxen, omdömesgill person som visar hänsyn och utför sitt 

arbete hederligt. Den ifrågavarande normen kan dock i vilket fall som helst komma att skapa 

problem, mot bakgrund av att alla styrelser inte har identiska arbetsuppgifter och 

arbetsfördelningar. Dessutom kan en ledamot ha flera intressen att ta hänsyn till, vilket kan 

skapa intressekonflikter. Därför kan två andra metoder användas för att utreda rättsläget, dels 

normavvägningsmetoden och dels riskavvägningsmetoden.74 

 

Vid en normavvägning är den väsentliga frågan om en överträdelse har skett av en rättslig 

norm.75 De normer som uppställs i bland annat ABL används som bedömningsgrund.76 Det 

förekommer dock att dokument ses som normer, såsom exempelvis direktiv, 

rekommendationer och prejudikat.77 

 
																																																													
69 Af Sandeberg, C, (2001) Prospektansvaret, s. 116. 
70 Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 68 ff., Dotevall, R, (2008) Bolagsledningens 
skadeståndsansvar, s. 60 f. och Af Sandeberg, C, (2001) Prospektansvaret, s. 118 f. 
71 Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 57. 
72 Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 59. 
73 Dotevall, R, (2008) Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 62 och Af Sandeberg, C, (2001) 
Prospektansvaret, s. 118. 
74 Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 67 f. och Samuelsson, P, (1991) Information 
och ansvar, s. 292. 
75 Af Sandeberg, C, (2001) Prospektansvaret, s. 118. 
76 Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 58–59. 
77 Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 10 och Dotevall, R, (2008) Bolagsledningens 
skadeståndsansvar, s. 63. 
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I vissa fall är en normavvägning inte möjlig att genomföra, oftast på grund av att en lämplig 

norm inte kan tillämpas eller att en sådan norm saknas.78 I dessa fall används istället en 

riskavvägningsmetod för att genomföra culpabedömningen. 79  Vid en riskavvägning tas 

hänsyn till fyra faktorer; risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheter att 

förebygga skada samt skadevållarens insikt för skaderisk. En sammanvägd bedömning görs 

utifrån de uppräknade faktorerna för att få en helhetsbild av skadans omfattning och 

skadevållarens insikt.80 

  

Ett andra rekvisit – som anses högst väsentligt när fråga är om skadeståndsrättsliga regler – 

för att 29 kap. 1 § ABL ska bli tillämplig, är att orsakssambandet ska vara adekvat för att 

ersättningsskyldighet ska bli aktuellt. Adekvat kausalitet innebär att det ska föreligga ett 

orsakssamband mellan skada och den handling som en skadevållare har utfört.81 Kravet på 

orsakssamband kan inte utläsas ur lagtext, utan utgör snarare en riktlinje mot bakgrund av 

allmänna skadeståndsrättsliga principer rörande krav om orsakssamband mellan handling 

eller underlåtenhet och skada.82 
 

För att kunna fastställa om en styrelseledamot ska anses vara ansvarig för skada, krävs det att 

särskilda rekvisit är uppfyllda. Dessa rekvisit kan bland annat utläsas ur prop. 1975:103; en 

styrelseledamot ska anses vara ansvarig om nedan nämnda rekvisit är uppfyllda: 

 

1. Styrelseledamoten ska ha förfarit vårdslöst eller uppsåtligt, 

2. Styrelseledamoten ska ha handlat inom ramen för sitt uppdrag, 

3. En skada ska ha uppstått, 

4. Skadan ska ha uppkommit genom överträdelse av ABL, tillämplig lag om 

årsredovisning, bolagsordningen eller av någon av de bestämmelser rörande prospekt 

som anges i 29 kap. 1 § 2 st. ABL, 

5. Adekvat kausalitet mellan handlandet och den uppkomna skadan ska föreligga.83 

 

																																																													
78 Samuelsson, P, (1991) Information och ansvar, s. 292. 
79 Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 67 f. och Samuelsson, P, (1991) Information 
och ansvar, s. 292.	
80 Samuelsson, P, (1991) Information och ansvar, s. 292 f. och Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i 
aktiebolaget, s. 67 f. 
81 Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 7. 
82 NJA 2014 s. 272. 
83 Prop. 1975:103, s. 540.	
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De tre första rekvisiten utreds i både interna och externa skadeståndsbedömningar och kan 

utläsas av 29 kap. 1 § 1 st. 1 men. ABL. Det fjärde rekvisitet återfinns i paragrafens 1 st. 2 

men. och gäller endast för det externa ansvaret, medan det femte rekvisitet, som ovan nämnts, 

inte kan utläsas ur lagtexten. Vid en direkt jämförelse kan vi fastställa att det externa 

skadeståndsansvaret är mer begränsat än det interna, i och med att ersättning till en extern 

part kräver mer än att ett styrelseorgan har varit försumligt vid utförande av sitt uppdrag.84  

 

Taxell exemplifierar normavvikelser enligt det fjärde rekvisitet med fall när företags-

ledningen beslutat om och genomfört en olaga aktieutdelning eller handlat vid sidan om 

bolagets i bolagsordningen angivna verksamhetsföremål och detta har resulterat i förluster.85 

Åsidosättande av den vårdplikt som ankommer på styrelsen är dock inte att likställa med en 

sådan överträdelse av ABL eller bolagsordningen som skulle grunda externt ansvar.86 

 

3.6 VEM KAN UTKRÄVA ANSVAR? 

Enligt Taxells definition av tredje man omfattar begreppet, vid frågor om skadeståndsansvar, 

bolagets anställda, borgenärer och andra avtalsparter.87 Det är således parter av detta slag som 

kan väcka skadeståndstalan mot styrelsen. 

 

För att få en tydligare bild av vilka begreppet tredje man omfattar, har vi valt att ta hjälp av 

Högsta domstolens uttalanden i NJA 2014 s. 272 (rättsfallet behandlas i avsnitt 4.4 nedan). 

HD ansåg, utan särskilt lagstöd, att en skadevållare som inte står i avtalsrelation med den 

skadelidande, ska ansvara för de skador som uppstår endast i den mån den skadelidande har 

lidit ren förmögenhetsskada (se avsnitt 3.2).88 

 

I rättspraxis har frågan om en begränsning av begreppet “någon annan”, det vill säga 

skadelidande tredje man, inte varit föremål för prövning. Mot bakgrund av detta skedde, i 

ovan nämnda rättsfall, ingen direkt tolkning av begreppet, utan TR talade enbart för att det 

inte fanns skäl att tolka ”någon annan” i 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL restriktivt. Detta 

innebär att begreppet ”någon annan” är språkligt odefinierat och kan uppfattas som att i 

																																																													
84 Prop. 1975:103, s. 540.  
85 Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 62 och 64. 
86 Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 62. 
87 Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 6 och 51. 
88 NJA 2014 s. 272.	
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princip syfta på ”vem som helst”. Det har i förarbeten, närmare bestämt i prop. 1997/98:9989 

vilken innehåller förslag till ändringar i den dåvarande aktiebolagslagens (1975:1385) 

bestämmelser om bland annat skadeståndsansvar, diskuterats om det finns behov av en 

begränsningsregel gällande ersättningsberättigade.90 Det ansågs dock inte vara nödvändigt. 

Med hänsyn till den vaga definitionen av “någon annan”, föreslog därmed 

Aktiebolagskommittén i SOU 1995:44, s. 251 f. att, vid tillämpning av aktiebolagsrättsliga 

skadeståndsregler, särskilda krav om adekvat kausalitet skulle ställas för att begränsa risken 

för oproportionerliga skadeståndsansvar. Kommittén föreslog att adekvat kausalitet i 

sammanhanget skulle innebära ”särskilda krav på närhet mellan skadevållare och 

skadelidande bestående i ett direkt orsakssamband mellan skadevållarens förfarande och den 

skadelidandes på befogad tillit till oaktsamt lämnad information grundade handlande”.91 

 

3.7 VEM KAN HÅLLAS ANSVARIG? 

3.7.1 ANSVAR ENLIGT ABL 

Skadeståndsanspråk kan enligt 29 kap. 1 § ABL riktas mot en stiftare eller bolagsledningen, 

vilken – som nämnts i det inledande kapitlet – i detta sammanhang utgörs av de två 

bolagsorganen styrelsen och VD:n.92 Enligt skadeståndsbestämmelsen i 29 kap. 2 § ABL, kan 

även en revisor (och revisionsbolag) hållas ansvarig för det arbete som denne har utfört för 

bolagets räkning och som har resulterat i skada för bolaget, aktieägare eller tredje man.93 Det 

bör enligt Sandström observeras att en revisor inte fattar för bolaget avgörande beslut och 

därmed befinner sig en bit utanför riskzonen för ansvar, framför allt på grund av att det kan 

bli problematiskt att visa ett tydligt orsakssamband mellan en miss vid revisionen och 

uppstådd skada.94 

 

3.7.2 INDIVIDUELLT ANSVAR 

Av 8 kap. 10 § ABL framgår det att en juridisk person inte kan vara styrelseledamot. Det 

beror på att uppdraget som styrelseledamot bygger på förtroende samt individuellt (och 

																																																													
89 Prop. 1997/98:99, s. 194. 
90 NJA 2014 s. 272. 
91 Prop. 1997/98:99, s. 191 f. och NJA 2014 s. 272, på s. 287. 
92 Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 3. 
93 Dotevall, R, (2008) Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 141 och Sandström, T, (2015) Svensk 
aktiebolagsrätt, s. 414. 
94 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 414. 
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obegränsat) ansvar.95 Det individuella ansvaret genomsyras i såväl frågor om ansvarsgrund 

och ansvarets omfattning som i frågor om befrielsegrunder.96 Viktigt att notera är dock, som 

nämnts i avsnitt 2.5, att styrelsen fattar beslut kollektivt, men att ledamöterna som sagt står 

individuellt ansvariga i proportion till sin medverkan till en skadebringande åtgärd.97 Det 

förekommer således inte något kollektivt skadeståndsansvar för en bolagsstyrelse. Ansvaret 

kan däremot fördelas mellan medlemmarna i bolagsledningen, varför det kan bli tal om 

solidariskt ansvar, såvida ansvaret inte jämkas för någon av dem enligt 29 kap. 6 § ABL. Det 

nyssnämnda innebär att den skadelidande parten kan vända sig till någon av de 

skadeståndsskyldiga och således utkräva ansvar av endast en person.98 Enligt paragrafens 2 

men. råder ett regressansvar för de skadeståndsskyldiga, i det fall någon av dem har blivit 

tvungen att betala ut skadeståndet. Regressansvarets omfattning bestäms utifrån vad som är 

skäligt med hänsyn till omständigheterna.99 

 

3.8 SKYDD MOT SKADESTÅNDSSKYLDIGHET 

3.8.1 INLEDNING 

Ett bolags styrelseledamöter innehar ett flertal skyldigheter i samband med att bolaget de 

företräder ingår avtal, vilket enligt vår mening torde kunna utgöra en avskräckande faktor när 

det gäller styrelseuppdrag och resultera i att ledamöter drar sig för att fatta för komplexa, 

affärsmässiga beslut. Det kan därför vara av betydelse att framhäva de rättigheter och 

möjligheter som styrelseledamöter har att skydda sig och reducera risktagandet vid utövandet 

av sina uppdrag. 

 

3.8.2 ANSVARSFÖRSÄKRING 

En styrelse har, tillsammans med företagets VD, ett enligt ABL personligt ansvar för 

förvaltningen av bolaget. Om styrelseledamöterna eller VD:n, som tidigare nämnts, 

uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget, aktieägare eller andra personer, är de skyldiga 

att ersätta skadan. Gustafsson menar att styrelsens ansvar aldrig kan vältras över på någon 

annan, vilket tydliggör vikten av att styrelsen har en kontinuerlig kontroll över bolagets 

																																																													
95 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 250–251.	
96 Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 5. 
97 Sevenius, R, (2011) Företagsförvärv, s. 381. 
98 Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 84.  
99 Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 5 och Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i 
aktiebolaget, s. 84.	
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ekonomiska förvaltning.100 Mot bakgrund av det ansvar som företagsledningen bär, finns det 

möjlighet för företaget att teckna en så kallad ansvarsförsäkring för styrelseledamöterna.101 

Enligt vår mening är Gustafsson till viss del motsägelsefull. Detta genom att först förklara att 

styrelseledamöternas personliga ansvar aldrig kan skjutas över på någon annan, för att sedan 

påpeka att bolaget kan teckna en ansvarsförsäkring, vilken enligt vår uppfattning kan 

reducera ledamöternas personliga ekonomiska skyldigheter på grund av sitt ansvar. I 

egenskap av uppsatsförfattare, anser vi därmed att det är möjligt för en styrelseledamot som 

förorsakat en skada att åtminstone övervältra de ekonomiska effekterna av sitt ansvar (det vill 

säga själva skadeståndet), i detta fall på ett försäkringsbolag. 

 

En ansvarsförsäkring innebär en möjlighet för ett bolag att, i egenskap av försäkringstagare, 

skydda sin (nuvarande, tidigare och framtida)102 styrelse och VD mot flera ekonomiska 

konsekvenser av försummelse. Försäkringen har med andra ord till syfte att gardera 

personerna, som omfattas av den, mot skadeståndsanspråk. Det sker genom att försäkringen 

normalt omfattar skydd mot ersättningsanspråk på grund av fel eller försummelse vid 

styrelsens (eller VD:ns) utförande av sitt uppdrag.103 Den täcker således kostnader för 

skadestånd samt utrednings-, förhandlings- och rättegångskostnader men innefattar, likt alla 

andra försäkringar, även vissa undantagsklausuler.104 Ansvarsförsäkringen omfattar såväl 

internt som externt skadeståndsansvar men täcker inte interna anspråk styrelseledamöterna 

emellan. Ersättning utgår om sådan skyldighet fastställs mot bakgrund av ABL och/eller SkL. 

Som framgått motsatsvis av stycket ovan, ersätter en ansvarsförsäkring inte skador som har 

uppkommit till följd av brott eller uppsåt.105 

 

Försäkringspremien, som betalas av bolaget, är relativt hög och beroende av flera faktorer, 

bland annat geografisk täckning, bolagets storlek och ekonomiska ställning, antalet 

styrelseledamöter och friskrivningsklausuler samt nivåerna på självrisk och föreliggande 

																																																													
100	Gustafsson, D, (2013) VD-boken - Handbok för styrelse och VD, s. 34.	
101 Gustafsson, D, (2013) VD-boken - Handbok för styrelse och VD, s. 34. 
102 Af Sandeberg, C, (2007) Aktiebolagsrätten, s. 263. 
103 Eklund, K, Stattin, D, (2016) Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 287. 
104 Af Sandeberg, C, (2007) Aktiebolagsrätten, s. 263 och Gustafsson, D, (2013) VD-boken – Handbok för 
styrelse och VD, s. 34. 
105 Af Sandeberg, C, (2007) Aktiebolagsrätten, s. 264.	
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ansvarsbelopp.106 De sistnämnda beloppen är vanligen begränsade till ett specifikt belopp för 

samtliga skador som uppkommer under ett och samma verksamhetsår.107 

 

3.8.3 RESERVATION I PROTOKOLL 

ABL innehåller uttryckliga bestämmelser om att samtliga beslut som fattas av styrelsen ska 

protokollföras (8 kap. 24 § 1 st.). Om en ledamot framför en avvikande åsikt angående ett 

beslut, ska detta noteras och föras in i protokollet i enlighet med 8 kap. 24 § 3 st. mot 

bakgrund av att det kan få betydelse ur bevissynpunkt. Vid en eventuell skada sker en 

individuell culpabedömning, vilket har beskrivits i avsnitt 3.5.2, av vardera ledamots ansvar. 

Om det finns en skiljaktig mening, så kallad reservation, införd i ett protokoll, kan det 

medföra att en ledamots ansvar reduceras.108 

 

3.8.4 PRESKRIPTION 

Reglerna om preskription kan också sägas påverka risken för styrelseledamöters 

skadeståndsansvar. För att en extern part, som drabbats av skada på grund av 

styrelseledamots handlande, ska kunna föra en talan om skadestånd gentemot ledamoten, 

krävs det att handlingen inte har preskriberats. 

 

Preskriptionsreglerna i 29 kap. 10–13 §§ ABL behandlar endast fall när talan förs för 

bolagets räkning, därmed kan dessa bestämmelser inte tillämpas när fråga är om externt 

skadeståndsansvar. Vid talan som förs av tredje man aktualiseras istället de allmänna 

bestämmelserna för preskription enligt 2 § PreskrL, det vill säga reglerna gällande 

fordringspreskription med en tidsfrist om 10 år.109 

 

3.8.5 JÄMKNING 

I 29 kap. 5 § ABL återfinns en regel som skapar möjlighet till jämkning av skadestånd som 

uppkommit genom 29 kap. 1–3 §§ och som kan ske med hänsyn till handlingens slag, 

																																																													
106 Af Sandeberg, C, (2007) Aktiebolagsrätten, s. 263. 
107 Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 33 och Gustafsson, D, (2013) VD-boken – 
Handbok för styrelse och VD, s. 34. 
108 Af Sandeberg, C, (2007) Aktiebolagsrätten, s. 100, Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 34. 
109 Johansson, S, (2014) Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 375 och Svernlöv, C, (2012) Styrelse och VD-
ansvar i aktiebolaget, s. 113.	
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skadans storlek och övriga omständigheter.110 Mot bakgrund av den kommersiella miljön och 

det förtroende som ligger i vardera styrelseledamots uppdrag, bör denna jämkningsregel dock 

tillämpas med viss restriktivitet.111 Argument för jämkning kan till exempel föreligga om det 

i arbetsordningen för styrelsearbetet i publika bolag infogats bestämmelser om att viss 

ledamot tilldelas limiterade uppgifter. Det skulle i så fall kunna innebära att en reduktion av 

en angiven ledamots ansvar är befogad med hänsyn till att det primära ansvaret för 

ifrågavarande typ av ärenden ligger hos en annan ledamot. Andra potentiella orsaker till 

jämkning kan exempelvis vara styrelseledamotens bakgrund, erfarenhet samt avsaknaden av 

ansvarsförsäkring.112 

 

Jämkningsregeln i 29 kap. 5 § ABL kan jämföras med bestämmelsen i 6 kap. 2 § SkL.113 I 

bolagsrättsliga situationer gäller som huvudregel ABL, vid frågor angående jämkning sker 

dock särskild hänvisning från ABL till SkL.114 Viktigt att beakta avseende jämkning enligt 

ABL, är att en sådan möjlighet alltid finns oavsett om skadestånd på grund av en brottslig 

eller oaktsam handling ska jämkas.115 

	 	

																																																													
110 Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 83. 
111	Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 416.	
112 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 416. 
113 Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 83–84. 
114 Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 9.  
115 Svernlöv, C, (2012) Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 84.	
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DEL III 
4. RÄTTSFALL 

4.1 INLEDNING 

För att kunna besvara vår frågeställning och utreda gällande rätt i fråga om styrelse-

ledamöters skadeståndsansvar gentemot tredje man, följer nedan referat av tre rättsfall med 

tillhörande analyser. Eftersom vi tidigare har påpekat problemet med begränsad rättspraxis i 

ämnet, har vi valt att ta hjälp av flera rättsfall för att belysa och undersöka, för vår 

frågeställning, väsentliga delar i vardera av dem (se avsnitt 1.4). 

 

4.2 NJA 1979 S. 157 

4.2.1 RÄTTSFALLSREFERAT 

Rättsfallet handlar om en borgenär som, på grund av att denne ej erhöll betalning för fordran 

hos aktiebolag, väckte talan mot styrelseledamot (och revisor) i bolaget med yrkande om 

skadestånd enligt ABL. Den främsta frågan var huruvida adekvat kausalitet förelåg, i och 

med att det var oklart om den påstådda skadegörande handlingen var avgörande för den hos 

borgenären åsamkade skadan. 

 

Direktören Einar D (fortsättningsvis kallad D) var styrelseledamot i två bolag, Da-Ne-Tryck 

Aktiebolag och Tryck och Kartong Aktiebolaget Mälardalen. Problem uppstod i samband 

med att D godkände en av Tryck och Kartong utställd faktura (à 20 000 kr) till Da-Ne-Tryck. 

Kort därefter försattes Da-Ne-Tryck i konkurs. Bolaget Säljande Svensk Reklam AB (SSR) 

hade, jämte staten, en fordran hos Da-Ne-Tryck och krävde skadestånd av D personligen för 

den uteblivna betalningen. SSR åberopade som grund för sitt yrkande att den faktura som D 

godkänt inte motsvarades av någon prestation från Tryck och Kartongs sida. SSR hävdade 

vidare att D överträtt aktiebolagslagens regler och uppsåtligen eller av vårdslöshet förorsakat 

SSR, i egenskap av borgenär, skada. 

 

TR framhävde att det är ostridigt att SSR lidit skada genom att inte erhålla betalning för sin 

fordran. Dessutom påpekades det faktum att SSR, på grund av statens prioriterade 
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skattefordran, inte skulle ha erhållit utdelning även om den ifrågavarande fakturan inte hade 

godkänts. Mot bakgrund av detta ansåg TR att SSR inte tillfogats skada på grund av fakturans 

godkännande, vilket föranledde att käromålet ogillades. 

 

SSR fullföljde talan i HovR, som konstaterade att den huvudsakliga frågan att avgöra avsåg 

huruvida orsakssamband kan anses föreligga mellan godkännandet av Tryck och Kartongs 

faktura och den skada SSR lidit till följd av utebliven betalning av Da-Ne-Tryck eller 

utdelning i dess konkurs. Om Tryck och Kartong inte presterat motsvarande det belopp som 

Da-Ne-Tryck betalade enligt den omstridda fakturan, innebär detta att Da-Ne-Tryck och även 

samtliga dess borgenärer orsakats skada uppgående till fakturabeloppet. HovR fann således 

att orsakssamband förelåg i den aktuella situationen och att detta inte kan anses ha brutits på 

grund av att Da-Ne-Tryck efter den uppgivna skadegörande handlingen försattes i konkurs. 

Konkursen skulle endast ha kunnat föra med sig att det kunde konstateras att det inte fanns 

någon ersättning att utge till SSR. HovR ogillade, med undanröjande av TR:s dom, således 

svarandenas (det vill säga däribland D:s) invändning. 

 

HD fann att orsakssamband saknades mellan den inträffade händelsen och den påstådda 

skadan och friade således D från ansvar. HD anförde i sin dom att den ifrågavarande 

skadeståndsregeln, numera 29 kap. 1 § ABL, inte innebär att en borgenär “har rätt att för vad 

han inte kan få ut av gäldenären hålla sig till en tredje man inom ramen för ett belopp vilket 

från gäldenären överförts till tredje man eller vilket inte såsom vederbort tillförts gäldenären 

från tredje man”116. För att domstolen skulle ha bifallit borgenärens (i detta fall SSR:s) talan, 

hade det enligt HD krävts att bolaget genom den skadegörande handlingen blivit insolvent. 

För att ersättning ska utgå är det därmed inte tillräckligt att risken, mot bakgrund av en 

försämring av bolagets betalningsförmåga, för att en borgenär inte kommer att få betalt 

ökar.117 

 

Enbart den omständigheten att fakturan från Tryck och Kartong betalades, innebar inte att 

Da-Ne-Tryck försattes i konkurs och därmed inte heller att borgenären SSR led skada. HD 

framhöll att om bolaget tillfogas skada, drabbas även dess borgenärer indirekt på så sätt att 

bolaget riskerar att inte kunna återbetala de lånade medlen. I rättsfallet har det alltså 

fastslagits att borgenären inte har lidit skada, trots att bolaget drabbats av skada, på grund av 
																																																													
116 NJA 1979 s. 157, på s. 159. 
117 Dotevall, R, (2008) Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 224–225. 
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att bolaget fortfarande är solvent. En borgenärs (tredje mans) möjligheter att få ersättning för 

indirekta skador är, enligt vår mening, således begränsade.118 

 

4.2.2 RÄTTSFALLSANALYS 

I det aktuella rättsfallet ersätts inte tredje man (det vill säga SSR) trots att denne faktiskt har 

lidit skada på grund av styrelseledamots (och revisors) vårdslösa agerande samt överträdelse 

av den dåvarande aktiebolagslagen. Vad HD anser saknas för att ersättning ska komma i 

fråga, är adekvat kausalitet (se vad som skrivits om detta i avsnitt 3.5.2 ovan). Med andra ord 

ser vi här vikten domstolen lägger vid att se huruvida en adekvat koppling finns mellan 

handling och skada. Eftersom det, enligt vår mening, måste finnas vissa svårigheter i att som 

utomstående tredje man ha insikt i ett bolag och dess affärs- och avtalsförhållanden, kan 

kravet på orsakssamband i detta fall tyckas väl strängt. Vi bedömer att det är svårt för 

borgenären (SSR) att förutse den, i det här fallet, omständigheten att betalningen av den av 

Tryck och Kartong utställda fakturan inte ensam resulterade i att Da-Ne-Tryck blev insolvent, 

vilket betydde att SSR inte var berättigat till ersättning. För att förtydliga, kan vi, enligt vår 

egen uppfattning och efter att ha studerat detta rättsfall, konstatera att möjligheten för tredje 

man att få ersättning för indirekt skada orsakad av försummelse eller uppsåt samt 

normavvikelse inte är så lätt som det teoretiskt sett kanske verkar. 

 

Vad vi framför allt tycker är intressant är att, vilket har konstaterats under rättsfallsreferatet, 

borgenärers eller tredje mäns möjligheter att få ersättning för indirekta skador synes vara så 

pass begränsade. Eftersom tredje man står i ett utomkontraktuellt förhållande, torde det inte 

vara speciellt vanligt förekommande att denne tillfogas direkta skador. Mot bakgrund av detta 

kan det ifrågasättas hur stort skydd ABL:s skadeståndsbestämmelse i 29 kap. 1 § egentligen 

ger tredje man. 

 

4.3 NJA 1996 S. 700 

4.3.1 RÄTTSFALLSREFERAT 

Rättsfallet handlar om Jokkmokks Plastindustri Kommanditbolag (kommanditbolaget), i 

vilket A.J. var delägare och ensam firmatecknare. Kommanditbolaget förvärvade år 1982 

inkråmet i konkursade Glasfibertank Aktiebolag, i syfte att överföra rörelsens inventarier till 
																																																													
118 Dotevall, R, (2008) Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 71.	
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det nybildade bolaget A.J. Plast & Mekaniska i Gävle Aktiebolag (aktiebolaget). Det senare 

bolaget försattes året därpå i konkurs, vid vilket tillfälle advokaten T.H. förordnades till 

förvaltare. T.H. hävdade i en av denne undertecknad förvaltarberättelse att all egendom som 

kommanditbolaget haft i sin besittning vid konkurstillfället ägdes av aktiebolaget, varför 

denne sedermera sålde aktiebolagets rörelse, inventarier och varulager till Plastman AB. 

 

A.J. och kommanditbolaget väckte talan mot konkursförvaltaren T.H. med yrkande om 

skadestånd på grund av att T.H. förfarit vårdslöst vid överlåtelsen av tillgångarna tillhörande 

kärandena. T.H. bestred bifall till käromålen mot bakgrund av att de avsåg ersättning för ren 

förmögenhetsskada, att skadeståndstalan inte företagits med utgångspunkt i brottsligt 

förfarande eller överträdelse av en lagbestämmelse till skydd för tredje man och att rätt till 

skadestånd i enlighet med 2 kap. 4 § – numera 2 kap. 2 § – SkL därmed inte förelåg. 

 

TR beslöt att – eftersom en vårdslöst orsakad tredjemansskada inte finns lagreglerad – pröva 

om skadeståndsskyldighet enligt SkL kunde föreligga, trots att skadan inte vållats genom 

brott. Den ansåg att det är svårt att se att denna begränsning i 2 kap. 4 § (numera 2 §), det vill 

säga kravet på brottsligt förfarande, tjänar något syfte när en helt utomstående tredje man har 

skadats ekonomiskt på grund av en uppdragstagares vårdslösa beteende. Genom sitt 

förtroendeuppdrag och sina särskilda kvalifikationer, måste en konkursförvaltare ha insikt om 

vikten av en ansvarsfull förvaltning och konsekvenserna av felaktiga förvaltningsåtgärder. 

Till saken hör också att förvaltarna torde vara garderade mot ersättningsanspråk genom sina 

ansvarsförsäkringar. Mot bakgrund av detta fastställde TR T.H:s skadeståndsskyldighet. 

 

T.H. överklagade i HovR och anförde bland annat att en jämförelse borde ske med det ansvar 

som föreligger för ett aktiebolags organledamöter; eftersom ansvar gentemot tredje man 

kräver en överträdelse av aktiebolagslagen eller bolagsordningen, skulle tredje man inte 

kunna åberopa en styrelseledamots ansvar för en sådan handling som fråga är om i detta fall. 

HovR fastställde TR domslut mot bakgrund av att den aktuella bestämmelsen i SkL inte var 

avsedd att vare sig resultera i någon ändring i gällande rätt eller att förhindra en 

rättsutveckling i praxis i form av ett utökat ansvar för ren förmögenhetsskada.119 Rättspraxis 

innehåller flera exempel på avvikelser från den nämnda huvudregeln, vilket kan ses som ett 

motiv för att HD i praxis har etablerat en rättsregel, “enligt vilken ersättning för ren 

																																																													
119 NJA 1996 s. 700 och prop. 1972:5, s. 568. 
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förmögenhetsskada skall utgå vid oaktsamma obehöriga förfoganden över annans egendom, 

även om det förfarande, varigenom skadan uppkommit, inte utgör brott”120. HovR framförde 

vidare att området för skadeståndsskyldighet synes bli alltför snävt avgränsat om endast 

uttryckliga lagbestämmelser, och inte okodifierade normer, till skydd för tredje man får tas i 

beaktande. 

 

T.H. överklagade HovR dom. HD poängterade, likt HovR, att det i rättspraxis finns en 

utveckling mot ett vidgat ansvar för ren förmögenhetsskada som vållats genom vårdslöshet. 

Vidare framhölls att det faktum att konkurslagen inte innehåller några bestämmelser 

avseende skadeståndsskyldighet gentemot tredje man (jfr 17 kap. 1 § KL) inte innebär att 

någon sådan skyldighet inte skulle kunna föreligga.121 En bedömning ska således göras 

utifrån allmänna skadeståndsrättsliga principer. Avslutningsvis framhöll HD att det får anses 

följa såväl av konkurslagens reglering som av allmänna principer att en förvaltare innehar en 

skyldighet att tillse att tredje man tillhörig egendom inte dras in i konkursen. Mot bakgrund 

av detta fastställde HD HovR:ns domslut. 

 

4.3.2 RÄTTSFALLSANALYS 

En av svårigheterna, och således huvudfrågorna, i detta rättsfall är att det inte finns någon 

uttrycklig lagbestämmelse som reglerar skada som, på grund av en konkursförvaltares 

vårdslösa handlande, har orsakats tredje man. En sådan bestämmelse finns inte heller när det 

är fråga om styrelseledamot, i och med att 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL utöver vårdslöshet 

även uppställer krav på normavvikelse för att ersättning ska utgå. Domstolen har i det 

aktuella fallet därmed fått avgöra frågan med beaktande av reglerna i SkL, vilket också sker 

om bedömning av en styrelseledamots ansvar gentemot tredje man inte går att göra utifrån 

ABL:s regler om skadestånd. 122  Fråga uppstår därmed om skadeståndsskyldighet kan 

föreligga oaktat att skadan har orsakats genom en brottslig handling (se bland annat avsnitt 

3.1 ovan, i vilket det framgår att brott som huvudregel krävs för att ersättning ska utgå mot 

bakgrund av 2 kap. 2 § SkL). Trots att rättsfallet kan tyckas inte direkt applicerbart på det 

ämne som vi utreder och diskuterar i denna uppsats, kan det enligt vår mening alltså till viss 

del tillämpas analogt på situationer där den ena parten istället utgörs av en eller flera 

styrelseledamöter. 
																																																													
120 NJA 1996 s. 700, på s. 707.	
121 NJA 1996 s. 700 och prop. 1986/87:90, s. 413 f. 
122 Taxell, L.E, (1995) Bolagsledningens ansvar, s. 9–10.	
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I överensstämmelse med TR mening gällande konkursförvaltarens uppdrag, gör vi den 

bedömningen att en styrelseledamot får anses ha särskilt förtroende och kvalifikationer som 

gör att denne borde inse betydelsen av en omsorgsfull förvaltning av ett bolags 

angelägenheter och konsekvenserna av felaktiga och riskfyllda beslut. Även om en 

styrelseledamot i normalfallet, som ovan nämnts, inte skulle kunna bli ersättningsskyldig 

enbart på grund av vårdslöst agerande, väcker detta rättsfall tankar hos oss om att det 

eventuellt borde finnas möjlighet för tredje man att kunna utkräva ersättning, mot bakgrund 

av ABL, för en vårdslöst orsakad skada. Detta trots att överträdelse av ABL, tillämplig lag 

om årsredovisning eller bolagsordningen inte har skett, eftersom det kravet kan vara att se 

som en för sträng begränsning av tredje mans rätt till skadestånd. Intressant är även att TR i 

sina domskäl tar upp det faktum att en tecknad ansvarsförsäkring torde gardera den som 

försäkringen avser mot skadeståndsanspråk. Det skulle kunna tolkas som att en 

styrelseledamots ansvar gentemot tredje man är lättare att fastställa för domstolen under 

förutsättning att det finns en försäkring för ledamoten (se om ansvarsförsäkring i avsnitt 

3.8.2). 

 

4.4 NJA 2014 S. 272 

4.4.1 RÄTTSFALLSREFERAT 

Rättsfallet i fråga handlar om revisors skadeståndsansvar gentemot andra än bolaget, vid 

brister i revisionen av en årsredovisning, enligt 29 kap. 1 och 2 §§ ABL. 

  

H.J., som var ägare till Antilu Services OU, ägde en kapitalförsäkring hos Ancoria genom 

innehav av en värdedepå i bolaget 24hPoker AB. DayDream Software AB ville förvärva 

samtliga aktier i 24hPoker och förvärvet genomfördes den 31 maj 2006 genom att 

apportegendom överfördes från DayDream. Inför försäljningen utsågs B.O. – anställd hos 

BDO Nordic Stockholm AB – som revisor för DayDream för att Antilu skulle erhålla en 

värdering av DayDreams aktier, vilka Antilu skulle få äganderätt till i samband med att 

DayDream förvärvade samtliga aktier i 24hPoker. 

 

Antilu (käranden) yrkade i TR att B.O. och BDO, vid genomförandet av uppdraget som 

revisor för DayDream, i samband med revisionen 2005 och med hänsyn till dess 

revisionsutlåtande förfarit oaktsamt, vilket orsakat skada för Antilu och ägaren H.J., och att 
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BDO (svaranden) därför borde ses som skadeståndsskyldigt gentemot Antilu. Antilu menade 

att revisorn brutit mot god redovisningssed vid upprättandet av årsredovisningen 2005 samt 

revisionsutlåtandet 2006. På grund av ett bristande utförande från B.O:s sida, innehöll 

räkenskaperna felaktigheter som visade högre värden än vad som egentligen var fallet. Den 

felaktiga värderingen ledde till skada, eftersom H.J. förleddes att sälja aktier i 24hPoker mot 

betalning i form av aktier i DayDream, vilka hade ett betydligt lägre värde än vad han hade 

skäl att anta. 

 

Efter förvärvet av 24hPoker, tillsattes en ny styrelse i DayDream. Den nya styrelsen valde, 

tillsammans med OMX Stockholmsbörsen, att låta PwC göra en genomgång av 

räkenskaperna. PwC fann brister i affären, varför styrelsen valde att anmäla B.O. till 

Revisorsnämnden. Även Revisorsnämnden fann brister i och med att revisorn bland annat 

hade daterat revisionsberättelsen före det att revisionen de facto var avslutad. 

 

B.O. och BDO bestred kärandens yrkanden genom att framföra att Ancoria inte har lidit 

skada, att det inte har skett någon överlåtelse från Ancoria till Antilu, att ingen avvikelse från 

god redovisningssed har skett och att H.J. inte har lidit skada. BDO ansåg snarare att H.J. haft 

skattemässiga fördelar tack vare ägandet av värdedepån. 

 

TR fann att Ancoria var att se som ägare till kapitalförsäkringen samt att ingen överlåtelse av 

denna skett till Antilu. Vid frågan om H.J. omfattades av ”någon annan” i 29 kap. 1 § ABL, 

ansåg domstolen att H.J. haft rätt att utöva väsentliga delar av äganderätten trots att H.J. inte 

var den riktiga ägaren, Ancoria hade således inte förbehållit sig någon ägarfunktion. TR fann 

därför att B.O. och BDO orsakat H.J. skada och att B.O. och BDO således var solidariskt 

skadeståndsskyldiga gentemot Antilu som förvärvat H.J:s rätt till ersättning. 

 

Målet bestreds i HovR, där rätten, till skillnad från TR, fann att H.J. inte var att se som direkt 

part till BDO, eftersom H.J. och DayDream inte hade någon avtalsrelation. Därmed hade 

skadan inte drabbat den direkte aktieägaren, utan försäkringstagaren, och kapitalförsäkrings-

tagaren var därför inte att se som en ersättningsberättigad tredje man.  

 

HD ansåg, liksom HovR, att H.J. inte kunde anses vara en av parterna i frågan, eftersom H.J. 

endast hade ett indirekt ekonomiskt intresse i aktierna via en kapitalförsäkring. H.J. ansågs 

därför inte tillhöra den skyddade kretsen enligt 29 kap. 1 § ABL. 
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HD lade stor vikt vid att H.J. före försäljningen av aktierna i 24hPoker valde att ingå ett 

samgåendeavtal med DayDream, innebärande att H.J. gick med på att överlåta sina aktier i 

24hPoker och i gengäld erhålla aktier i DayDream. HD ansåg att det inte fanns ett tillräckligt 

samband mellan felaktigheterna i årsredovisningen och H.J:s beslut att ansluta sig till 

samgåendeavtalet för att ett skadeståndsansvar skulle föreligga. HD utdömde således att 

skadeståndstalan skulle ogillas. 

 

4.4.2 RÄTTSFALLSANALYS 

Det aktuella rättsfallet får betydelse för oss i frågorna om vem som omfattas av begreppet 

”någon annan”, det vill säga tredje man, i 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL samt vad som krävs 

för att ansvar ska utdömas vid skada som orsakats i utomkontraktuella förhållanden. 

 

I TR uttalades följande i fråga om vem som är att se som tredje man: “’Den som kan utkräva 

ansvar enligt denna bestämmelse kan vara en enskild aktieägare, en borgenär, en anställd 

eller en annan tredje man.’ I praxis synes frågan om begränsning av gruppen annan 

skadelidande tredje man inte ha varit föremål för prövning. Det finns mot nu angiven 

bakgrund inte skäl att tolka ’någon annan’ i 29 kap. 1 § första stycket ABL restriktivt.”123 

HovR uttryckte även följande: “Begreppet ‘någon annan’ är språkligt väldigt vitt och kan 

som sådant i princip syfta på vem som helst.”124 Mot bakgrund av citaten från de två 

instanserna, ser vi en tydlig bild av att en fullständig definition av begreppet tredje man 

saknas. Vi anser att det måste finnas någon sorts begränsning av definitionen, vilket även 

Aktiebolagskommittén ansåg, eftersom de – vilket återges i ovanstående rättsfall – på 1990-

talet lade fram ett förslag gällande en begränsning som avsåg adekvat kausalitet. 125 

Regeringen ansåg dock att en sådan begränsning inte var aktuell, varför en sådan lagändring 

aldrig skedde. 

 

HD lade i rättsfallet vikt vid orsakssambandet mellan handling och skada. Beaktande av 

adekvat kausalitet och normskyddsläran är av betydelse för att kunna avgöra huruvida en 

person har brustit i sitt uppdrag – och därmed orsakat skada – vilket svarar på frågan om 

ansvar föreligger. Normskyddsläran handlar om skadeståndets skyddsändamål, det vill säga 

																																																													
123 NJA 2014 s. 272, på s. 279, som hänvisar vidare till Andersson, S m.fl., Aktiebolagslagen, En kommentar, 
del III, kommentaren till 29 kap. 1 §. 
124 NJA 2014 s. 272, på s. 285.	
125 Prop. 1997/98:99, s. 191 f. och SOU 1995:44, s. 251. 
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vilka intressen som skyddas av den handlingsnorm som åsidosatts genom ett vållande (se 

avsnitt 3.3). Utöver normskyddsläran, är kravet på adekvat kausalitet en viktig faktor. 

Adekvat kausalitet kan sammanfattas som ett krav på bevisning om att det föreligger ett 

tillräckligt samband mellan en handling och en skada.126 HD har uttalat sig särskilt om 

orsakssambandets angelägenhet i form av att det är ett krav för att det ska kunna bli tal om 

ersättningsskyldighet. Dessutom medför kravet på adekvat kausalitet även att alltför oväntade 

och avlägsna skadeverkningar ersätts.127 

 

I ”Svensk aktiebolagsrätt”128 skriver Sandström om just den problematik som finns gällande 

revisorers och styrelseledamöters ansvar och hur pass långtgående ansvaret bör vara. En 

revisor fattar, till skillnad från en styrelseledamot, inga beslut för bolagets räkning, varför 

denne på så sätt inte är att se som direkt ansvarig (se avsnitt 3.7.1). En revisor hamnar med 

andra ord automatiskt en bit ifrån riskzonen för ansvar och det är således svårt att bevisa att 

en miss vid revisionen är den faktiska orsaken till den skada som bolaget drabbats av. I 

rättsfallet (NJA 2014 s. 272) ser vi också att det är problematiskt att avgöra vem som har rätt 

till ersättning, i och med att både HovR och HD ansåg att den skadelidande parten inte var 

avtalspart och därmed direkt påverkad av revisorns åsidosättanden i sitt uppdrag.129 Att 

bevisa att en miss i revisionen har ett adekvat samband med skadan, kan jämföras med hur 

problematiskt det kan vara att styrka att en viss styrelseledamot har förorsakat den faktiska 

skadan hos tredje man med hänsyn till att styrelsebeslut fattas av ledamöterna gemensamt (se 

avsnitt 2.5). Rättsfallet i fråga utgör en bra förklaring på hur pass svårt det är att påvisa att 

adekvat kausalitet föreligger mellan, i detta fall, en rapportmiss och skada hos en tredje 

man.130 

 

I rättsfallet talades det vidare om hur ansvaret ska se ut när det gäller parter i utom-

kontraktuella förhållanden. I det aktuella målet var den påstådda skadan en så kallad ren 

förmögenhetsskada (se avsnitt 3.2), vilket medför att om den skadegörande och skadelidande 

parten inte står i någon avtalsrelation med varandra, är sådan ren förmögenhetsskada som 

huvudregel bara ersättningsgill om skadan vållats genom brott (se 2 kap. 2 § SkL) eller om 

																																																													
126 NJA 2014 s. 272. 
127 Hellner, J, Radetzki, M, (2014) Skadeståndsrätten, s. 67 f. 
128 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, upplaga 5:1, Norstedts Juridik AB. 
129 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 414. 
130 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 414.	
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det finns en lagstadgad skadeståndsskyldighet, exempelvis i form av 29 kap. 1 § ABL (se 

avsnitt 3.1).131 

	 	

																																																													
131 NJA 2014 s. 272. 
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DEL IV 
5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

5.1 EN SAMMANFATTNING AV RÄTTSLÄGET OCH DISKUSSION 

Vi har i faktadelen (det vill säga del II) ovan, däribland i avsnitt 3.1, konstaterat och redogjort 

för att grundläggande ansvarsbestämmelser för styrelseledamöter existerar i form av regler i 

både ABL och SkL. Mot bakgrund av vad som framgår i avsnitt 3.8, kan vi dock slå fast att 

undantag från ansvar finns, vilket enligt vår bedömning kan utgöra hinder för tredje man att 

peka ut en skadeståndsskyldig styrelseledamot och få denne ansvarig. Vi har tidigare 

konstaterat att ABL utgör en mer tolerant reglering än SkL, eftersom den förra inte uppställer, 

till synes, lika stränga krav för att skadestånd ska utgå. Dock har vi under uppsatsarbetet 

märkt att bolaget och dess styrelseledamöter har sina egna “skyddsnät” (se avsnitt 3.8) för att 

undgå alltför stora (och för många) ersättningsanspråk. ABL framstår inte som en så pass 

generös reglering som vi från början fick intryck av, eftersom vår uppfattning var att ABL 

kunde vara en “genväg” om det visade sig att det var för svårt för tredje man att utkräva 

skadestånd med hjälp av SkL. Med hänsyn till de, enligt oss kallade, “skydd” som ABL 

uppställer till förmån för styrelsens ledamöter, har vår uppfattning ändrats till att lagens 

bestämmelser inte utgör en speciellt mycket större möjlighet för tredje man att erhålla 

skadestånd vid skadelidande. Efter att ha studerat rättsläget, har vår syn på tredje mans 

möjlighet till ersättning via ABL (och SkL) förändrats och vi har, mot bakgrund av 

ovanstående och förhållanden som vi kommer att lyfta fram nedan, kommit till insikt att det 

finns stora svårigheter i att utkräva skadestånd enligt 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL trots att 

lagbestämmelsen inte kräver att något brott har begåtts. 

 

Om skadeståndsansvar för styrelsen föreligger, är frågan huruvida det är möjligt för tredje 

man respektive domstolen att kunna “peka ut” den eller de skadeståndsskyldige/ 

skadeståndsskyldiga styrelseledamoten/styrelseledamöterna. I avsnitt 3.7.2 framförde vi att 

ansvaret är individuellt och inte kollektivt, trots att styrelsen agerar och fattar beslut som ett 

kollektiv (se avsnitt 2.5). Frågan är således huruvida det är möjligt att ålägga en viss 

styrelseledamot ansvar för ett agerande som styrelsen i helhet står som ansvarig för. Vid 

avgörande i domstol sker enligt oss troligtvis en helhetsbedömning av styrelsens, och de 
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enskilda ledamöternas, arbetsområden, den skadegörande handlingen och skadans uppkomst 

för att kunna komma fram till om en särskild person/särskilda personer ska bära ansvaret. 

 

Som beskrivits i avsnitt 2.3, bär styrelseordföranden ett större ansvar än övriga ledamöter i 

styrelsen, varför det kan tänkas att denne ofta ses som “den skadeståndsskyldige” vid en 

bedömning i ett konkret fall. Det kan dock, enligt oss, tyckas relevant, eftersom ordförandens 

maktställning är högre än de övriga styrelseledamöternas (jfr till exempel det faktum att 

denne vid lika röstetal har utslagsröst enligt 8 kap. 22 § ABL, se avsnitt 2.5). Detta skulle å 

andra sidan kunna innebära att det finns styrelsemedlemmar som inte vill ta ett sådant ansvar 

som en ordföranderoll faktiskt innebär och som “skyddar sig” bakom den som innehar posten 

som ordförande. Med hänsyn till detta skulle vi alltså kunna tänka oss att det inte alltid är helt 

enkelt att “komma åt” just den eller de styrelseledamöter som faktiskt har förorsakat tredje 

man skada. Det finns dock, som nämnts i avsnitt 3.8.3, möjlighet för en ledamot som är av 

annan åsikt i ett beslut att få denna protokollförd, vilket enligt oss borde underlätta en 

bedömning av vem som kan vara att se som ansvarig i ett visst fall. Även den omständigheten 

att ansvaret för ledamöter som handhar vissa specialuppgifter sträcker sig längre inom de 

specifika områdena än för övriga styrelsemedlemmar, talar för att den individuella 

ansvarsbedömningen underlättas. Mot bakgrund av det ovan sagda, konstaterar vi att det, 

åtminstone i de allra flesta fall, torde vara möjligt att “peka ut” de styrelseledamöter som är 

ansvariga för en hos tredje man orsakad skada. 

 

Trots resonemanget i stycket ovan, förstår vi att det kan finnas vissa problem med att kunna 

ställa rätt person/personer till svars för en skadegörande handling. Vi har tidigare konstaterat 

att en styrelse, som huvudregel, aldrig kan övervältra sitt huvudansvar på någon annan (se 

avsnitt 3.8.2). Vi har dock kommit till insikt att det finns undantag från detta “förbud” mot att 

vältra över ansvar, till exempel på grund av att intern revision kan ske. En styrelse kan som 

exempel tillse att bolaget anlitar en revisor för intern revision i syfte att utföra vissa för 

bolaget viktiga uppgifter (se avsnitt 2.1), vilket kan tolkas som en delegering av dess 

uppgifter och ansvar. På så sätt kan övervältring av ansvar indirekt ske, även om det är så att 

styrelsen alltid har det yttersta ansvaret för sina uppgifter. Detta är givetvis en tolkningsfråga, 

men som kan skapa konflikter – i och med att styrelsen egentligen är tilldelad en viss uppgift 

som sedan utförs av revisorn – och svårigheter vid bedömning av vem som är 

skadeståndsskyldig gentemot tredje man. Vi anser att fenomenet, som innebär att 

övervältrande av ansvar inte får ske, inte fullt ut fungerar såsom, enligt oss, torde vara avsett. 
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Detta innebär i sin tur att skadeståndsbestämmelsen 29 kap. 1 § ABL, såsom den är 

formulerad, i så fall inte fullt ut uppfyller sitt syfte i och med att styrelsen faktiskt kan undgå 

ansvar genom att indirekt övervältra det på, exempelvis, en revisor. 

 

En central del i vårt arbete med uppsatsen, som har varit nödvändig för att kunna besvara vår 

frågeställning, har varit att studera och utreda givande rättsfall inom området. I och med 

problematiken med brist på rättspraxis, var vi tvungna att undersöka flera rättsfall för att 

kunna hitta några som i väsentliga delar var tillämpliga på just vår fråga. Vad vi menar är att 

vi fick utreda små frågor för att kunna nå ett svar på den stora frågan. 

 

Efter att ha studerat rättsfall NJA 1979 s. 157 uppkom vidare funderingar om huruvida 

ansvarsbestämmelserna uppnår sitt syfte i form av tredjemansskydd. I rättspraxis talades det i 

detta fall för att en skadelidande tredje man har rätt att åberopa 29 kap. 1 § ABL men att den 

avgörande frågan är om orsakssambandet är tillräckligt starkt. Trots att en skada är 

konstaterad och en skadegörande åtgärd har vidtagits, ogillas tredje mans talan i rätten. 

Frågan vi ställer oss är vad det egentligen är som skyddar tredje man? Vi har, som nämnts i 

rättsfallsanalysen ovan (se avsnitt 4.2.2) uppmärksammat att de skador som tredje man kan 

åberopa främst uppenbarar sig som indirekta skador. Om kravet på orsakssamband vid 

indirekta skador ska vara så pass strikt, det vill säga att (som i det ifrågavarande rättsfallet) en 

visserligen enligt oss uppsåtlig handling inte ensam har gjort att tredje man har lidit skada, 

anser vi att det inte finns ett tillräckligt skydd för tredje man i skadesituationer som 29 kap. 1 

§ 1 st. 2 men. ABL avser att behandla. 

 

Som nämnts i avsnitt 4.3.2 angående NJA 1996 s. 700, finns det ingen regel i ABL som 

reglerar tredje mans rätt till skadestånd vid skada orsakad enbart av en styrelseledamots 

vårdslösa handlande, det vill säga utan att det har skett en normavvikelse. Det enda sättet för 

tredje man att utfå ersättning, av en styrelseledamot, i en sådan situation som inte omfattas av 

29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL (exempelvis när en styrelseledamot frångått sin vårdplikt och 

orsakat skada, se avsnitt 2.4 och 3.5.2), är att yrka på skadestånd enligt 2 kap. 2 § SkL. I de 

fall något brott inte har begåtts, finns det således ingen möjlighet för en utomstående tredje 

man att, av en styrelseledamot, få ersättning för en av en styrelseledamot vårdslöst vållad 

skada. I likhet med HovR och HD är vår åsikt att möjligheten för tredje man att kunna utfå 

skadestånd, under nu nämnda förhållanden, är alltför begränsad. I dessa fall finns det enligt 

oss i princip inget skydd alls för tredje man, vilket leder till att syftet med att lagreglera och 
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sanktionera skada orsakad av styrelseledamot till skydd för tredje man enligt vår bedömning 

går förlorat. 

 

Ytterligare en omständighet värd att beakta och diskutera efter att ha studerat NJA 1996 s. 

700, är att det i och med styrelseledamöternas uppdrag, likt konkursförvaltares, torde 

medfölja ett särskilt förtroende och krävas en viss expertis som gör att tredje man inte ska 

behöva tvivla på eller ifrågasätta styrelseledamöternas arbete. Eftersom tredje man, 

exempelvis en borgenär, står i avtalsrelation till bolaget, vilket företräds av dess 

styrelseledamöter, borde det enligt vår mening finnas insikt hos styrelseledamöter – samt 

följa av övrig reglering i ABL och allmänna principer – om vikten av att vid beslut och 

åtgärder även värna om tredje mans egendom. Med hänsyn till denna omständighet, kan det 

synas orimligt att inte skydda tredje man mot styrelsens vårdslöshet. 

 

För att kunna besvara vår frågeställning – om tillräckliga ansvarsbestämmelser finns till 

skydd för tredje man – måste vi även utreda vem som omfattas av begreppet tredje man. I 

rättsfallet NJA 2014 s. 272 (se avsnitt 4.4), var det enligt TR inte av betydelse att lägga fokus 

på frågan om vem eller vilka begreppet omfattar, utan det mest väsentliga var att utreda 

huruvida skada och adekvat kausalitet förelåg. Instansen valde således att tolka benämningen 

“någon annan” enligt 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL extensivt. Det innebär att begreppet tredje 

man är väldigt språkligt vidsträckt, vilket medför att tidigare nämnda lagbestämmelse 

framstår som fördelaktig sett ur tredje mans perspektiv. Bestämmelsens utformning är 

fördelaktig, eftersom det nyssnämnda innebär att en skadelidande tredje man i princip alltid 

har rätt att åberopa ansvarsbestämmelsen i ABL (29 kap. 1 §), däremot är det inte någon 

självklarhet att tredje mans yrkande ges bifall i rätten. 

 

Med hänsyn till det väl omfattande begreppet, anser vi, liksom Aktiebolagskommittén i NJA 

2014 s. 272, att behov kan finnas av en begränsning av något slag. Aktiebolagskommittén 

uppmärksammade betydelsen av adekvat kausalitet (se avsnitt 3.6), vilket skulle kunna vara 

till hjälp för att särskilja de fall i vilka tredje man verkligen har lidit skada till följd av en 

styrelseledamots agerande. Regeringen, som inte var övertygad om att en sådan begränsning 

gällande orsakssamband (det vill säga i samband med definitionen av tredje man) var 

lämpligt, ansåg att det inte fanns skäl för en sådan lagändring132, varför frågan om vem som 

																																																													
132 Prop. 1997/98:99, s. 191 f. och SOU 1995:44, s. 251. 
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omfattas av begreppet “någon annan” ännu idag kvarstår. Mot bakgrund av detta ställer vi oss 

frågan varför regeringen ansåg att ingen lagändring eller något tillägg behövdes och ännu 

större blir frågan varför ingen sådan lagändring har tillkommit än idag. Om vi enbart ser till 

bestämmelsen i 29 kap. 1 §, anser vi att det finns ett behov av en avgränsning när det gäller 

begreppet tredje man. Ett behov finns eftersom benämningen annars får en alltför stor vidd, 

vilket skulle kunna innebära att i princip vem som helst (som lider skada) kan kräva 

ersättning. Det är dock viktigt att göra en intresseavvägning av frågan, det vill säga att se det 

från samtliga parternas sidor, vilket vi gör genom att konstatera att avsaknaden av en 

begränsning av det aktuella begreppet, medför att bestämmelsen blir fördelaktig för tredje 

man men till nackdel för en styrelseledamot i och med att denne får bära ett relativt stort 

ansvar. Styrelseledamoten kan med andra ord bli skadeståndsansvarig gentemot en 

förhållandevis stor krets av utomstående parter om begreppet tredje man inte avgränsas. 

 

Vidare uttalade sig HD (i NJA 2014 s. 272) om utomobligatoriska förhållanden, i vilka det 

enligt 2 kap. 2 § SkL krävs att brott har begåtts för att ersättning ska utgå. Det konstaterades 

senare i rättsfallet att det faktiskt inte alltid krävs att en brottslig handling har utförts, under 

förutsättning att det finns en särskild lagstadgad bestämmelse – såsom i ABL – applicerbar på 

den aktuella situationen, vilket i så fall skulle kunna ses som en fördel för tredje man. Mot 

bakgrund av vad som har framförts i uppsatsen, ställer vi oss dock skeptiska till att det 

verkligen blir fördelaktigt sett ur tredje mans synvinkel, eller om det faktiskt är så att det i 

praktiken är lika svårt för en utomstående part att erhålla skadestånd via ABL som SkL, 

såsom diskuterats tidigare i detta avsnitt. 

 

En av de främsta faktorerna – som har skapat problem i vårt uppsatsskrivande och, enligt vad 

vi tror, även för rättsväsendet och berörda i övrigt – är bristen på rättspraxis inom området. Vi 

har konstaterat att det inte finns tillräckligt med rättsfall och prejudikat om styrelseledamöters 

skadeståndsansvar gentemot tredje man samt att de avgöranden som finns sällan är till tredje 

mans fördel. Enligt vår mening kan detta bli (och vara) problematiskt, eftersom det inte finns 

någon tydlig vägledning för hur fall av dessa slag ska hanteras och bedömas, vilket skulle 

kunna tänkas innebära att rättsutvecklingen inom området “stannar av”. För att gynna 

rättsutvecklingen hade det, enligt vårt tycke, varit bra om fler parter valde att föra sin talan i 

domstol. 
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5.2 SLUTSATS 

Efter vår utredning av och diskussion om ABL:s bestämmelser gällande styrelseledamöters 

skadeståndsansvar och de rättigheter som föreligger för tredje man, har vi dragit en slutsats 

för att komma fram till ett svar på vår frågeställning. Problematiken gällande en 

styrelseledamots externa skadeståndsansvar gentemot tredje man tar sig uttryck i flera 

faktorer, nämligen att en ledamots ansvar faktiskt (till viss del) kan övervältras, att kravet på 

adekvat kausalitet gentemot tredje man synes strängt, att det saknas regler i ABL (och även i 

övrig lagstiftning) om vad som gäller vid en tredjemansskada som beror på en 

styrelseledamots vårdslöshet, att definitionen av begreppet tredje man är vag samt att 

avsaknaden av rättspraxis är så pass stor. Vår frågeställning kan indelas i mindre delar, för att 

lättare kunna nå en tydlig, sammanfattande slutsats. 

 

1. Finns det tillräckligt uttryckliga lagbestämmelser om styrelseledamots skadeståndsansvar 

gentemot tredje man? Trots att 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL reglerar styrelseledamöters 

externa skadeståndsansvar gentemot tredje man, anser vi – mot bakgrund av vad som har 

förts fram i diskussionen (se avsnitt 5.1) – inte att den är tillräckligt överskådlig och 

omfattande för att utgöra ett relevant skydd för en skadelidande tredje man. Det mest 

väsentliga som vi vill uppmärksamma är att det, enligt oss, saknas vägledning (till exempel i 

form av lagreglering) för hur ansvaret för en styrelseledamot ser ut gentemot tredje man vid 

vårdslöshet/uppsåt. En avsaknad av en sådan regel, framför allt i kombination med ett strängt 

krav på orsakssamband och begränsade möjligheter till ersättning vid indirekta skador, 

medför att ett tomrum finns i lagen, vilket i sin tur minimerar tredje mans möjligheter till 

ersättning vid skada och ger utrymme för flera (eventuellt felaktiga) fria tolkningar. Vad som 

är viktigt att tänka på i denna diskussion är att ABL i sin utformning fortfarande kan ses 

inneha rättspositivism och att det i själva verket är rättstillämpningen som icke har sådan.  

 

2. Vem/vilka är att se som tredje man? Detta är en stor och i sammanhanget oerhört viktig 

fråga som vi inte anser att det finns något tydligt svar på (se avsnitt 4.4.1 och 4.4.2 om NJA 

2014 s. 272). Klart är dock att det är fråga om en utomstående fysisk eller juridisk person, det 

vill säga en person som inte är part i ett avtal men som ändå berörs av den ifrågavarande 

rättshandlingen på grund av att denne på något vis har ett förhållande till bolaget. Att 

definitionen av “någon annan” (tredje man) är så pass vag, medför att det inte är möjligt att 

uttala sig om vem/vilka som omfattas av begreppet tredje man. Sett ur tredje mans perspektiv, 
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vilket vår frågeställning också är formulerad utifrån, anser vi således att 29 kap. 1 § 1 st. 2 

men. ABL i fråga om detta är positivt utformad, eftersom en bred krets får anses omfattas av 

bestämmelsen. Vi förstår dock att problematik finns angående frågan om att specificera 

begreppet, eftersom termen torde ha ett värde av att vara vitt, i likhet med 36 § AvtL. 

 

3. Är det möjligt att peka ut en viss styrelseledamot som ansvarig? Mot bakgrund av ovan 

förda resonemang (se avsnitt 5.1), anser vi att det torde vara möjligt att peka ut viss 

skadevållande styrelseledamot. Skulle svårigheter uppkomma, kan tredje man åberopa ansvar 

från hela styrelsen, eftersom de ansvariga styrelseledamöterna trots allt har ett solidariskt 

ansvar för sitt arbete och handlande (se avsnitt 3.7.2). 

 

4. Uppnår lagbestämmelsen (29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL) sitt syfte i form av tredjemans-

skydd? Vi anser, med hänvisning till vår diskussion i avsnitt 5.1 och vad som framförts ovan i 

detta avsnitt, att lagbestämmelsen, till viss del, inte uppnår det syfte som vi tror är 

eftersträvat, med andra ord att tredjemansskyddet inte i praktiken är lika omfattande som 

bestämmelsen får det att framstå som. ABL fungerar således inte – åtminstone inte i den 

utsträckning som vi tror är åsyftad – som ett extra skydd när SkL inte är applicerbar på grund 

av att den aktuella bestämmelsen i ABL har fallgropar som i mångt och mycket begränsar 

dess tillämplighet. 

 

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att det finns möjlighet för tredje man att utkräva 

ansvar och ersättning av en styrelseledamot, men endast under förutsättning att speciella 

omständigheter föreligger. Vad som utgör dessa speciella (och “korrekta”) omständigheter 

går inte att svara på, eftersom tillämplig lagbestämmelse enligt vår mening inte är tillräckligt 

uttrycklig och det finns ett tomrum av prejudicerande rättspraxis i ämnet. Det kan diskuteras 

huruvida detta tomrum av rättspraxis har betydelse i praktiken, men för vår uppsats kan vi 

konstatera att det skapar problem i och med att lagbestämmelsen i 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. 

ABL till viss del blir svårtolkad. 

 

5.3 REFLEKTIONER 

För att anknyta till vår inledning (se avsnitt 1.1), tror vi att mängden aktiebolag kommer 

fortsätta att växa i Sverige. Styrelseuppdrag, som förr sågs som hedersuppdrag, kommer i takt 

med utvecklingen att bli fler och arbetet i styrelserna kommer att effektiviseras och mer 
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kunna liknas vid normala heltidsjobb. Mot bakgrund av detta är det av stor betydelse att det 

finns tydliga regler och avgränsningar vad gäller styrelseledamöters ansvar. Som framgått av 

vår slutsats, anser vi inte att lagbestämmelserna (framför allt 29 kap. 1 § 1 st. 2 men.), såsom 

de uppenbarar sig i dagens aktiebolagslag, utgör ett tillräckligt skydd för en skadelidande 

tredje man. Om den aktuella lagbestämmelsen skulle ändras och omformuleras så att det 

externa skadeståndsansvaret för styrelseledamöter sträcker sig längre, kan det å ena sidan 

finnas risk för ett minskat intresse för styrelsearbeten i aktiebolag. För att bibehålla intresset 

för styrelseuppdrag, skulle det dock kunna tänkas att en lösning är att höja arvodena. Det kan 

eventuellt få konsekvensen att mindre aktiebolag inte har råd att betala för en styrelse och 

således anlita dess kompetens, vilket givetvis, enligt vår mening, skulle vara förödande för 

näringslivets utveckling. Å andra sidan skulle ett utvidgat ansvar kunna leda till att 

styrelsearbetet generellt sett optimeras, vilket naturligtvis skulle utgöra en fördel för såväl 

tredje man som för bolagen. 

 

Avslutningsvis vill vi framföra att vi är medvetna om att ABL har funnits sedan lång tid 

tillbaka, men tagit sig uttryck i flera olika skepnader. Lagen är i många hänseenden väl 

utarbetad, men vi anser att ett förtydligande (utöver vad som framgår i lagens förarbeten) 

avseende tredje mans rätt till skadestånd från en styrelseledamot skulle behöva införas eller 

åtminstone uttryckas i allmänna råd eller rekommendationer. Detta i syfte att bidra till lagens 

struktur, tydlighet och begriplighet.	 	
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