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Sammanfattning 
Från juli 2005 skall den nya svenska koden för bolagsstyrning successivt börja tillämpas av bolag vars 
aktier kan handlas på börs eller annan auktoriserad marknadsplats i Sverige. Koden har utformats i 
syfte att förtydliga och förbättra självregleringen i svenska bolag. Behovet av kodifierade 
självregleringsnormer har ansetts stort inte minst med tanke på de senaste årens bolagsskandaler i 
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kunna avgöra huruvida de brutit mot eller underlåtit att genomföra sina förpliktelser, och därigenom 
ådragit sig ett skadeståndsansvar, görs en s k culpabedömning. Ledning för culpabedömningen hämtas 
främst från bolagsledningens arbetsuppgifter såsom de är formulerade i ABL 8 kap. 
 
Stockholmsbörsen har beslutat att införliva koden i sina noteringskrav. Detta innebär att samtliga 
noterade bolag måste följa kodens regler eller, när så inte är möjligt, avge en förklaring till varför så 
inte skett.  
 
Föremålet för min uppsats är att utreda på vilket sätt den nya koden för bolagsstyrning påverkar 
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Förord 
 

Detta arbete är en magisteruppsats om tio poäng som avslutar min utbildning på 
Affärsjuridiska programmet med Europainriktning vid Linköpings universitet. 
Utbildningen omfattar totalt 180 poäng bestående av juridik, ekonomi och språk. Denna 
kombination av näraliggande discipliner är orsaken till att många studenter väljer att 
förlägga sin utbildning här. Även så för min egen del. När jag nu lämnar programmet 
kan jag konstatera att de förväntningar jag haft på utbildningen med sin unika karaktär 
har uppfyllts med god marginal. Grundläggande kurser inom bolagsrätt och ekonomi 
har funnits på min kursplan sedan andra årskursen. Därefter har en röd tråd av kurser 
gett mig en mycket bra helhetsförståelse av affärsjuridiken i allmänhet, och för 
bolagsrätten i synnerhet. Mitt intresse för bolagsrätt har bibehållits mycket tack vare 
professor Jan Anderssons föreläsningar och seminarier i kursen Aktiebolagsrätt hösten 
2004. När kursen var avklarad bestämde jag mig för att skriva min magisteruppsats med 
bolagsrätten som huvudämne.  
 
Bolagsstyrning och uppförandekoder är ett mycket aktuellt ämne. På senare tid har 
många länder runt om i världen på ett eller annat sätt kommit i kontakt med en av den 
fria marknadsekonomins baksidor; den där människor utnyttjar sin makt på andras 
bekostnad. Den debatt som följt därav har bland annat påkallat någon form av reglering 
av etiska riktlinjer i näringslivet. Den nya svenska koden för bolagsstyrning är ett 
exempel på en sådan reglering. Jag har valt att diskutera den nya koden ur ett av många 
tänkbara perspektiv. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare professor Jan Andersson, som hjälpt mig 
att problemformulera uppsatsen och hjälpt mig med tips och synpunkter de gånger jag 
kört fast i arbetet. Bitr. jurist Urban Båvestam, Advokatfirman Mannheimer & 
Swartling i Stockholm, skall också ha ett stort tack för att han tog sig tid att diskutera 
och delge sina idéer, tips och kommentarer på ämnet under ett telefonsamtal i 
inledningsstadiet av mitt arbete. Han tillsåg dessutom att jag fick tag på nypublicerad 
litteratur vilken annars varit svår att ta del av inom tidsramen för mitt arbetes utförande. 
Till sist vill jag tacka jur. stud. Anna Forsebäck och jur. stud. Johanna Svanberg som 
båda lagt ner stor möda på att korrekturläsa och kommentera mitt arbete. 
 
 
 
Linköping, juni 2005 
 
André Lundqvist 
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1. Inledning 
 

”Det är förbjudet att mörda också, ändå förekommer det mord. Det är en lite lättsinnig 

inställning att bara man skriver något på ett papper så har man därmed stävjat ett 

dåligt uppträdande.” 
Styrelseproffset Sven Hagströmer avfärdar koden som en ”papperstiger” och menar att inte en enda av de 

senaste årens bolagsskandaler hade kunnat undvikas med en kod för bolagsstyrning. (SvD 25 april 2005)1 

 

 

1.1 Problembakgrund 
 

I svensk bolagsrätt finns en etablerad lagstiftning och praxis för maktfördelning inom ett 

företag. Bolagsledningens arbete är framför allt reglerat genom 8 kapitlet 

aktiebolagslagen (ABL) och vissa sanktionsbestämmelser finns i 15 kapitlet ABL. 

 

Från och med 1 juli 2005 skall en ny kod för bolagsstyrning, en så kallad Corporate 

Governance-kod2, börja tillämpas av vissa svenska bolag. Koden är framtagen av en 

kodgrupp ledd av Erik Åsbrink som ett initiativ för att uppmana till tillämpning av vissa 

etiska riktlinjer, och en starkare självreglering, i svenska bolag. När arbetet initierades 

2002 var kodgruppens tydliga uppfattning att det fanns ett betydande utrymme för 

förbättring av styrningen av svenska bolag. De bolag som berörs av koden är framför 

allt de aktiebolag vars aktier kan handlas över börs eller annan auktoriserad 

marknadsplats. Stockholmsbörsen avser att endast tillåta handel med värdepapper 

utgivna av bolag som tillämpar och följer koden, men kodgruppen har föreslagit en 

stegvis applicering där man börjar med bolagen som är noterade på A-listan samt de 

större bolagen på O-listan.3   

 

I många andra länder har sedan en tid tillbaka olika former av koder för bolagsstyrning 

tillämpats. I USA initierades systemet med Corporate Governance i mitten av 1980-talet 

                                                
1 http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_9608855.asp 
2 Fortsättningsvis kallar jag den svenska koden för uppförandekoden eller bara koden. 
3 I det inledande skedet, fr o m 1 juli 2005 eller senast inför bolagsstämmorna våren 2006, skall koden 
tillämpas av samtliga svenska bolag som är noterade på Stockholmsbörsens A-lista, samt de bolag på O-
listan som är värda minst tre miljarder kronor. Utländska bolag noterade på börsen skall i första hand 
tillämpa de koder som gäller för bolag i de länder de har sina säten. I avsaknad av sådan kod skall den 
svenska koden tillämpas även av dessa bolag. 
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som en följd av att bolagen på den amerikanska marknaden utvecklades till att bli 

maktmissbrukande, odemokratiska organisationer utan insyn, tillgodo för ledningen 

men till nackdel för aktieägarna. Den amerikanska modellen av bolagsstyrning finns i 

flera varianter och går tillsammans med systemet i England under benämningen den 

Angloamerikanska modellen, eftersom bolagsstyrningen i dessa två länder 

huvudsakligen är monistisk. Tyskland, Frankrike, Holland, Italien med flera länder har 

sedan ett antal år tillbaka olika utarbetade modeller för bolagsstyrning, tillsammans 

kallade den kontinentaleuropeiska modellen. Kännetecknande för de 

kontinentaleuropeiska länderna är deras dualistiska ledningstänkande.4 Svenskt 

ledningstänkande finner sig i den monistiska sfären, men drar i praktiken åt det 

dualistiska hållet eftersom vd enligt sina lagfästa rutiner avleder en del av ansvaret och 

makten från styrelsen. 

 

Svensk lag har i ABL 15 kap. 1 § en ram för vilka ageranden av styrelseledamot och 

verkställande direktör som står i strid mot ABL, samt leder till skadeståndsansvar då 

skada uppstått för bolaget eller för utomstående. För att domstolarna skall kunna 

fastställa ifall skadeståndsansvar föreligger eller inte, tillämpar de en genom praxis och 

doktrin fastställd culpabedömning. Med culpabedömningens hjälp kan domstolarna 

avgöra vilka uppgifter som ingår i styrelseledamots och verkställande direktörs uppdrag, 

samt om den uppkomna skadan är en direkt konsekvens av vederbörandes handlande 

utanför uppdraget, eller i strid mot uppdraget. Den nya uppförandekoden har inget 

inbyggt system för sanktioner vid regelbrott. Stockholmsbörsen ställer som krav för 

notering att bolagen tillämpar uppförandekoden, eller att bolagen vid avvikelse från 

densamma förklarar varför de väljer att avvika.5 Om ett bolag väljer att avvika från 

kodens bestämmelser, har börsens styrelse i tveksamma fall att avgöra om den angivna 

förklaringen till avvikelsen är godtagbar eller inte. Det är uppenbart att det mellan 

koden och lagen uppstår en diskrepans eftersom det är två olika system som skall 

tillämpas på samma gång av de berörda bolagen; ABL sanktionerar rent 

skadeståndsrättsligt personer inom bolagsledningen som överträder sina befogenheter 

medan brott mot koden i värsta fall medför en avnotering från börsen. Avnotering till 

följd av skadligt agerande skadar bolaget och aktieägarna, och det är sällan troligt att 

                                                
4 Se nedan, avsnitt 2.1.1 
5 Följ eller förklara, se nedan, avsnitt 4.3.3 
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någon enstaka styrelseledamot eller verkställande direktör har resurser att ersätta en 

sådan skada. En regresstalan från bolaget skulle i praktiken bli verkningslös. 

 

 

1.2 Problemformulering 
 

Med uppsatsen har jag för avsikt att diskutera och såvitt möjligt besvara följande frågor. 

På vilket sätt tillför den nya svenska koden för bolagsstyrning något nytt avseende den 

culpabedömning domstolarna gör för att bestämma en styrelseledamots eller 

verkställande direktörs eventuella skadeståndsansvar vid skadeståndskrav, i synnerhet 

från bolaget? Innebär koden att möjligheterna att ställa bolagsledningen till svars för 

skada utvidgas eller bara förtydligas? Vilken status har koden som rättskälla? Som en 

exkurs i uppsatsens diskussionsavsnitt skall jag kort diskutera vad Stockholmsbörsen 

har för möjlighet att avgöra vad som är en vettig förklaring till avvikelse från kodens 

bestämmelser och vad det innebär för kodens funktion och tillämpbarhet i praktiken. 

 

 

1.3 Syfte 
 

Mitt syfte med denna uppsats är att placera den svenska koden för bolagsstyrning i det 

bolagsklimat som råder i dag med redan etablerade sanktionsbestämmelser avseende 

ansvarsfrågor, samt att söka klarlägga och fastställa vilka direkta fördelar och 

möjligheter koden för med sig. Analysen av ovanstående är i synnerhet tänkt att 

klarlägga hur culpabedömningen, som är den bedömning domstolarna gör för att avgöra 

om en styrelseledamot eller verkställande direktör är skadeståndsansvarig i en viss 

situation, skall tillämpas med koden som bakgrund. Uppsatsens adressat är framför allt 

den som har ett intresse i bolagsrätt och civilrättsliga sanktionsbestämmelser i 

allmänhet. Vidare kan styrelseledamöter och verkställande direktörer ha ett visst 

intresse i att bevaka hur deras ansvarsexponering utvecklas. Det kan också tänkas att 

uppsatsen är av intresse för den eller de som funderar över på vilka grunder de kan ställa 

en styrelseledamot eller verkställande direktör till svars för uppkommen skada. 
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1.4 Avgränsningar 
 

Uppsatsen koncentreras till att behandla de delar av koden som kan komma att påverka 

gällande rättstillämpning avseende sanktionsbestämmelserna i ABL 15 kap. Jag 

kommer att använda mig av komparativa inslag av de angloamerikanska och 

kontinentaleuropeiska bolagsrättsliga systemen för att lättare bedöma vissa aspekter, till 

exempel hur den svenska koden skulle kunna justeras för att närma sig andra länders 

bolagsstyrningsprinciper. Dessa komparativa inslag kommer dock att begränsas i 

omfång och här kommer jag vara relativt okritisk i mitt val av litteratur. Jag utelämnar 

därmed stora delar av den internationella debatten vilka i övrigt skulle vara relevanta i 

ett arbete som omfattade mer än tio poäng. 

 

Uppsatsen kommer inte att utgöra något allmänt underlag eller uppslagsverk vid 

tolkning och tillämpning av koden, i vart fall inte i annat än de angivna delarna. 

Framställningen förutsätter vidare att läsaren har sådana grundläggande kunskaper i 

skadestånds- och bolagsrätt att sådant som för den vanlige juristen anses vedertaget 

utelämnas. 

 

 

1.5 Metod 
 

Jag kommer att använda mig av en deskriptiv och komparativ metod såtillvida att jag 

tydligt redogör för rättsläget avseende sanktionssystemet i svensk och viss internationell 

bolagsrätt. Den deskriptiva och komparativa karaktären genomsyrar också de delar där 

jag skall överblicka de svenska och internationella förhållandena avseende metoder och 

koder för bolagsstyrning. Vid tillämpandet av den deskriptiva och komparativa metoden 

kommer jag att inventera relevanta rättskällor såsom lagtext, förarbeten och doktrin, för 

att sedan belysa förhållandet mellan svenska och internationella förhållanden, dock med 

förbehållet avseende komparativa inslag som jag nämnt i avgränsningsavsnittet ovan. 

Komparationen kommer att göras med rätts- och bolagsledningssystemen i USA, 

England, Tyskland och Frankrike. Det begränsade internationella underlag jag använder 

kommer till stor del att inhämtas från artiklar författade av akademiker inom 

internationell bolagsrätt. Valet av länder motiveras med att de samtliga är tongivande 
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och viktiga i internationell bolagsrätt inte minst i egenskap av ekonomiska stormakter. 

Vidare representerar länderna både den angloamerikanska och den 

kontinentaleuropeiska modellen. Tysk bolagsrätt är dessutom i många avseenden en 

förebild för den svenska bolagsrätten. 

 

Uppsatsen avslutas med några avsnitt som huvudsakligen är av analyserande karaktär 

varmed jag ämnar sammanfatta och dra slutsatser utifrån det material jag dittills 

sammanställt i uppsatsen. 

 

 

1.6 Disposition 
 

Uppsatsen kommer att delas in i sju kapitel inklusive. I kapitel 2 skall jag redogöra för 

begreppet bolagsledning som i många avseenden skiljer sig åt olika länder emellan. I 

följande kapitel skall jag ta en titt på det svenska sanktionssystemet och hur 

domstolarna tillämpar lag och praxis för att fastställa bolagsledningens eventuella 

skadeståndsansvar. Därefter skall jag gå in på de olika system av bolagsstyrning som 

finns i USA, England, Kontinentaleuropa och Sverige med tyngdpunkten på det 

sistnämnda. När jag inventerar den svenska koden för bolagsstyrning flikar jag in 

analyserande kommentarer vilka förbereder för de slutsatser jag skall dra längre fram i 

arbetet. I femte kapitlet ska jag ta en titt på Stockholmsbörsens noteringskrav samt vilka 

metoder börsen tillämpar när de noterade bolagen inte följer de krav man accepterat i 

samband med börsnoteringen. De avslutande avsnitten av uppsatsen kommer att vara av 

diskuterande karaktär och kommer att användas till att bearbeta och analysera min 

referensram och dra vissa slutsatser på de i problemformuleringen uppställda frågorna. 

Kapitel sex innehåller dessutom en kortare diskussion om sedvänja som jag tycker är 

intressant i sammanhanget, men som inte berörs nämnvärt i uppsatsens övriga avsnitt 

eftersom jag anser att diskussionen inte har någon avgörande inverkan på slutprodukten. 
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2. Begreppet bolagsledning 
 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en överblick av de bolagsledningsprinciper som 

gäller i den angloamerikanska, delar av den europeiska, samt den svenska rätten där jag 

skall försöka placera de olika utländska rättsordningarna jämte den svenska för att ge ett 

jämförelseperspektiv på vad som avses med just bolagsledning. Inledningsvis skall jag 

nämna något om den juridiska uppbyggnaden av bolagsledningen i de olika 

rättsordningarna för att belysa inkonsekvensen av ett generellt användande av 

begreppet. De personer som enligt min mening ingår i bolagsledningen i ett svenskt 

aktiebolag är styrelseledamot och vd, det vill säga de personer som enligt ABL 15:1 kan 

bli skadeståndsansvariga för culpöst handlande.6 Definitionen gör jag för att med ett ord 

kunna inbegripa både styrelse och vd. Enligt kodens definition omfattas enbart den 

operativa ledningen, det vill säga vd och hans närmast underordnade, av begreppet 

bolagsledning, men det är i praktiken inget annat än en lek med ord och inte på något 

sätt generellt fastställt. Jag vill därför redan nu uppmärksamma läsaren om denna 

tvetydighet för att förhindra språklig förvirring längre fram. 

 

 

2.1 Maktfördelning i bolag 
 

Grundläggande för alla juridiska personer, vilka ägs av flera fysiska eller juridiska 

personer genom andelar, är att ägarna har rätt till viss maktutövning. I större bolag med 

många aktieägare blir maktutövningen mer komplicerad och av rent praktiska skäl 

förefaller ett system med delegerad makt åt en mindre grupp kompetenta människor 

som enda lösningen. Ägarna får därefter, genom att framföra sina synpunkter vid 

bolagsstämma, avgöra om det delegerade ansvaret som ålagts ledningen skötts på ett bra 

eller mindre bra sätt.7 Denna icke exklusiva inskränkning8 i bolagsledningens 

suveränitet är olika stor i olika länder. Som huvudprincip gäller dock att det i yttersta 

hand är aktieägarna som besitter bestämmanderätten över bolaget. Enligt neo-klassisk 

ekonomisk teori, vilken utgör normen inom svensk bolagsrätt, är denna aktieägarnas 

                                                
6 Se vidare avsnitt 2.2, nedan 
7 Se t.ex. Rodhe, s 168 ff 
8 Det finns givetvis andra riktlinjer för bolagsledningen att följa än de som direkt anges av aktieägarna, 
såsom lagtext och bolagsordning. Mer om detta nedan, se kapitel 3. 
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kontroll av bolagets angelägenheter avgörande i förhållande till övriga organs inflytande 

över bolaget.9 Det är populärt att dra paralleller mellan demokratiska statsskick i 

statsrättslig mening och den dogmatiska rättvisenorm som enligt till exempel von 

Gierke bör prägla varje bolags beslutsapparat. Han var upphovsman till begreppet 

bolagsorgan och menade att samhörigheten mellan aktieägarna tillförde bolaget dess 

juridiska personlighet. Bolagsstämman var med andra ord enligt hans mening det enda 

bestämmande organet i bolaget och övriga organ, exempelvis det organ vi kallar 

bolagsledningen, hade endast en underordnad betydelse, ett delegerat uppdrag att utföra 

vissa uppgifter.10 

 

Jag har inte för avsikt att närmare filosofera kring normer utifrån vilka bolag styrs eller 

bör styras – det är minst sagt ett uppsatsarbete i sig. Jag skall nedan i stället redogöra för 

på vilket sätt bolagsledningens funktion fördelas enligt princip i olika länder. Det finns 

två typer av ledningssystem i bolag i olika länder; de monistiska och dualistiska 

ledningssystemen.  

 

2.1.1 Monistisk och dualistisk ledning 

 

Med ordet ledning avser jag den grupp människor som enligt lag skall ha aktieägarnas 

förtroende att sköta bolagets angelägenheter och den direkta kontrollen förenad därmed. 

I ett monistiskt styrt bolag är ledningen och övervakningen av bolagets angelägenheter 

koncentrerat till ett enda organ. Det monistiska systemet utövas framför allt av 

bolagsledningar i engelska och amerikanska bolag där i princip all makt tillfaller the 

Board of Directors. Även svenska bolagsledningar är att beteckna såsom monistiska 

eftersom vd inte utgör någon tydlig motpol till styrelsens ledning och kontroll av 

verksamheten, utan snarare innehar ett lagstadgat delegerat ansvar från styrelsen att 

handha bolagets löpande verksamhet.11 Den monistiska principens koncentration av 

makt innebär att ett och samma bolagsorgan utövar såväl löpande förvaltning och 

representation som kontroll över hur det av ägarna delegerade ansvaret sköts. I ett 

dualistiskt ledningssystem har den delegerade makten fördelats mellan två bolagsorgan. 

Det tydligaste exemplet är Aktiengesellschaft (AG) i Tyskland där två av varandra 
                                                
9 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, Norstedts Juridik, Stockholm 1999, s 31, samt hans 
hänvisning till prop. 1997/98:99, s 75 f 
10 Dotevall, s 31 
11 Se ABL 8:25 
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oberoende ledningsorgan sköter strikt åtskilda uppgifter. Nära till hands ligger också 

tyska Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). De nordiska aktiebolagsformerna 

kan i praktiken sägas bära drag av dualism eftersom vd inte nödvändigtvis är ledamot av 

styrelsen. Däremot kan dessa drag bli mindre tydliga, beroende av hur makten fördelas 

mellan de olika ledningsorganen som följd av bolagsstämmans beslut eller 

bolagsordningens innehåll.12 

 

 

2.2 Vilka omfattas av begreppet bolagsledning? 
 

Det för mitt arbete centrala begreppet bolagsledning är i geografiskt komparativt 

hänseende ett relativt intetsägande uttryck vilket ytterst abstrakt karaktäriserar den eller 

de personer i ett bolag som besitter det direkta inflytandet över bolagets verksamhet. 

Det finns på grund av skillnaderna mellan de jämförda rättssystemen ingen gängse 

uppfattning om vem eller vilka dessa personer är. För att kunna göra en relativt 

rättvisande komparation mellan de olika rättssystemen i till exempel frågan om 

ansvarsfördelning, skall jag i detta avsnitt klarlägga vilka personer som i de olika 

länderna kan tänkas utgöra bolagets ledning.  

 

I svensk bolagsrätt avses med bolagsledning de personer i ett aktiebolag som besitter det 

yttersta ansvaret för bolagets löpande verksamhet och dess övervakning, det vill säga 

styrelseledamöterna och verkställande direktören.13 Det är också dessa som enligt ABL 

15:1 kan bli personligen skadeståndsansvariga för culpöst handlande. Att ABL 15:2 

reglerar revisors skadeståndsansvar innebär däremot inte att även denne ingår i 

bolagsledningen, i vart fall inte enligt min benämning, utan snarare att dennes ansvar 

skall bedömas med andra mått.14 En verkställande direktör är obligatorisk i alla publika 

aktiebolag, men är i hierarkiskt avseende underordnad styrelsen.15 Det innebär att han 

                                                
12 Dotevall, s 20 ff 
13 Rodhe, Knut, Aktiebolagsrätt, tjugonde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm 2002, s 181 
14 Man bör hålla isär personer i den absoluta toppen i klassiska bolagshierarkier. Det är inte ovanligt att 
ett amerikanskt bolags Chief Financial Officer tillhör the Board of Directors eller i vart fall ingår i den 
grupp människor som delegerats sådant ansvar att han eller hon är att anses som del av bolagsledningen. I 
bolag med drag av dualistiskt styre är det strikt taget styrelseledamöter och verkställande direktör som 
ingår i bolagsledningen. 
15 Jfr. t.ex. vd:s plikt att följa styrelsens anvisningar och riktlinjer enl. ABL 8:25 
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eller hon, inom ramen för lagen och bolagsordningen, är skyldig att följa anvisningar 

från styrelsen om hur den löpande förvaltningen skall skötas.  

 

I Amerikansk och engelsk bolagsrätt avses med bolagsledning en central styrelse kallad 

Board of Directors vilken ensam är ytterst ansvarig för såväl den löpande verksamheten 

som övervakningen av densamma.16 Denna styrelse är det enda centrala ledningsorganet 

i bolag från dessa länder och visar på hur en monistisk princip tillämpas. The Board of 

Directors utses av ägarna, och den utser i sin tur en av medlemmarna i styrelsen till 

Chief Executive Officer. I England har det efter ikraftträdandet av Combined Code17 i 

viss utsträckning fordrats en tillsättning av så kallade non-executive directors i publika 

bolag, det vill säga en delegering av ansvaret över den löpande verksamheten till 

anställda som inte är ledamöter av the Board.18 Denna utveckling drar 

ledningstänkandet i engelska företag åt det dualistiska hållet. 

 

I tysk bolagsrätt finns två huvudsakliga bolagsformer, AG och GmbH. Den största 

skillnaden mellan dessa två bolagsformer är att ägarkretsen i GmbH är begränsad till 

antalet. Bolagsformen GmbH kan sägas motsvara de privata aktiebolagen i Sverige. I 

AG finns två centrala ledningsorgan, vorstand och aufsichtsrat. Vorstands funktion är 

att handha förvaltningen av bolaget samt att företräda bolaget gentemot tredje man. 

Aufsichtsrat är å andra sidan ett organ vars enda funktion är att utöva kontroll över 

vorstand.19 Ett GmbH med färre än 500 anställda begärs inte enligt tysk rätt att utse ett 

aufsichtsrat, och ledning av verksamheten måste inte nödvändigtvis skötas av ett 

vorstand. Om bolaget väljer en organisation utan dessa två bolagsorgan fordras i stället 

att det finns en geschäftsführer som skall ombesörja ledningen av verksamheten.20  

 

I fransk bolagsrätt finns två bolagsformer som representerar ca 95% av landets 

kommersiella bolag; société anonyme (SA) och société à responsabilité limitée (SARL). 

Ett SA kan sägas motsvara den tyska motsvarigheten till AG, med den väsentliga 

skillnaden att applikationen av ett kontrollorgan i SA är frivilligt. Ett SA kan med andra 

                                                
16 Dotevall, s 22 
17 Se 4.3.2, nedan 
18 Dotevall, s 23 
19 Denna funktion innehades enligt äldre tysk rätt av staten; ett slags övervakande öga för att bevaka 
aktieägarnas, borgenärernas och allmänheten intressen 
20 Se Dotevall, s 24 
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ord ledas antingen monistiskt eller dualistiskt. Ett SARL styrs på monistiskt vis på 

ungefär samma sätt som ett GmbH i tysk rätt, från vilken SARL också härstammar.21  

  

Sammanfattningsvis omfattas begreppet bolagsledning i Sverige, USA, England, 

Tyskland och Frankrike av följande personer: 

 

- Styrelseledamot Sverige: 
- Verkställande direktör 

Monistisk ledning 

- Board of directors (styrelsen) USA/England: 

- Non-executive directors 
(direktörer som inte är 
ledamöter av styrelsen) 

Monistisk ledning (i England med 
viss dragning åt det dualistiska 
hållet) 

AG: 
- Ledamöter av vorstand 
(förvaltande ledningen) och 
aufsichtsrat 
(övervakningsorganet)  

Tyskland: 

GmbH: 
- Geschäftsführer (verkställande 
direktör) 

Huvudsakligen dualistisk ledning 

- Conseil d’administration 
(förvaltande ledningen) 

Frankrike: 

- Conseil de surveillance 
(övervakningsorganet) 

Monistisk eller dualistisk ledning 
(beroende av vad bolaget beslutar 
sig för att använda) 

 
 

2.2.1 EG-rättens utveckling 

 

För att påskynda harmoniseringen inom EU uttrycks i EG-fördraget att harmoniseringen 

är viktig i medlemsstaterna för att skapa likvärdiga regler och för att skydda aktieägarna 

och borgenärerna med en bas av likvärdiga grundprinciper.22 Genom rådets utfärdande 

av direktiv sedan början av 1960-talet har medlemsstaternas aktiebolagsrättsliga 

lagstiftningar successivt uniformerats. Med tanke på att det huvudsakligen är större 

bolag som verkar på den internationella marknaden har direktiven huvudsakligen riktat 

                                                
21 Implementerandet av bolagsformen SARL i fransk rätt skedde när Alsace och Lorraine övertogs från 
Tyskland. Företagarna i dessa områden hade vid tidpunkten svårt att anpassa sig till det franska systemet, 
varför undantag medgavs under en övergångsperiod. Därefter tilläts samtliga företagare i Frankrike att 
utnyttja den nya bolagsformen SARL. 
22 EG-fördraget, art. 44 
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sig mot de svenska publika aktiebolagen och dess europeiska motsvarigheter, Inc., AG, 

SA, etc. 

 

Det femte bolagsdirektivet rör bolagets organisation och de olika bolagsorganens 

ansvar. Inledningsvis var arbetet med detta direktiv kontroversiellt i så avseende att 

många länder med inarbetade monistiska respektive dualistiska system kände sig 

förfördelade av de nya reglerna. Därför gjordes en ny omfattande bearbetning och 1983 

kunde rådet presentera ett nytt direktivförslag som inte påverkade någon av 

medlemsstaternas grundprinciper om maktfördelning inom bolaget. Tanken var att 

bolagen, oavsett monistisk eller dualistisk uppbyggnad, i praktiken såg likadana ut, 

eftersom monistiska företag, särskilt större, tenderar att delegera makten åt flera organ 

och på så vis närma sig ”mitten” av skalan mellan monistiskt och dualistiskt synsätt.23 

 

2.2.2 Några särdrag i amerikansk och engelsk rätt 

 

Amerikansk och engelsk rätt har gemensamma rötter i common law systemet. Dess 

släktskap utesluter dock inte olikheter, och för att fortsättningsvis kunna sortera in de 

två rättssystemen under den gemensamma beteckningen angloamerikansk rätt, eller 

angloamerikansk modell, skall jag här inledningsvis peka på ett par väsentliga 

skillnader. Framför allt gäller att bolagsrätten i USA huvudsakligen regleras på 

delstatlig nivå.24 I nationellt hänseende är alltså amerikansk bolagsrätt väldigt utspridd. 

Däremot finns det på federal nivå regleringar genom så kallade securities acts, vilka 

gäller samtliga delstater. Häromåret trädde till exempel Sarbanes-Oxley i kraft.25 I 

komparation med amerikansk bolagsrätt är det vanligt att jämföra med bolagsrätten i 

framför allt delstaterna Kalifornien, New York och Delaware. De två förra eftersom de 

är ekonomiskt viktiga och den senare eftersom ungefär hälften av bolagen på New 

Yorkbörserna har sitt säte där. Anledningen till att många bolag väljer säte i Delaware 

är framför allt delstatens effektiva bolagsrättsliga lagstiftning samt domstolarnas 

kompetens att döma i bolagsrättsliga mål.26 

                                                
23 Dotevall, s 28 f 
24 Dotevall, s 21 
25 Se nedan, avsnitt 4.3.1 
26 Jan Andersson, föreläsning vid Linköpings universitet, sept. 2004 
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3. Skadeståndsansvar enligt ABL27 
 

De förhållanden som råder i näringslivet är så speciella att det ansetts nödvändigt med 

särskilda skadeståndsregler i ABL.28 Dessutom anses det att näringslivet är beroende av 

att det finns verksamma incitament för bolagsledningar att fullgöra sina skyldigheter.29 

Dock gäller fortfarande den allmänna skadeståndsrätten som grund för 

ansvarsbedömning.30 För att någon skall bära ett skadeståndsansvar fordras att det finns 

en beteendestandard och att överträdelser av denna standard berättigar den skadelidande 

till någon form av ersättning från den som orsakat skadan.31 För bolagsledningen ligger 

beteendestandarden i det delvis lagstadgade regelverk som inventeras vid en 

culpabedömning.32 ABL 15:1 stipulerar följande. 
 

”En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han fullgör sitt uppdrag uppsåtligen 

eller av oaktsamhet skadar bolaget, skall ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en 

aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller 

bolagsordningen.” 

 

Av lagtexten ovan framgår att en styrelseledamot eller verkställande direktör som i sitt 

uppdrag culpöst orsakat bolaget skada blir skadeståndsansvarig.33 Samma konsekvens 

följer av att vederbörande orsakat tredje man skada genom överträdelse av lag eller 

bolagsordning.34 ABL och ÅRL är på intet sätt uttömmande för tillämpliga lagrum 

avseende nämnda bestämmelse, utan även den allmänna skadeståndsrätten kompletterar 

reglerna i ABL och ÅRL. Ämnet har sedan en tid tillbaka varit föremål för diskussion 

eftersom både lagtext och praxis lämnar luckor efter sig. Nedan skall jag redogöra för 

den systematik som tillämpas för att fastställa styrelseledamots eller verkställande 

direktörs skadeståndsansvar. 

 

                                                
27 I detta kapitel dominerar Dotevall som källa för det jag skriver. Jag vill härvid understryka mitt 
oberoende av källor på så vis att jag anser culpabedömningen som ett för utgången av 
ansvarsbedömningen relativt stereotypt tillvägagångssätt. Se också min kommentar i not 45, s 21.  
28 Andersson, Sten, Johansson, Svante och Skog, Rolf, Aktiebolagslagen, En kommentar, del II, Norstedts 
Juridik, Göteborg 2003, s 15:2 
29 A st, m h t prop. 1997/98:99 s 187, 191 
30 A a s 15:2-3 
31 Bergström, Claes och Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem, Studentutgåva, Nerenius & 
Santerius Förlag, Angered 1997, s 191 
32 Se nedan, avsnitt 3.2 
33 Det interna ansvaret 
34 Det externa ansvaret 
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3.1  Skadebegreppet 
 

För att regelsystemet som tar avstamp i ABL 15:1 överhuvudtaget skall bli tillämpligt 

skall först och främst skada ha uppstått. Skadeståndsbegreppet är med andra ord inte 

enbart beroende av att styrelseledamot eller VD handlat culpöst, utan främst av att 

handlandet orsakat sådana konsekvenser som i sammanhanget faller in under begreppet 

skada.  

 

Vad kännetecknar då en skada i sammanhanget? Per definition skall skada ses som ”en 

ekonomiskt mätbar förmögenhetsförlust som utan eller mot den skadelidandes vilja 

drabbat denne”.35 Förmögenhetsförlusten kan under dessa premisser till exempel vara 

en extraordinär kostnad, en förlorad inkomst, en förlorad möjlighet till inkomst eller en 

värdeminskning på bolagets egendom. För publika bolag vidgas ett redan brett 

skadebegrepp ytterligare eftersom de flesta handlingar som skadar bolaget i större 

omfattning blir kända hos allmänheten och påverkar aktiekursen, det vill säga 

aktieägarnas förmögenhet, negativt, utöver den skada som följer av mindre 

utdelningsmöjligheter. 

 

3.1.1 Skadans storlek 

 

Omfattningen av styrelseledamotens eller verkställande direktörens skadeståndansvar 

motsvaras enligt lagtextens lydelse av storleken på den skada som bolaget eller tredje 

man vållats genom vederbörandes culpösa handlande. Skadans storlek bestäms med 

ledning av skadeståndsrättsliga principer, och då är det framför allt det negativa 

kontraktsintresset som styr,36 det vill säga den skadelidande skall försättas i samma 

position som om den skadegörande handlingen aldrig hade företagits.37 Det positiva 

kontraktsintresset kan i normalfallet inte tillmätas någon betydelse här eftersom 

skadegörande handlingar sällan ens teoretiskt kan leda till vinst för bolaget eller tredje 

man, dessutom beaktat de svårigheter en sådan skadebedömning skulle innebära.38 En 

                                                
35 Dotevall, s 51 
36 Dotevall, s 51 
37 Hellner, Speciell avtalsrätt II, 2:a häftet, s 207 
38 Det positiva kontraktsintresset innebär att skadeståndet skall försätta den skadelidande i samma 
ställning som om avtalet genomförts på ett korrekt sätt. I detta sammanhang är det frågan om det finns ett 
”korrekt sätt” med tanke på styrelseledamots och verkställande direktörs ställning som företrädare för 
bolaget och det ansvar som åligger dem i deras uppdrag.  
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något lättare bedömning kan rimligtvis genomföras vid uppskattningen av det negativa 

kontraktsintressets storlek; det är lättare att ”plocka bort” kända förluster än att försöka 

bedöma hypotetiska förtjänster vilka följer av handlingar som aldrig företagits. Därmed 

inte sagt att bedömningen av det negativa intresset är helt friktionsfri. Många olika 

transaktioner kan vara beroende av en enda handling som bedöms vara skadevållande i 

vår mening. Nämnda transaktioner riskerar att gå i stöpet i det fall att den skadevållande 

handlingen förklaras såsom nullitet. I ett längre tidsperspektiv, beaktat utdragna 

processer och liknande, kan det med andra ord vara ytterst komplicerat att avgöra den 

skadelidandes situation som den hade varit om ingen av dessa transaktioner, beroende 

av den skadevållande handlingen, företagits. För att undvika alltför osäkra teorier, och 

alltför dyrbara utredningar, har domstolarna i RB 35:5 ett alternativ i att skönsmässigt 

uppskatta skadans storlek. Denna ventil skall dock användas restriktivt och endast i fall 

då själva utredningen inte kan fortsätta utan alltför höga kostnader. Dessutom 

understryker Lindell att det är skadans omfattning som skall utrönas. Domstolarna har 

med andra ord inte enbart att bedöma vilket beviskrav som är skäligt.39 

 

3.1.2 Omedelbar och medelbar skada 

 

En omedelbar – eller direkt – skada drabbar bolagets aktieägare och bolagets borgenärer 

utan att bolaget i sig lidit någon skada. Ett exempel på omedelbar skada är i det fall att 

en verkställande direktör för bolag A vid förhandling med representant för banken B 

uppgett direkt felaktiga uppgifter till grund för slutande av ett kreditavtal med B. A 

behöver inte i detta fall nödvändigtvis ha lidit någon skada överhuvudtaget, men B 

utsätts för en större risk för förlorad återbetalning. Enbart den ökade risken utgör en 

omedelbar och på kreditmarknaden i allra högsta grad mätbar skada för B och det är den 

skadevållande verkställande direktören i A som är skadeståndsansvarig.40 Handling som 

orsakar omedelbar skada för aktieägare kan till exempel vara underlåtenhet eller 

handling som står i strid med likhetsprincipen eller någon annan aktieägarskyddsregel i 

ABL. En skadevållande handling som minskar bolagets förmögenhet vållar en 

omedelbar skada för bolaget och därmed en medelbar – eller indirekt – skada för 

bolagets aktieägare och borgenärer. För aktieägaren innebär det att dennes andel i 

                                                
39 Lindell, Bengt, Civilprocessen, andra upplagan, Iustus Förlag, Uppsala 2003, s 421 f 
40 Jag belyser endast principen här. Ingen hänsyn tas med andra ord till revisors eventuella ansvar. 
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bolaget tappar i substansvärde, och för borgenären innebär det till exempel att bolaget 

inte kan fullgöra sina förpliktelser gentemot denne.41 

 

I min uppsats är det den omedelbara skadan, som drabbar bolagets person vid 

styrelseledamots eller vd:s culpösa handlande, som är av intresse. När jag 

fortsättningsvis pratar om det interna ansvaret för skada och culpabedömningen därav 

menar jag med andra ord omedelbar eller direkt skada vilken av bolagsledningen 

tillfogats bolaget som juridisk person. 

 

 

3.2 Culpabedömningen 
 

Det finns en gräns för hur mycket ansvar man kan kräva av personer som ingår i 

ledningen på ett företag. Om det inte finns någon återhållsamhet i tillämpningen av 

15:1-regeln blir ansvaret orimligt tungt att bära. Därigenom skulle det bli svårt för 

bolagen att rekrytera tillräckligt kompetenta personer till sina styrelser. Bolagen har ett 

vinstsyfte och verkar i en marknadsekonomi, vilket bland annat innebär att dess ledning 

ibland måste ta vissa affärsmässigt motiverade risker.42 Den styrelseledamot som 

känner att han riskerar ett stort personligt skadeståndsansvar varje gång han fattar ett 

beslut som skulle kunna gynna bolaget, sitter inte kvar länge. Denna risk att hämma 

bolagens flexibilitet på marknaden måste beaktas av den som beslutar om 

skadeståndsansvar föreligger eller inte.  

 

Vad är då en affärsmässigt motiverad risk? Uppdragen för styrelseledamot och 

verkställande direktör i ett aktiebolag skiljer sig otvivelaktigt åt på många punkter; de 

har enligt ABL vitt skilda ansvarsområden. En närmare titt på ordalydelsen i ABL 15:1, 

första punkten, ”…styrelseledamot eller verkställande direktör som när han fullgör sitt 

uppdrag…”, ger vid handen att ansvarsbedömningen skall göras genom att den 

skadevållande handlingen ställs i relation till uppdraget. För att bedöma huruvida en 

styrelseledamot eller verkställande direktör skall hållas ansvarig i sammanhanget måste 

alltså fastställas vad som kan tänkas ingå i vederbörandes arbetsuppgifter och 

                                                
41 Dotevall, s 50 ff 
42 SOU 1995:44, s 17 och s 241. Se också Svensson, Bo och Danelius, Johan, Aktiebolagslagen, 
Kommentar och lagtexter, 15:e upplagan, Tholin & Larssons förlag, Göteborg 2002, s 302 
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ansvarsområden, samt på vilket sätt vederbörande avvikit från dessa. En bedömning där 

styrelseledamots eller verkställande direktörs eventuella avvikelse från normen då en 

skada orsakats brukar kallas oaktsamhetsbedömning eller culpabedömning. 

Culpabedömningen delas upp i en objektiv och en subjektiv sida43, alternativt en bunden 

och en fri culpabedömning.44 På den objektiva sidan skall avgöras om ansvar kan 

åläggas den skadevållande med hänsyn till dennes uppdrag såsom det, relativt 

knapphändigt och enbart formellt, är formulerat i ABL, ÅRL och bolagsordningen. Till 

den subjektiva, för bedömningen kompletterande, delen hänförs alla de subjektiva, 

personberoende aspekter som kan tänkas ha betydelse för bedömningen, till exempel 

kan man fråga sig om styrelseledamoten i ett särskilt sammanhang haft tillräckligt med 

erfarenhet på området för att kunna ha förutsett den inträffade skadan. Den bundna och 

fria culpabedömningen är en metod med lite annorlunda tillvägagångssätt, men med i 

praktiken samma funktion, nämligen att stegvis beta av en skala av plikter som åligger 

styrelseledamot respektive verkställande direktör.45 

 

3.2.1 Styrelseledamots och verkställande direktörs uppdrag 

 

”Vår verksamhet är unik” är inte bara ett nött slagord som används av företagare som 

vill understryka sitt bolags självständighet och integritet i branschen. Uttrycket får också 

betydelse i frågan om ansvarsfördelningen mellan olika organ i bolaget. Näringslivet är 

väldigt nyanserat branschmässigt, med en mängd olika verksamheter, inriktningar och 

storlekar på bolagen. Med detta sagt förefaller det mycket svårt, om inte omöjligt, att 

generalisera fram ett allmänt regelverk eller att söka fastställa en allmän sedvänja bland 

styrelseledamöter respektive verkställande direktörer. Av ABL 15:1 framgår att 

styrelseledamot och verkställande direktör är internt och externt ansvariga för sina 

befogenhetsöverskridanden i sina uppdrag. ABL ger mycket knapphändig och enbart 

formell information om hur en person iklädd rollen som styrelseledamot eller 

verkställande direktör skall agera. För att kunna avgöra vad som ingår i deras uppdrag 

måste vi titta på inte bara deras respektive arbetsuppgifter vilka framgår av 8 kapitlet 

                                                
43 Dotevalls metod, se Dotevall, s 44 
44 Jag vill härvid påpeka att val av metod vid culpabedömning spelar relativt liten roll, i vart fall i min 
uppsats. Dotevalls metod är enligt min uppfattning ett sätt att se på culpabedömningen, och den andra 
metoden, vilken t.ex. Andersson väljer att göra bedömningen med, är ett annat. I praktiken gör jag ingen 
skillnad; det ena synsättet får alltså inga annorlunda konsekvenser än det andra. Längre fram i arbetet 
kommer jag att glida in på och använda det senare synsättet vid tillfälle.  
45 Jan Anderssons föreläsning, Linköpings universitet sept. 2004 
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ABL (samt ÅRL och bolagsordningen), utan också komplettera med exempelvis 

culpabedömningen, samt i viss mån sedvänja inom vissa branscher.46 

 

3.2.2 Culpabedömningens objektiva sida och den bundna culpabedömningen 

 

Gränsen mellan objektiv och subjektiv culpabedömning kan vara svår att dra, framför 

allt med tanke på att delar av ABL eller en bolagsordning kan vara svårtolkade i vissa 

avseenden. Den objektiva sidan av culpabedömningen är initialt enkel att göra. Det 

gäller som nämnts ovan att se om styrelseledamot eller verkställande direktör brutit mot 

de regler som finns uppställda i ABL och/eller bolagsordning. I ABL:s 8:e kapitel 

återfinns reglerna om styrelseledamots och verkställande direktörs formella uppgifter, 

obehörighetsgrunder med mera. Det är exempelvis i normalfallet lätt att konstatera att 

en verkställande direktör, som enligt lag skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för 

att bolagets bokföring skall fullgöras,47 har handlat culpöst i skadeståndsrättslig 

bemärkelse om han på ett eller annat sätt genom underlåtenhet av denna plikt orsakat 

bolaget eller tredje man skada. Vidare ingår enligt lag indirekt i styrelsens och vd:s 

uppdrag att följa bolagsstämmobeslut, för vd gäller att följa vd-instruktion från 

styrelsen, samt att följa andra arbetsordningar som anges.48 I den bundna 

culpabedömningen tas hänsyn till dessa punkter. 

 

3.2.3 Culpabedömningens subjektiva sida och den fria culpabedömningen 

 

Culpabedömningens subjektiva sida har en strikt underordnad position jämfört med den 

objektiva sidan. Till den subjektiva sidan av culpabedömningen räknas sådana aspekter 

som berör styrelseledamots och, i undantagsfall, verkställande direktörs person.49 

Problemet, som Dotevall belyser det, är att många styrelser på ett i och för sig 

förtjänstfullt sätt är sammansatta av personer med olika bakgrund i syfte att uppnå en 

bredare kompetens. Med anledning härav blir det svårt att fastslå en gemensam 

miniminivå för vad som normalt kan förväntas av en styrelseledamots kapacitet. Klart 

står dock att ansvaret står fast oavsett medlemmarnas av bolagsledningen otillräckliga 

                                                
46 Frågan om den svenska koden för bolagsstyrning bidrar till att förtydliga detta återkommer jag till, se 
kapitel 6 
47 ABL 8:25, 2 st. 
48 Se t.ex. ABL 8:25 
49 Dotevall, s 55 
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personliga kvalifikationer.50 Dålig erfarenhet på ett visst område eller dålig insyn i viss 

branschkunskap utgör inget remedium för ansvarsfrihet. Däremot kan en 

styrelseledamot som tillsatts för en specialkompetens som endast han besitter, åläggas 

ett vidare ansvar gentemot bolaget än om han hade konsulterat styrelsen från en extern 

position. Denna specialkompetens måste dock framgå av den arbetsfördelning som 

styrelsen har överenskommits om.51 

 

Den fria culpabedömningen kan med fördel göras i situationer där bolagsledningens 

skadeståndsansvar skall utredas, och innebär i praktiken ingen större skillnad jämfört 

med Dotevalls metod. I den fria bedömningen tas hänsyn till icke lagfästa bestämmelser 

och normer. Dessa kan delas in i fyra kategorier av plikter som generellt kan sägas 

åligga styrelseledamot och vd i deras sysslomannaliknande ställning, nämligen 

vårdplikt, övervakningsplikt, tystnadsplikt och lojalitetsplikt.52 Gemensamt för dessa 

plikter är att de åligger bolagsledningen i syfte att värna om bolagets intresse. Plikterna 

är relativt elastiska i sin tillämpning, det vill säga att domstolarna har en möjlighet att ta 

hänsyn till omständigheterna vid avgörande av vad som anses ingå i ledningens 

uppgifter. Vårdplikten avser till exempel sådan plikt som kan förväntas av en 

verkställande direktör eller styrelseledamot som fattar beslut om en investering som 

innehåller vissa riskmoment. Visar det sig efter hand att investeringen leder till skada 

för bolaget och den fria bedömningen visar att vederbörande inte tagit tillräcklig hänsyn 

till sin vårdplikt, är handlingsrekvisitet för skadeståndsansvar uppfyllt.  

Övervakningsplikten ligger i bolagsledningens tillsyn av verksamheten, det vill säga att 

vd och styrelsen som besitter det yttersta ansvaret för verksamheten, förvaltar sitt 

övervakningsansvar enligt lag väl.53 De skall med andra ord se till att alla delegerade 

uppgifter sköts enligt instruktion. Lojalitetsplikten för bolagsledningen handlar framför 

allt om att styrelseledamöter och vd skall tillvarata ägarnas intressen, men också i att 

visa engagemang i sitt arbete och att avstå från att engagera sig i konkurrerande 

verksamhet. Tystnadsplikten gäller för styrelseledamot och vd i alla sammanhang, såväl 

vid styrelsesammanträden som utanför arbetet.54  

 

                                                
50 Dotevall, s 56 
51 Dotevall, s 65 ff 
52 Jan Andersson, föreläsning vid Linköpings universitet sept. 2004 
53 Jfr. ansvar enligt lag i t. ex. ABL 8:3 och 8:25 
54 Dotevall, s 37, m h t NRt, 1973 s 821 
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De fyra plikterna i den fria culpabedömningen utgör egentligen också beståndsdelar i 

Dotevalls objektiva måttstock; avgörandet av var de hör hemma är en definitionsfråga. 

Jag väljer att hänvisa till den fria culpabedömningen när jag fortsättningsvis talar om de 

fyra plikterna. Självfallet får den fria bedömningen göras med bakgrund av särskilda 

omständigheter såsom bransch, bolagets ställning, bolagets storlek, den totala risken för 

skada, med mera. En alltför vid fri culpabedömning minskar ju bolagsledningens 

handlingsutrymme drastiskt, mer än vad som är nyttigt för bolagets behov av 

utveckling. 

 

3.2.4 Internt och externt skydd 

 

Såsom ABL 15:1 antyder görs det skillnad på det interna och det externa ansvaret. Det 

interna ansvaret motsvarar det som den juridiska personen, det vill säga bolaget, har att 

förvänta sig av bolagsledningen. Bolaget förväntar sig inte enbart att bolagsledningen 

skall följa lagens och bolagsordningens instruktioner om hur ledningsarbetet skall 

skötas. Utöver detta följer en plikt att följa den uppställda arbetsordningen, 

bolagsstämmobeslut, vd-instruktion från styrelsen samt de mer abstrakta plikter som 

granskas i culpabedömningen, till exempel vårdplikt, lojalitetsplikt et cetera.55 

Beträffande bolagsledningens ansvar gentemot enskilda aktieägare och annan tredje 

man gäller att culpabedömningen görs betydligt snävare. Andra punkten i ABL 15:1 

anger att för att skadeståndsansvar gentemot tredje man skall aktualiseras, fordras, 

förutom att kraven på skada och orsakssamband är uppfyllda, att överträdelse har gjorts 

i förhållande till ABL, ÅRL eller bolagsordningen. Tredje man kan med andra ord inte 

yrka på skadestånd för överträdelse av de bestämmelser som gäller utanför denna 

innersta kärna av culpabedömningen. När det beträffande externa ansvaret hänvisas till 

ABL och bolagsordningen gäller uteslutande de regler däri som syftar till att skydda 

tredje mans intresse.56 Det externa ansvaret har i uppsatsen ingen eller liten betydelse. 

Jag skall fortsättningsvis huvudsakligen koncentrera arbetet till det interna ansvaret. 

 

 

 

 

                                                
55 Se ovan 
56 Dotevall, s 167 
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3.2.5 Orsakssambandet 

 

I bedömningen huruvida styrelseledamot eller verkställande direktör skall hållas 

skadeståndsansvarig skall, förutom skadedefinition och culpabedömning, göras en 

prövning av handlingens eller underlåtenhetens adekvata orsakssamband med den 

inträffade skadan.57 Ett adekvat orsakssamband måste göras för att för att placera en 

styrelseledamots eller verkställande direktörs ansvar inom rimliga proportioner. 

Dessutom görs prövningen individuellt, det vill säga ledamöterna skall endast ansvara 

för den del av skadan de själva orsakat.58 Ett alltför släpphänt krav på adekvans skulle 

omöjliggöra eller i vart fall snävt begränsa ledningsorganens handlingsutrymme. Enligt 

allmänna skadeståndsrättsliga principer kan exempelvis normskyddsläran tillämpas för 

att begränsa handlandets räckvidd i förhållande till ansvaret. Enligt normskyddsläran 

gäller ansvar enbart då en handlingsregel överträtts och skada tillfogats det objekt vilket 

handlingsregeln avser att skydda.59 Det finns åtskilliga principer vilka talar för en vidare 

eller snävare tolkning av kravet på orsakssamband, till exempel casus mixtus.60 Även 

om rättsläget betraktas som oklart kan denna princip anses tala för att även avlägsna 

eller oväntade skador faller in under det skaderekvisit som skall uppfyllas för att 

bolagsledningen skall kunna anses vara skadeståndsansvarig. Detta tämligen låga krav 

på adekvans blir rimligt då man betänker vad som kan förväntas av en person som råder 

över annan tillhörig egendom.61 

  

 

                                                
57 A a s 48 
58 A st 
59 A st m h t Rodhe, Obligationsrätt, s. 319 
60 Principen uttrycker att skadeståndsansvar kan inträffa även då skadan beror av olyckshändelse vilken i 
normalfallet inte skulle leda till skadeståndsansvar, men som i en given situation kan anses vållad av den 
ansvarige därför att denne inte följt sina förpliktelser och därigenom indirekt vållat skada. Principens 
räckvidd är osäker. Se bl.a. Hellner, 2 häftet, s 207 
61 Dotevall, s 50 
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4. Corporate Governance 
 

Sverige är långt ifrån det första landet som kodifierar förhållningsregler för 

bolagsstyrning under beteckningen Corporate Governance. Ämnet framstår som aktuellt 

i allra högsta grad med tanke på de senaste årens utveckling av sådana kodifieringar, 

inte minst i Europa.62 I detta avsnitt har jag för avsikt att återge delar av de diskussioner 

som föregått koder för corporate governance, både på svensk och på internationell nivå, 

samt att kortfattat beskriva hur reglerna tillämpas i USA, Europa och i Sverige.  

 

 

4.1 Bolagens makt i samhället 
 

I Sverige har under de senaste åren rasat en debatt om bolagens agerande beträffande 

inte minst ersättningar och löner, men också den brist på insyn som allmänheten har. 

Aktiesparande har blivit var mans hobby eller till och med ett sätt att försörja sig eller 

förvalta sitt pensionskapital. Med detta sagt förefaller det inte märkvärdigt att debatten 

väckt starka känslor och att så många engagerat sig i den.  

 

 

4.2 Institutionellt ägande 
 

Ägarstrukturen i de stora börsbolagen skiljer sig åt mellan olika länder. I USA och 

England är ägarstrukturen generellt ganska bred, med många olika ägare. I 

Kontinentaleuropa är det, liksom i Sverige, betydligt vanligare med koncentrerade 

ägarstrukturer vilket ur ett ägarstyrningsperspektiv ställer högre krav på hur de 

institutionella ägarna förvaltar sitt inflytande i bolagen.63 

 

Sverige är ett land med relativt många stora institutionella ägare i allt från 

pensionsfonder, banker, stiftelser och andra storägare, till exempel Wallenberg, 

Investor, Kinnevik med flera. Med tanke på ägarnas inflytande på bolagsstämmorna 

leder många beslut till konsekvenser som gynnar andra än småspararna. Med tanke på 
                                                
62 Diskussioner har funnits länge på olika håll och så tidigt som 1992 infördes i England 
bolagsstyrningsregler i form av Cadbury Report, se nedan. Se också http://www.ecgi.org/ 
63 Hopt, s 19 
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att småspararna i många fall är svagt representerade i ägarskaran, hörs inte deras röst, 

och konsekvenserna för dem kan därmed bli ödesdigra. Intressekonflikten mellan 

majoritet och minoritet är ett klassiskt problem. Särskilt i svenska börsbolag, som ofta 

domineras av en kontrollägare, kan bolagets agerande göras i princip uteslutande med 

kontrollägarens intresse i fokus. Kontrollägaren kan exempelvis motsätta sig ett i 

grunden fördelaktigt beslut därför att han har andra intressen i sin portfölj som skulle 

missgynnas av beslutet i fråga.64 Behovet av den nya svenska koden har med bakgrund 

av de etiska skandalerna hos vissa ledningar, och de institutionella ägarnas makt över 

småspararna, varit att tillse att ett större mått av insyn från allmänheten kan garanteras, 

genom vilken småsparare bereds större möjligheter att spekulera i hur de skall förvalta 

sina pengar. 

 

 

4.3 Bolagsstyrning enligt angloamerikansk modell 
 

4.3.1 Något om Sarbanes-Oxley och ABA Director’s Guidebook 

De senaste årens så kallade corporate scandals i USA har gett upphov till en ny lag 

kallad Sarbanes-Oxley.65 En stor skillnad mellan denna och svensk reglering av 

bolagsstyrning är att den förra är en federal lagstiftning med tydliga och delvis 

straffrättsliga sanktioner mot bolagen och bolagsledningarna i de fall de skulle välja att 

inte följa reglerna. Sarbanes-Oxley är inte på något sätt att jämför med den svenska 

koden, men den påvisar i vart fall att trenden att vilja ta itu med bolagens oegentligheter 

tagit fart i USA, och att den federala makten dessutom inte är rädd att kasta in 

bestämmelserna i hard law. Precis som det i Sverige talas om uppförandekodens 

byråkratiska bekymmer för mindre bolag, förs i USA en diskussion om Sarbanes-

Oxleys vara eller icke vara för de mindre bolagen. För de mindre bolagen består den 

byråkrati som Sarbanes-Oxley för med sig mest i onödigt höga kostnader som inte står i 

paritet till den verksamhet de bedriver eller den omsättning bolagen har. Vissa menar 

att alla får lida för de största bolagens räkenskapliga oegentligheter.66 

                                                
64 Bergström & Samuelsson, s 122 ff 
65 http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_9608855.asp#kommentera 
66 http://www.usatoday.com/tech/news/2004-12-08-sarbanes-usat_x.htm 
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Sarbanes-Oxley är som sagt ingen uppförandekod, utan en lag. Den är dessutom 

huvudsakligen inriktad på revisionsrättsliga bestyr. Någon särskild uppförandekod finns 

inte i USA, däremot har man med hjälp av exempelvis Model Business Corporations 

Act utvecklat vissa allmänna förhållningsregler som blivit norm för många företag. 

Dessutom har American Bar Association tagit fram en tolkning av praxis kallad 

Corporate Director’s Guidebook,67 vilken ger bolagsledningarna tydlig handledning i 

hur ett bolag skall styras och hur man på bästa sätt kan agera för att undvika 

skadeståndsansvar eller straffrättsliga sanktioner. Director’s Guide, vilken 

huvudsakligen bygger på MBCA:s lydelser, föreskriver bland annat att en av styrelsens 

viktigaste uppgifter enligt ABA:s tolkning av MBCA och dess praxis, är att verka för 

företagets bästa genom att bistå med handledning åt den operativa ledningen av 

företaget.68 Handledningen skall göras med särskild hänsyn till den speciella erfarenhet 

och kompetens varje individuell director besitter. Guiden anger också tydligt att 

director inte bara skall verka för bolagets ekonomiska målsättningar, utan också ta 

hänsyn till lag, public policy och etisk standard. De två sistnämnda ger en fingervisning 

om betydelsen av Corporate Governance i USA och att det där förtydligas mer än i 

exempelvis Sverige.  

 

Director’s Guidebook ger också sin syn på begreppet Business Judgement Rule. Denna 

regel beskriver domstolarnas presumtion att varje styrelseledamot på förhand agerar i 

god tro och i bolagets intresse då dennes beslut av olika omständigheter ändå leder till 

skada. Utifrån detta perspektiv använder sedan domstolarna en motsvarighet till den 

svenska subjektiva eller fria culpabedömningen för att avgöra eventuell 

skadeståndsskyldighet.69 

 

Guiden pekar vidare på ett antal punkter som varje blivande styrelseledamot bör gå 

igenom innan posten tillträds, till exempel att på förhand noga granska styrelsens 

organisation och procedurer och få en uppfattning om relationen mellan styrelsen och 

CEO. Vidare för varje blivande styrelsemedlem uppdatera sig på bolagets senaste 

officiella dokument och handlingar, lära känna styrelsens interna och externa rådgivare, 

diskutera framtidsplan med CEO, rannsaka sina eventuella personliga konflikter med 
                                                
67 Corporate Director’s Guidebook, third edition, Committee on Corporate Laws, American Bar 
Association, Chicago 2001 
68 A a s 4 
69 A a s 13 
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bolaget, et cetera. Punkterna är närmast att likna vid allmänna råd som varje sund 

styrelseledamot i större företag torde inventera i vilket fall som helst.  

 

 Det finns i USA en tradition av Coporate Governance politik och tänkande som funnits 

längre än i Europa. Diskussionen föregicks av den amerikanska industrins 

explosionsartade utveckling i början av förra seklet vilket förde med sig en utvecklad 

värdepappershandel; det fanns helt enkelt inte tillräckligt med riskkapital att hämta hos 

enskilda investerare. Under en kort period hade de största företagens ägande och 

ledning separerats vilket var en ny företeelse. Plötsligt skapades ett behov av att 

samordna ägarnas och ledarnas isärgående intressen – vanligen kallat principal-agent 

problemet. På 1930-talet startade debatten på allvar, och den pågår än idag.70 

 

4.3.2 Cadbury Report och dess efterföljare71 

 

En rad bolagsskandaler bland engelska börsnoterade bolag på 1980-talet, inte helt olika 

de som inträffat i Sverige på senare år, ledde till minskat förtroende för näringslivet hos 

allmänheten, vilket ledde till minskade investeringar i engelskt näringsliv. Fram till dess 

hade den engelska lagstiftningen avseende intern kontroll varit relativt intetsägande och 

bolagen hade enbart sina egna självregleringar att följa. Så är visserligen fallet än i dag, 

men den negativa trenden föranledde en utredning som 1992 resulterade i the Cadbury 

Report. Under 1990-talet och fram till idag har en rad olika kompletteringar utfärdats, 

bland annat avseende direktörsarvoden, och 2003 offentliggjordes den senaste versionen 

av allmänna riktlinjer för corporate governance i England i den reviderade versionen av 

Combined Code on Corporate Governance.72 Med Combined Code avses att genom 

börsens tillsyn, genom så kallade listing rules, pålägga näringslivet ett krav på mer 

etiska riktlinjer för självregleringen.73 Ett i den engelska koden vanligt förekommande 

begrepp är best practise vilket är tänkt att ange ett allmänt förhållningssätt för var och 

en av styrelseledamöterna, direktörerna samt en checklista för samtliga nytillträdda 

inom bolagsledningen att förhålla sig till.74 

 

                                                
70 Skog, m.fl., s 11 f 
71 http://www.manifest.co.uk/reports/UK%20Corporate%20Governance%20Milestones.pdf 
72 http://www.fsa.gov.uk/pubs/ukla/lr_comcode2003.pdf 
73 Hopt & Leyens, s 10 f 
74 A a s 11 
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4.3.3 Följ eller förklara 

 

Med the Cadbury Report kom en förhållningsprincip som kommit att appliceras i flera 

länder vilka utvecklat egna koder för bolagsstyrning, nämligen principen Comply or 

Explain. Den innebär att alla bolag som omfattas av en uppförandekods 

tillämpningsområde inte är strikt bundna att följa den till punkt och pricka. I stället 

medges en liten ventil för företagen att förklara eventuella avvikelser. Varje gång en 

avvikelse från koden uppstår, har övervakaren att ta ställning till den påföljande 

förklaringens hållbarhet. Övervakaren skall särskilt ta ställning till motiven bakom 

avvikelsen. En gång om året skall bolaget i en rapport redogöra för hur och i vilken 

utsträckning man anammat kodens bestämmelser. Principen om följ eller förklara gäller 

även för den svenska koden, och kodgruppen uttrycker i kodens inledningsavsnitt att en 

avvikelse inte per automatik innebär dålig bolagsstyrning.75 Så länge förklaringen till 

avvikelsen pekar på sakliga motiv kan avvikelsen likväl accepteras som god 

bolagsstyrning, allt beroende av de förhandenvarande omständigheterna. 

 

 

4.4 Bolagsstyrning enligt kontinentaleuropeisk modell 
 

I Kontinentaleuropeiska företag är ägarstrukturen normalt sett koncentrerad, men den 

senaste tiden har en utveckling åt det mer utspridda hållet, såsom är fallet i till exempel 

England, kunnat skönjas. Precis som i Sverige har i många länder avregleringen lett till 

ett mer utbrett ägande i småsparande och pensionssparande, och därmed ett större 

beroende av den avkastning ägandet genererar. De senaste åren har en mängd corporate 

governance-koder författats runt om i Europa, med den engelska Cadbury som förebild. 

Av särskilt svenskt intresse är det tyska regelverket, utefter vilket bland annat den 

svenska Aktiebolagslagen utformats.  

 

4.4.1 Tyskland 

 

I Tyskland har tidigare begreppet Corporate Governance haft svårt att etableras, vilket 

inte minst lett till avtagande utländska investeringar. Detta ledde till att man i Tyskland 

                                                
75 SOU 2004:130, s 74 



 33

insåg vikten av initierandet av en sådan kod och i slutet av 1990-talet utarbetades två av 

varandra oberoende koder på olika håll vilka hade som ambition att uttrycka en allmän 

tysk corporate governance. Ingen av dessa antogs och i stället utarbetades en tredje 

variant, Cromme-rapporten, som kunde godtas 2002. Införandet av den tyska koden 

innebar bland annat en utveckling av principen följ eller förklara, i den meningen att 

man valde att i AktG inkorporera denna skyldighet. Därmed uppstod en lagstadgad 

skyldighet att följa koden vilket innebär att tysk domstolspraxis framöver kan komma 

att ge intressanta anvisningar om hur koden skall tillämpas samt i vilken utsträckning 

förklaringar till avvikelser skall godtas.76 Dock återstår en hel del anpassningsarbete 

med både koden och lagen för att det ska uppstå någon effektiv symbios mellan de två.77 

Det har diskuterats huruvida tysk bolagsstyrning skulle må bättre och bli mer effektiv 

med ett monistiskt system. Aufsichtsrats övervakningsfunktion har sagts vara överflödig 

jämfört med till exempel engelska monistiska boards som sköter kontrollen själva.78 Det 

är den ”aktiva” styrelsen – i Tysk rätt den som kallas vorstand – som är involverad i det 

operativa arbetet i företaget och som har bäst inblick i och förståelse för hur deras arbete 

skall bedömas. Det finns fördelar och nackdelar med båda systemen, och vad som i 

längden gynnar aktieägarna är en empirisk fråga, menar Hopt.79 

 

4.4.2 Frankrike 

 

Reformer på senare år i Frankrike tyder på en tydlig anpassning till omvärldens 

utveckling avseende förtydligandet av bolagsstyrning och kontroll. I Frankrike 

introducerades det frivilliga systemet av monism respektive dualism i SA 1966. Även 

om den dualistiska modellen, med ett övervakningsråd precis som i tyska AG, i 

bolagsledningen är betydligt mindre vanlig, är den inte fruktlös.80 Statistiken visar att 

trots att endast 2-3 % av Frankrikes SA har en dualistisk ledning, har åtta av 40 bolag på 

CAC 4081 den strukturen. Hopt och Leyens menar att statistiken påvisar att större bolag 

i Frankrike tenderar att se fördelar i ett dualistiskt ledningssätt. 2001 kom en ny 

lagstiftning, NRE82, enligt vilken mallen, med vissa möjligheter till undantag, för ett 

                                                
76 Hopt & Leyens, s 10 
77 Se Baums & Scott, s 42 f 
78 Hopt, s 7 
79 A st 
80 Hopt & Leyens, s 17 
81 CAC 40 är samlingsnamnet på de fyrtio bolag som visar Parisbörsens index 
82 Nouvelle Régulation Economique; ung. “ny ekonomisk reglering” 
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nystartat SA är att följa den monistiska modellen, men med dualistiska inslag, genom att 

erkänna större administrativ makt åt den operativa ledningen, som en motpol till 

styrelsen (conseil d’administration). I oktober 2003 publicerades vidare den franska 

koden Principes de gouvernement d’entreprise. Särskilt intressant med den franska 

koden är att den fordrar att all aktivitet som kräver styrelsens godkännande annonseras 

skriftligt på förhand.83 

 

 

4.5 Bolagsstyrning i EU 
 

I maj 2003 presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för att ”modernisera 

bolagsrätt och förbättra bolagsstyrning i EU”.84 Handlingplanen lades delvis fram som 

ett svar på åtskilliga bolagsskandaler som ägt rum i Europa under millenniets första år.85 

Handlingsplanen baseras på en samling av delvis lagstadgande förslag som är tänkta att 

inkorporeras i EG-rätten gradvis. Kommissionen har ännu så länge ingen ambition att 

skapa en gemensam EG-kod eftersom risken är att en sådan inte skulle skapa annat än 

ytterligare ett lager av regler mellan överstatliga principer och nationella koder.86 

Emellertid tror Kommissionen inte heller att enbart riktlinjer för självreglering skulle 

vara tillräckligt effektivt för att uppnå en sund europeisk corporate governance. Men 

med tanke på den europeiska marknadens integration är det, för att säkra en viss 

koordination av de nationella koderna, på sin plats att genom en handlingsplan initiera 

ett gemensamt närmande med ett antal grundläggande frågor i fokus. Frågorna som 

Kommissionen ser som mest akuta är följande. 

 

i) Alla noterade bolag bör avge en årlig corporate governance rapport. Rapporten skall 
utförligt och beskrivande visa hur bolaget under det gångna året tillämpat 
bolagsstyrning samt visa hur bolagets struktur anpassats till att främja ett bättre arbete 
med bolagsstyrningsfrågor.  
 
ii) Länderna bör, för att stärka aktieägarnas insyn och kontroll, utveckla 
minoritetsskyddet och vissa rutiner vid bolagsstämma såsom möjlighet att ställa frågor, 

                                                
83 Hopt & Leyens, s 17 
84 COM (2003) 284, “Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European 
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delge sin röst även vid frånvaro, delta vid bolagsstämma med hjälp av elektroniska 
medel, med mera. 
 
iii) Medlemsstaterna bör anpassa sig till en gemensam standard i fråga om direktörers 
självständighet i sitt arbete, hur bolagen utser direktörer samt hur deras ersättning 
fastställs. 
 
iv) Ett gemensamt forum för corporate governance bör inrättas för att förstärka 
samordningen och uniformeringen av de nationella kodernas innehåll och hur koderna 
tillämpas och övervakas. 
 

 

4.6 OECD-modellen 
 

1999 utgavs för första gången en sammanfattning av OECD:s syn på vad som är sund 

bolagsstyrning.87 Samlingen är tänkt att utgöra ett stöd för såväl OECD-staters som icke 

OECD-staters regeringar i deras ansträngningar att utvärdera och förbättra de juridiska, 

institutionella och reglerande ramar som finns i respektive land, samt för att bidra med 

ledning och förslag åt börser, investerare, företag och andra parter som kan tänkas ha 

del i utvecklingen av bolagsstyrningen. Samlingen är inte särskilt detaljerad, vilket är 

förståeligt med tanke på dess ambition att kunna följas i så många länder, och uttrycker 

egentligen inget annat än de grundläggande förutsättningar som bör finnas för en väl 

fungerande bolagsstyrning. Författarna lämnar ansvaret för detaljerade ”best practise”-

instruktioner åt länderna själva att utveckla.88 Vid en närmare titt på styrelsens 

ansvarspunkter enligt OECD-modellen hittar vi inget som inte redan omfattas i den 

svenska versionen. Men eftersom avsnittet är så begränsat kan man i vart fall utläsa 

vilka punkter i OECD-modellen som erkänts särskilt högt värde. En av dem är vikten av 

att var och en av styrelseledamöterna utövar sin funktion självständigt och objektivt.89 

 

Den reviderade versionen av 2004 innehåller vissa tillägg på punkter som utvecklats 

med tiden.  

 

 

 

                                                
87 OECD Principles of Corporate Governance 
88 OECD Principles of CG, preambeln, s 11 
89 Ibid., Kap. VI, p. E 



 36

4.7 Svensk bolagsstyrning 
 

Från och med den 1 juli 2005 eller senast i samband med nästa års bolagsstämmor skall 

den nya svenska koden för bolagsstyrning börja tillämpas av samtliga bolag noterade på 

Stockholmsbörsens A-lista, samt de bolag noterade på O-listan som har en omsättning 

som överstiger tre miljarder kronor per år. Det har tidigare saknats en sådan samling av 

etiska riktlinjer som haft en ambition att reglera praxis hos svenska bolag. 

 

4.7.1 De senaste årens skandaler 

 

De tidigare bolagsledningarna i Skandia och ABB har under de senaste åren 

bombarderats med kritik från media och allmänhet för sina bonusprogram. Många har 

spekulerat i vad som kan tänkas ligga bakom chefernas agerande och besatthet av att 

riva till sig pengar. I de närmaste hätska debatter om bonusfrosseri har diskussionen 

enligt min mening flyttat fokus från den egentliga kärnfrågan, nämligen den 

överhängande bristen på riktlinjer för ett ”korrekt” agerande i befattningen som 

styrelseledamot eller verkställande direktör. Eftersom det tidigare sällan 

uppmärksammats eller i vart fall sällan satts i perspektiv att människor med makt haft 

en benägenhet att roffa åt sig pengar på andras bekostnad, har det inte heller funnits 

någon efterfrågan på sådana riktlinjer.  

 

4.7.2 Något om sedvänja och behovet av en uppförandekod i näringslivet  

 

”Korrekt agerande” i bolagsrättslig bemärkelse är något som hittills varit reserverat åt 

revisorer. Det hänvisas ofta till att revisorer skall hålla sig till god redovisningssed90, 

alternativt god revisionssed, bland annat med hänvisning till FAR:s rekommendationer. 

Någon sedvänja beträffande bolagsledningens agerande har hittills inte berörts, och 

vissa vill heller inte söka ett tydligare förhållningssätt till god bolagsledningssed eller 

liknande eftersom man, som jag tidigare varit inne på svårligen kan kategorisera dessa 

personer på grund av dessa posters utspridda verksamhetsfält, bolags olika storlekar et 

cetera. 

 

                                                
90 Se t.ex. ABL 10:3 
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4.7.3 Den svenska kodens tilltänkta funktion 

 

Förtroendekommissionens och Kodgruppens gemensamma uppfattning att det finns ett 

utrymme att förbättra svensk bolagsstyrning är ingen revolutionerande analys av 

näringslivsklimatet. Koden är tänkt att ”ge en samlad bild av god svensk praxis på 

området” och skall i första hand tillämpas av de större, noterade företagen som 

förebilder för de mindre. Koden är vidare tänkt att utgöra ett led i självregleringen inom 

näringslivet; bolagen skall själva eftersträva att agera som ”goda samhällsmedborgare” 

genom att systematiskt utreda, förebygga och lösa eventuella hinder i dialogen internt 

och framför allt externt. Med detta hoppas man att allmänhetens förtroende för 

näringslivets sätt att fungera skall förstärkas. Vidare vill man förstärka utländska 

investerares kännedom och förtroende för svenska bolag så att de svenska bolagen på så 

sätt skall få tillgång till utländskt riskkapital. Så långt de önskade målen av generell 

karaktär. Kodens uppbyggnad skall ur ett närmare perspektiv få bolagen att i sina rutiner 

skapa en tydligare fördelning av ansvar mellan lednings- och kontrollorgan, liksom att 

skapa en ”väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning samt 

tillse att likabehandlingsprincipen tillämpas i bolag med stort institutionellt ägande. Sist 

men inte minst skall en större transparens gentemot omvärlden eftersträvas.91  

 

4.7.4 Kodens bestämmelser avseende bolagsledningen med kommentarer 

 

Mitt syfte med det här avsnittet är att närmare beskriva några av reglerna i den svenska 

koden för bolagsstyrning. Vidare ska jag kommentera dem och ha kommentarerna i 

åtanke när jag lämnar mina synpunkter på koden i uppsatsens avslutande kapitel. I 

förekommande fall skall jag jämföra lydelser i koden med bestämmelser i ABL. Dessa 

jämförelser gör jag för att kunna avgöra var i culpabedömningen reglerna hamnar samt 

för att få en uppfattning om till vilken grad en förklaring behöver göras vid avsteg från 

kodens bestämmelser. 

 

4.7.4.1 Bolagsstämma 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Reglerna i detta avsnitt av koden 

är främst till ”[f]ör att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett aktivt utövande av 
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ägarinflytande vid bolagsstämman.”92 Denna ambition uttrycks genom allmänna 

bestämmelser om kallelse, deltagande på distans, bolagsledningens närvaro samt 

genomförande. Vad beträffar bolagsledningens närvaro fordras att en beslutsför styrelse 

skall vara närvarande, samt, såvitt möjligt, hela styrelsen vid ordinarie bolagsstämma. 

Uttrycket såvitt möjligt kan eventuellt ifrågasättas med tanke på följ eller förklara-

principen. Även med det förbehållet torde en förklaring utkrävas om någon i styrelsen är 

frånvarande. 

 

4.7.4.2 Tillsättning av styrelse och revisor 

Avsnitt två i regelverket skall tillse att varje styrelsetillsättning sker ”genom en av 

ägarna styrd, strukturerad och transparent process” för att skapa ”goda förutsättningar 

för väl underbyggda beslut”.93 Genom bestämmelserna skall en valberedning som 

representerar ägarna utses av stämman. Valberedningen skall sedan följa ett antal 

formella regler för att uppfylla avsnittets syfte. Reglerna i detta avsnitt är främst en 

reglering av ägarstyrningen bolaget och inte bolagsledningens bolagsstyrning, varför 

reglerna inte kommer att beaktas i samband med culpabedömningen. Bestämmelserna 

inkräktar heller inte nämnvärt på de regler om valberedning och styrelsetillsättning som 

anges i ABL. De är i det närmaste ett förtydligande av gällande lag, med ett fåtal 

undantag. 

 

4.7.4.3 Styrelse 

Avsnitt tre, om styrelsen, är desto mer intressant i sammanhanget. Här uttrycker koden 

vad som skall kunna förväntas av styrelseledamöterna och styrelseordföranden. De 

punkter som beskriver tillsättning och liknande har inget med culpabedömningen att 

göra varför jag inte går in på dessa närmare. Mer angeläget är det att försöka tolka 

kodgruppens mening i de fall koden uttrycker krav på av styrelseledamot eller 

verkställande direktör viss aktivitet, kompetens, lämnande av upplysningar, 

beslutsprocedurer, kunskapsinhämtande med mera. I ABL 8:3-5 beskrivs översiktligt 

styrelsens uppgifter och arbetsordning. Koden tangerar i vissa fall vad som där 

föreskrivs, och i andra fall är den mer detaljrik och till viss del nyskapande. I den 

inledande texten till detta avsnitt i koden anges att styrelsens övergripande uppgift är att 

förvalta bolaget på ett sådant sätt att ägarnas intresse i att få en långsiktigt god 
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kapitalavkastning ”tillgodoses på bästa möjliga sätt.” Detta tillgodoseende sker genom 

att styrelsen sköter sina i koden angivna uppgifter för ägarna. Uppgifterna skall 

redogöras för och kommenteras i det följande. Utöver kommentarerna kan punkterna 

generellt sägas uttrycka den arbetsordning styrelsen enligt lag har att årligen fastställa.94 

Punkterna är oftast något förkortade till att endast innehålla de enligt min mening 

relevanta lydelserna. 

 

a) Styrelsens uppgifter 

Styrelsens skall enligt koden 

i) fastställa övergripande mål och besluta om strategi för att uppnå målen 

Kommentar: ABL:s åttonde kapitel säger inget uttryckligen om mål och strategi, men 

torde kunna tolkas in i den kompetensnorm som anges generellt för styrelsen, nämligen 

att styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter.95 Denna kompetensnorm begränsas ytterst av verksamhetens syfte, det 

vill säga styrelsen skall i enlighet med sin aktivitetsplikt se till att syftet med 

verksamheten uppnås.96 Att fastställa mål och strategi är normalt en förutsättning för att 

syftet uppnås och därmed en av styrelsens viktigaste uppgifter. En avvikelse från denna 

punkt kan således bli föremål för skadeståndsansvar redan i den objektiva 

culpabedömningen, beroende av omständigheterna. Därutöver ingår den otvivelaktigt i 

den fria culpabedömningens vårdplikt. Därför utgör bestämmelsen ingen skillnad 

jämfört med redan etablerad tillämpning annat än att den konkretiserar och förtydligar 

det som redan tillämpas. 

 

ii) fortlöpande utvärdera bolagets operativa ledning och avsätta vd vid behov 

Kommentar: Eftersom vd är underordnad styrelsen enligt den monistiska hierarkiska 

modellen är det också styrelsens ansvar att se till att vd sköter sitt arbete på ett 

tillfredsställande sätt. Enligt lag är det i publika bolag styrelsen som utser vd,97 och då 

är det också rimligt att styrelsen avsätter vd ”vid behov”, det vill säga då vd inte följer 

vd-instruktion och liknande enligt lag,98 eftersom de har bäst översyn av det arbete vd 

utför. Bestämmelsen är av allt att döma ett uttryck för övervakningsplikten. 
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iii) se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av att de fastställda 

målen uppnås 

Kommentar: Inte heller denna uppgift anges uttryckligen i lag. Däremot skall avvikelse 

från denna uppgift normalt kunna leda till skadeståndsansvar enligt den subjektiva 

culpabedömningen, även utan kodens tillämpning eftersom det kan sägas vara ett 

uttryck för styrelsens övervakningsplikt. Vidare är skillnader i bransch och storlek 

mellan olika företag alltför stora för att avgöra hur en godtagbar förklaring till avvikelse 

skulle kunna se ut.  
 

iv) ansvara för att bolagets externa informationsgivning är öppen och saklig 

Kommentar: Enligt den fria culpabedömningen har styrelsen en viss tystnadsplikt 

angående uppgifter som kan skada bolaget om de kommer till allmänhetens kännedom. 

Motsatsvis skall den information som väl delges allmänheten alltså vara öppen och 

saklig, det vill säga inte vara missvisande för personer som har för avsikt att involvera 

sig i företaget på ett eller annat sätt. Punkten uttrycker inget krav på att information 

skall delges allmänheten, bara en beskrivning av hur den externa informationen skall 

vara, och uttrycker till stor del den ambition kodgruppen haft att med koden stärka 

allmänhetens förtroende för näringslivet. Bestämmelsen kan i samband med 

culpabedömningen anses utvidga styrelsens ansvar och därmed utsätta styrelsen för en 

högre riskexponering. 
 

v) se till att bolaget följer lagar och regler som gäller för den bedrivna verksamheten 

Kommentar: Bestämmelsen påverkar inte culpabedömningen nämnvärt och kan sägas 

uttrycka en del av den kompetensnorm som återges i ABL 8:3.  

 

vi) fastställa etiska riktlinjer för bolagets uppträdande 

Kommentar: Bestämmelsen hamnar enligt mitt förmenande ytterst i den fria 

culpabedömningen som ett slags uppsamlingspost eller eventuellt som en utvidgning av 

den redan existerande vårdplikten. Den kan dessutom, precis som föregående punkt, 

anses ingå i den genom ABL 8:3 uttryckta kompetensnormen. 

 

vii) tillse att styrelsens arbete årligen utvärderas genom en systematisk och strukturerad 

process 
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Kommentar: Punkten är ett tydligt, men generellt hållet uttryck för självreglering och 

självkontroll. Någon närmare förklaring till hur denna process skall gå till anges inte. 

För större bolag med många ägare torde denna funktion uppfyllas genom institutet 

bolagsstämma, och därmed inte utgöra någon skillnad gentemot gällande procedurer. 

Den påverkar inte heller culpabedömningen eftersom brott mot bestämmelsen i sig inte 

rimligtvis kan leda till skada för bolaget eller utomstående. 

 

Efterföljande del i avsnittet anger ägarnas ansvar att utse en för verksamheten 

kompetent styrelse, vilka som är lämpliga eller icke lämpliga för uppdraget, samt att 

styrelseledamot skall utses för ett år i taget. Reglerna är således irrelevanta för 

bolagsledningens ansvar. Därefter följer regler om vad som enligt koden fordras av ett 

bolags styrelseledamöter respektive styrelseordförande för att de skall anses uppfylla de 

kompetenskrav som ställs. Dessa regler innebär med andra ord att framför allt de 

subjektiva kraven på styrelseledamöter och styrelseordförande skärps vid en 

culpabedömning. För styrelseledamöterna gäller särskilt följande regler. 

 

b) Styrelseledamots ansvar gentemot bolaget i egenskap av ”syssloman”99 

Styrelseledamot skall 

i) inte vara så upptagen av externa uppdrag att han inte kan sköta uppdraget i bolaget 

med erforderlig tid och omsorg 

Kommentar: En i mitt tycke vettig formulering, i vart fall som ett förtydligande av 

bestämmelse i lag om obehörighetsgrunder för styrelseledamot.100 Finner domstolen inte 

att bestämmelsen är tillämplig inom ramen för den bundna bedömningen fångas den 

ändå upp av den fria bedömningens lojalitetsplikt. Bestämmelsen i koden understryker 

att styrelseledamoten har fått sitt uppdrag på grund av sin särskilda kompetens och 

erfarenhet, vilka färdigheter självfallet skall utnyttjas till fullo. Därmed kan domstolarna 

i den subjektiva culpabedömningen aldrig ta hänsyn till att en styrelseledamot, då denne 

orsakat bolaget eller annan skada, yrkar på förmildrande omständigheter på grund av 

tung arbetsbelastning utanför styrelseuppdraget. 

 

                                                
99 Angående begreppet syssloman, jfr diskussionen om maktfördelningen i aktiebolag ovan, avsnitt 2. Se 
också prop. 1975:103, s 376 
100 ABL 8:9, 2 st 
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ii) vara självständig i styrelsens beslutande samt se till att styrelsen har tillräckligt med 

information för att dess beslut skall anses väl underbyggda 

Kommentar: En styrelse skall utgöra en sammansättning av personer vilka besitter olika 

egenskaper och speciella färdigheter. Därför är det viktigt att dessa olikheter också 

färgar styrelsens beslut och agerande i olika situationer. En styrelseledamot som inte 

motsatt sig ett styrelsebeslut, vilket orsakar skada, enligt de möjligheter till notering av 

avvikande mening som anges i lag101 skall alltså inte kunna undgå skadeståndsansvar 

om han inte på ett godtagbart sätt motiverar sin ståndpunkt. En av remissinstanserna, 

Sveriges Advokatsamfund, kritiserade på förhand denna bestämmelse i koden. Enligt 

SAs ger bestämmelsen uttryck för en grundläggande felsyn, eftersom den egentliga 

avsikten med en bolagsstyrelse är att den skall verka som ett kollegium där personer 

med olika bakgrund och kompetens skall verka gemensamt för bolagets bästa.102 

Kritiken är enligt mitt förmenande grundlös med tanke på kodgruppens formulering 

ovan. Jag tror inte någon aktieägare vill ha en styrelse med ledamöter som inte tänker 

och argumenterar med utgångspunkt i vad de själva tycker är sakligt och relevant. En 

sådan funktion i en styrelse skulle motverka själva syftet. 

 

iii) tillägna sig all kunskap som erfordras för uppdraget 

Kommentar: I det närmaste en självklarhet med tanke på kompetensnormen i ABL 8:3, 

och således ingen förändring av culpabedömningen. 

 

iv) genomgå erforderlig utbildning vid introduktion till styrelseuppdraget 

Kommentar: Se föregående kommentar 

 

För styrelseordföranden gäller att han, utöver de bestämmelser som anges för ordinarie 

ledamöter, skall ha ett utökat ansvar vad beträffar styrelsens arbetsorganisation och 

effektivitet. I ABL sammanfattas ordförandens ansvar i ett fåtal allmänna paragrafer103 

och en särskild.104 Nedanstående punkter utvecklar till viss del ordförandens ansvar, i 

vart fall i förhållande till den bundna culpabedömningen. 

 

c) Styrelseordförandens särställning 
                                                
101 ABL 8:21, 3 st., och delvis 8:18, 2 st. e contrario 
102 SOU 2004:130, s 33 
103 ABL 8:15, 21 
104 ABL 8:14 
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För styrelsens ordförande gäller särskilt följande 

i) Om styrelseordföranden är anställd i bolaget eller om han har ett uppdrag i bolaget 

som sträcker sig utanför hans ordinarie uppdrag skall styrelsens arbetsordning och vd-

instruktion tydligt ange att styrelseordföranden inte får inkräkta på vd:s ansvarsområde 

för den löpande förvaltningen.  

Kommentar: Bestämmelsen förtydligar att vd har särskilda uppgifter enligt lag105, och 

att styrelseordföranden i sin egenskap av anställd i bolaget skall hålla isär anställningen 

från uppdraget som styrelsens ordförande. Om brott mot bestämmelsen leder till skada 

för bolaget torde skadeståndsansvaret hänföras till den lojalitetsplikt som 

bolagsledningen har i förhållande till ägarnas intresse.106 

 

Vidare skall styrelsens ordförande 

ii) organisera och leda styrelsens arbete, uppmuntra en öppen och konstruktiv 

diskussion i styrelsen i vilken samtliga ledamöter deltar och skapa bästa möjliga 

förutsättningar för styrelsens arbete 

Kommentar: Att styrelseordföranden skall organisera och leda arbetet uttrycks i stort 

sett bokstavligen i ABL.107 Däremot föreskrivs det nu svart på vitt att ägarintresset kan 

sägas efterfråga en dynamisk styrelse i vilken ordföranden sett till att alla ledamöternas 

kompetenser kommit beslutet tillgodo. Är ordföranden alltför passiv i detta hänseende 

kan han således anses ansvarig för att ett visst beslut inte beretts tillräckligt övervägande 

för att ge uttryck för styrelsens samlade ståndpunkt och därmed vara ansvarig för att ett 

visst skadevållande beslut inte varit detsamma som om han hade skött sin uppgift enligt 

denna bestämmelse. Första bisatsen ”organisera och leda styrelsens arbete” innebär i 

praktiken att ordföranden ansvarar för att övriga styrelsen sköter sitt ansvar att till 

exempel bidra med sina självständiga synpunkter108, vilket ju i sig bidrar till en öppen 

och konstruktiv dialog. Därmed är enbart första bisatsen av praktisk betydelse i 

sammanhanget och den uttrycker ju exakt vad som omfattas av styrelseordförandens 

ansvar enligt lag.109 Punkten tillför således inte culpabedömningen något nytt. 

 

                                                
105 ABL 8:25 
106 Dotevall, s 113 f 
107 ABL 8:14, 1 st 
108 Se punkten ii) i avsnittet ovan, s 40 
109 ABL 8:14 
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iii) se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget 

och dess verksamhet samt i övrigt får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet 

skall kunna bedrivas effektivt 

Kommentar: Det ligger således inte enbart inom respektive ledamöters ansvar att 

individuellt fortbilda sig. Det finns också ett heltäckande ansvar för ordföranden att 

tillse att så sker. Beträffande culpabedömningen gäller samma slutsats som i föregående 

punkt. 

 

iv) ta emot synpunkter från ägarna och förmedla dessa inom styrelsen 

Kommentar: Här föreskrivs ett aktivt mottagande av synpunkter och en närmare dialog 

mellan ägare och styrelse, ytterst under ordförandens ansvar. Även här uttrycks 

kompetensnormen i ABL och vårdplikten av ägarnas intresse. 

 

v) hålla fortlöpande kontakt med och fungera som diskussionspartner med och stöd för 

bolagets verkställande direktör 

Kommentar: Bestämmelsen uttrycker en kombination av ordförandens särskilda 

ansvar110 och styrelsens ansvar att utarbeta riktlinjer för hur verkställande direktören 

skall sköta den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter.111 Jag tolkar lydelsen 

som att styrelsens ansvar utökas, och vd:s ansvar minskas, jämfört med gällande lag 

eftersom vd som skäl för viss underlåtenhet eller överträdelse av sitt uppdrag kan anföra 

att ordföranden inte gett det stöd som behövts i en viss situation och därmed inte skött 

sitt ansvar som diskussionspartner och stöd. Om denna tolkning inte är avsedd efterlyser 

jag ett förtydligande eller att regeln tas bort. 

 

vi) se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt 

arbete 

Kommentar: Denna bestämmelse är ännu ett uttryck för ordförandens särskilda ansvar, i 

kombination med styrelsens kompetensnorm112. Således utgör bestämmelsen inget nytt 

underlag för culpabedömningen. 

 

                                                
110 ABL 8:14 
111 ABL 8:25 
112 Så som kompetensnormen uttrycks i ABL 8:4, 2 st 
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vii) efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag till dagordning för 

styrelsens sammanträden 

Kommentar: Det finns angivna bestämmelser om styrelsens sammanträden, beslutförhet 

och protokoll i ABL.113 Bestämmelsen här är till för att försäkra att styrelsen har korrekt 

underlag för de beslut som skall fattas på sammanträdet och tillför inget nytt i 

culpabedömningen. 

 

viii) kontrollera att styrelsens beslut verkställs effektivt 

Kommentar: Bestämmelsen är huvudsakligen ett förtydligande av den plikt styrelsen har 

att genom riktlinjer och anvisningar ange hur den löpande förvaltningen skall skötas av 

den operativa ledningen.114 

 

ix) se till att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen informeras om 

resultatet av utvärderingen 

Kommentar: Att ordföranden skall tillse att styrelsens arbete skall utvärderas årligen har 

redan konstaterats ovan. Plikten att informera valberedningen torde vara ömsesidigt, och 

för ordförandens del endast ligga i att försäkra sig om att de uppgifter valberedningen 

tar del av inte är felaktiga. Culpabedömningen torde heller inte påverkas av denna 

bestämmelse. 

 

4.7.4.4 Bolagsledning115 

I avsnittet om bolagsledningen anges bland annat vd:s uppgifter, men också något om 

styrelsens ansvar i samband med den operativa ledningen, att bolagsstämman skall 

besluta om vilka incitamentsprogram som får initieras med mera. Vad beträffar vd:s 

uppgifter i sig är de relativt kortfattade. 

 

i) Vd ansvarar för att styrelsen får ett så sakligt, utförligt och relevant 

informationsunderlag som behövs för att den skall kunna fatta väl underbyggda beslut. 

Dessutom skall vd se till att styrelsen hålls underrättad om utvecklingen av bolagets 

verksamhet mellan styrelsens sammanträden 
                                                
113 ABL 8:15-22 
114 ABL 8:25 
115 Observera att bolagsledning med kodgruppens definition avser verkställande direktör samt övriga 
befattningshavare i bolagets högsta ledning som är direkt underordnade verkställande direktören. Denna 
definition är alltså inte att förväxla med min ”15:1-definition” av ordet bolagsledning, det vill säga både 
styrelseledamot och verkställande direktör. 
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Kommentar: Denna bestämmelse tillför inte culpabedömningen något nytt eftersom 

avvikelse från densamma skulle innebära ansvar redan i den objektiva delen; vd skall ju 

enligt styrelseinstruktion enligt ovan förse styrelsen med just den information den 

behöver för att ha ett sakligt och relevant underlag inför sina sammanträden. Att vd 

skall hålla styrelsen uppdaterad om bolagets verksamhet mellan mötena är en väldigt 

allmänt hållen formulering i mitt tycke och torde tillgodoses av de rutiner alla bolag 

tillämpar. 

 

ii) Styrelsen skall godkänna vd:s väsentliga uppdrag utanför bolaget   

Kommentar: Denna bestämmelse är ömsesidig eftersom den föreskriver aktivitet från 

båda hållen. Vd skall se till att upplysa styrelsen och uppsöka godkännande hos den 

innan han företar något väsentligt uppdrag utanför bolaget. Samtidigt skall styrelsen 

fatta beslut om vilka uppdrag som kan godkännas utan att vd:s uppdrag i det egna 

bolaget äventyras. Tyngdpunkten ligger på vd:s plikt att uppsöka styrelsens 

godkännande. Bestämmelsen hör delvis ihop med vad som stadgas i lag om att styrelsen 

inte skall utse person till vd som inte avser att ta sådan del i verksamheten som 

ankommer på vd. Culpabedömningen utvecklas eventuellt marginellt och fördelar 

ansvaret enligt nämnda lagbestämmelse på både styrelse och vd.116 

 

4.7.4.5 Information om bolagsstyrning 

Detta avsnitt innehåller bestämmelser om att en särskild bolagsstyrningsrapport skall 

fogas till årsredovisningen, vari anges en rad uppgifter om styrelsesammanträden, vd:s 

arbete med mera. Bestämmelserna anges enbart i upplysningssyfte och innebär inget 

som utvidgar ansvar eller förtydligar culpabedömningen. 

 

4.7.4.6 Sammanfattning 

 

De bestämmelser i koden som är applicerbara inom ramen för en culpabedömning kan 

inte sägas utvidga bolagsledningens ansvarsexponering nämnvärt. De allra flesta 

bestämmelserna är direkta uttryck för vad som står i lagen, och övriga bestämmelser 

faller huvudsakligen in under den fria bedömningen. Ståndpunkten att koden inte tillför 

                                                
116 Jfr. ABL 8:27, 2 st 



 47

något av materiellt värde avseende styrelsens och vd:s uppdrag får härmed anses 

vedertagen.117 

                                                
117 Samma ståndpunkt anförs av bl.a. Eva Persson i Skog, En svensk kod för…, s 65-72 
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5. Värdepappersmarknaden och börsens noteringskrav 
 

Den senaste tiden har det skett en betydande avreglering av värdepappersmarknaden. 

Under 1980- och 1990-talen har stora förändringar skett till förmån för konkurrensen. I 

teorin leder konkurrensen, genom ökad frihet och effektivitet till en högre välfärd.118 

Genom den öppna konkurrensen anpassar sig marknaden till de krav som köpare och 

säljare ställer, vilket innebär störst nytta för samtliga inblandade.119 Men med tanke på 

att värdepappersmarknaden har ett så stort inflytande över människors ekonomi får 

konkurrensen aldrig lämnas utom kontroll; det ligger trots allt i allmänhetens intresse att 

deras investeringar omsätts på en marknad som inte riskerar att haverera. När den risken 

uppenbaras avtar investeringstakten och den ekonomiska omsättningen minskar vilket 

leder till sämre välfärd enligt ovan nämnda marknadsekonomiska teori. Det är med 

andra ord angeläget med vissa regleringar som stabiliserar värdepappersmarknadens och 

garanterar dess överlevnad. Trots avregleringen består alltså marknaden av en stor 

mängd regleringar av olika auktoritet, till exempel straffrättslig och bolagsrättslig 

lagstiftning, avtalsrätt, köprätt, skatterätt, krav på myndighetstillstånd, normativa 

värderingar, handelsbruk och sedvänja, föreskrifter från Finansinspektionen (FI), med 

mera. Reglerna kan för överskådlighetens skull delas in i tre kategorier: Lagreglering, 

självreglering och etiska regler. Koden kan av allt att döma placeras i samtliga tre 

kategorier, men hör enligt min uppfattning hemma i den andra kategorin, självreglering. 

Självregleringen anses utgöra marknadens kodex, och erhåller legitimitet genom att vara 

relevanta, väl avvägda och förnuftiga.120  

 

Den 7 april 2005 offentliggjordes beslutet att den svenska koden för bolagsstyrning 

skall ingå som en del av de noteringskrav Stockholmsbörsen ställer på bolagen som är 

noterade där.121 Enligt beslut skall koden inledningsvis tillämpas av alla bolag noterade 

på A-listan och bolag noterade på O-listan värda tre miljarder kronor eller mer. Från och 

med den 1 juli, men absolut senast i samband med bolagens bolagsstämmor år 2006 

skall berörda bolag börja efterleva koden.122 

  
                                                
118 Kågerman, Pontus, Värdepappersmarknadens regelsystem, Norstedts Juridik, Stockholm 2001, s 86 
119 A a s 
120 A a, s 87 
121 http://www.omxgroup.com/stockholmsborsen/se/index.aspx?lank=24 
122 Beträffande termen ”efterleva”, se diskussionen om ”följ eller förklara”, avsnitt 4.3.3 ovan 
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5.1 Stockholmsbörsens noteringskrav 
 

Det är viktigt att hålla isär Stockholmsbörsens noteringskrav och dess noteringsavtal. 

Det senare är en regelsamling som anger olika villkor som skall uppfyllas av börsens 

avtalspart. Uppfylls inte dessa villkor av bolaget varskos bolaget och placeras bolaget 

på en observationslista under en viss period. Om bolaget fortfarande inte åtgärdat 

bristen hänskjuts ärendet till en disciplinnämnd vilken avgör sanktionen som följer av 

avtalsbrottet. Att bolagen efterlever det förra, noteringskravet, är en förutsättning för att 

de över huvud taget skall noteras eller förbli noterade på Stockholmsbörsens listor och 

finns till för att börsen skall kunna säkerställa att det i dess regi sker en ändamålsenlig 

handel med värdepapper. Villkoren stipulerar bland annat att bolagen skall ha 

tillräckliga resurser för att kunna förse aktiemarknaden med all relevant information. 

Kraven varierar något beroende på vilken lista bolaget söker notering till, men generellt 

ställs högst krav på bolagen på A-listan. Noteringskraven är inte på något sätt enbart en 

tröskel att komma över för att nå notering, utan börsen ser fortlöpande till att 

noteringskraven iakttas och efterlevs av de noterade bolagen. Uppfylls inte dessa krav 

följer avnotering efter beslut av Stockholmsbörsens styrelse. Här är det viktigt att 

komma ihåg att en avvikelse från koden är i sin ordning så länge avvikelsen förklaras på 

ett vettigt sätt.123 Avvikelse leder med andra ord inte per automatik till avnotering. Att 

”följa koden” kan alltså även innebära att avvika från den så länge det sker med en 

godtagbar förklaring. Eftersom även uppförandekoden nu införlivas som ett 

noteringskrav, krävs det alltså att bolaget skall kunna visa upp ett fungerande system av 

självreglering förenligt med koden för att de skall få förbli noterade på börsen. 

 

 

5.2 Följ eller förklara i samband med noteringskraven 
 

Ovan har jag kort förklarat att koden ingår i börsens noteringskrav samt att börsen i 

princip har rätt att avnotera bolag som inte följer kodens lydelser. Däremot finns det en 

betydande möjlighet för bolagen att kringgå koden i den ventil som följ eller förklara-

principen innebär. Till skillnad från vad som gäller för noteringsavtalet är det, när det 

gäller noteringskraven, inte börsens disciplinnämnd som har att granska bolagen och 

                                                
123 Se om ”följ eller förklara”, avsnitt 4.3.3 ovan 
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besluta om deras öden, utan styrelsen. Om det innebär någon skillnad i kompetens och 

lämplighet vill jag inte sia om, däremot ställer jag mig frågande till hur principen om 

följ eller förklara kommer att användas. Vilka förklaringar kan tänkas dyka upp och hur 

skall börsens styrelse ta ställning till om förklaringarna är godtagbara eller inte?  

 

 

5.3 Giltig förklaring till avvikelse från koden 

 

Stockholmsbörsen är en av de remissinstanser som hade att utvärdera det förslag124 som 

sedermera bearbetades till att bli kodgruppens slutgiltiga version av koden. Tillsammans 

med de allra flesta övriga remissinstanser ansåg börsen att följ eller förklara var en 

godtagbar modell för reglering av bolagens tillämpning av koden, men i samma vända 

önskade börsen ytterligare klargöranden i koden om principens innebörd.125 

Kodgruppen bemötte börsen och övriga remissinstanser till viss del med tydligare 

förklaringar i den senare versionen, men osäkerheten i hur principen skall förstås finns 

av den nya versionen att döma kvar. Kodgruppen anser att inget organ bör få befogenhet 

att tillgripa någon form av korrektionsmedel mot dåliga förklaringar. Här har alltså 

börsen en balansgång att gå; å ena sidan skall börsen ta hänsyn till kodgruppens 

huvudsakliga syfte, det vill säga att öka självregleringen i svenska bolag på sikt, och å 

andra sidan ta hänsyn till noteringskravens formella karaktär som säger att kraven, 

inklusive koden, måste uppfyllas för att ett bolag skall förbli noterat på börsen. 

Ekvationen leder till en återvändsgränd; börsen blir därmed, enligt min mening, tvungen 

att i viss utsträckning sätta ner foten och markera vad som är en lämplig förklaring till 

avvikelse för att annonsera sin definition på vad det egentligen innebär att följa koden. 

En annan remissinstans, Svenska Fondhandlareföreningen, yttrade en viss oro i det 

faktum att koden på vissa punkter tydligt avviker från utländska koder, särskilt som den 

svenska koden har en betydligt högre detaljeringsgrad än många andra länders 

motsvarigheter.126 SvFF föreslår därför att de förklaringar till avvikelse från koden som 

svenska bolag anger skall bedömas mer tillåtande i de avseenden förklaringen bygger på 

en avvikelse från en bestämmelse som är särskilt snäv i den svenska koden. 

                                                
124 SOU 2004:46 
125 SOU 2004:130, s 8 
126 A SOU, s 16 
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I kodgruppens slutgiltiga version av koden har alltså principen följ eller förklara 

preciserats något. Kodgruppen menar att genom ett tillämpande av principen har 

ambitionsnivån i koden kunnat läggas högre än om reglerna varit tvingande.127 Detta 

motiverar de med att man vid tvingande reglering måste lägga kraven på en nivå som är 

rimlig att begära av varje företag vid varje tillfälle. Koden innehåller inga regler för hur 

avvikelser skall motiveras, utan hänvisar till aktiemarknaden där investerare och andra 

aktörer får avgöra vad som är en rimlig förklaring. Med ”andra aktörer” torde även 

avses börsen som nu, efter kodens färdigställande, alltså beslutat införliva koden i 

noteringskraven. Kodgruppen kan med andra ord inte sägas ha tagit särskilt stor hänsyn 

till den osäkerhet som börsen i egenskap av remissinstans uttryckte efter förslaget, se 

ovan. 

 

                                                
127 A SOU s 74 



 52

6. Diskussion 
 

Kapitel sex delas in i två huvudavsnitt. I det första avsnittet skall jag redogöra för min 

ståndpunkt i frågan om vad koden tillför culpabedömningen i tolknings- och 

omfångshänseende samt diskutera på vilket sätt jag anser att koden är förenlig med 

vissa principer om rättstillämpning. Diskussionen kommer delvis att bygga vidare på 

min påbörjade analys i kapitel fyra. I det andra avsnittet, vilket är något av en avvikelse 

från uppsatsens huvudtema, skall jag analysera i vad mån följ eller förklara principens 

funktion påverkar den kontroll av självreglering som börsen besitter med hjälp av 

noteringskraven och vad som eventuellt kan göras för att effektivisera börsens roll i 

sammanhanget. 

 

 

6.1 Culpabedömningens tillämpning post codem 
 

Det är uppenbart att den nya svenska koden för bolagsstyrning är mer sammanställning 

av lag och praxis än nyskapande. Oavsett kodgruppens ambition har i praktiken väldigt 

lite tillförts jämfört med gällande lagstiftning och praxis. Däremot har de förtydliganden 

som koden bidrar med beträffande framför allt styrelseledamots uppgifter, bidragit till 

ett i viss mån utvidgat ansvar och större, eller i vart fall mer tillgängliga, möjligheter för 

ägare eller utomstående att ställa vederbörande till svars för uppkommen skada. 

 

6.1.1 Kodens förhållande till sedvänja128 

 

Initiativet till koden bygger enligt förslaget129 på ett behov av en samlad bild av god 

svensk praxis i bolagsstyrning. Denna bild, det vill säga koden själv, är tänkt att bidra 

till bättre bolagsstyrning vilket efterfrågas från allmänheten och förmodas leda till större 

förtroende från allmänheten och utländska investerare. Kodgruppen har med andra ord 

enligt egen utsago nedtecknat en sammanställning av vad som är god bolagsstyrning i 
                                                
128 I diskussionen om sedvänja hänvisar jag till litteratur som inte återges i referensdelarna av min 
uppsats. Anledningen till att jag utelämnat sedvanediskussionen och principer om rättskälletillämpning i 
referensdelen är att jag finner vikten av en sådan framställning som relativt obetydlig i förhållande till den 
problemformulering som jag valt att besvara i min analysdel. Bakgrunden till den kortfattade 
argumentation om sedvänja som jag för här refereras till i fotnoter och fordrar enligt min mening inget 
större utrymme i uppsatsen än så. 
129 SOU 2004:46 
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Sverige. Man kan fråga sig huruvida koden uttrycker en etablerad sedvänja för vad som 

gäller för personer med sådant ämbete som huvudpersonerna i min uppsats har, det vill 

säga styrelseledamot och vd i svenska bolag. Frågan kan tyckas angelägen i en 

jämförelse med de fastställda normer för en del yrken till vilka också lagtext hänvisar, 

till exempel för fastighetsmäklare och revisorer.130 Det finns en allmän uppfattning om 

hur en sedvänja skall vara etablerad genom viss geografisk spridning samt att sedvänjan 

skall ha viss varaktighet,131 dessutom skall lag hänvisa till sådan sedvänja för att den 

skall få status som auktoritativ rättskälla.132 Oavsett om lagen innehåller hänvisningar 

till koden eller inte fyller koden de luckor som uppstår då man skall tolka vad lagen 

säger. För att ta ett exempel skall vd enligt lag133 sköta den löpande förvaltningen enligt 

styrelsens riktlinjer och anvisningar. Lagen föreskriver alltså vad vd skall göra, men inte 

hur han skall göra det. Här kommer praxis, förarbeten och supplerande rättskällor in i 

bilden. Visserligen ger inte koden så mycket mer på fötterna än en beskrivning av hur 

den information som vd enligt ABL 8:25 skall lämna skall vara, nämligen saklig, 

utförlig och relevant, men den uttrycker i vart fall en beskrivning till skillnad från lagen. 

Vd skall vidare hålla styrelsen uppdaterad om bolagets verksamhet mellan mötena. Som 

sagt en ganska kortfattad beskrivning av vd:s uppgifter, men i vart fall en tolkning av 

den ännu snävare beskrivningen av vd:s uppgifter i ABL 8:25. 

 

Mer utförligt blir det när man ser till den omfattande beskrivningen av vad som ingår i 

styrelsens uppgifter, och indirekt vad som förväntas av styrelseledamöterna för att de 

inte skall riskera att bli skadeståndsansvariga. För att avsluta diskussionen om sedvänja 

vill jag alltså påstå att det är av mindre vikt huruvida koden uttrycker just sedvänja och 

huruvida denna sedvänja är hänvisad till i lag eftersom koden, i sin roll som 

komplement till culpabedömningen, i vilket fall som helst uttrycker vissa av de 

handlingsnormer, eller snarare den beteendestandard134, som domstolarna har att ta 

hänsyn till när de skall avgöra i skadeståndsfrågan. 

 

 

 
                                                
130 T.ex. FML 12 § och RevL 19 § 
131 Se Dotevalls utlägg i Skog, s 80 f., beträffande sedvanors rättsverkan, även m h t Peczenik och 
Strömholm 
132 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, tredje upplagan, Iustus Förlag, Uppsala 1996, s 132 
133 ABL 8:25 
134 Se inledningen till avsnitt 3 
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6.1.2 Kodens betydelse för det interna respektive externa ansvaret 

 

Eftersom koden uppenbarligen tillfört mest nytt på den subjektiva eller fria 

culpabedömningen lär inte det externa ansvaret utvidgas nämnvärt, utan enbart i den 

mån den objektiva bedömningen tillförts något nytt. Frågan om vikten av att 

bolagsstämman beslutar att bolaget skall följa koden har debatterats. Ett sådant beslut 

kan eventuellt få en skarpare betydelse vad avser det interna ansvaret, eftersom det då 

per automatik införlivas i den bundna culpabedömningen just som ett 

bolagsstämmobeslut, i vart fall i de avseenden då koden uttrycker annat än hard law. I 

detta avseende torde det dock ligga i bolagets intresse att förtydliga kodens 

bestämmelser så att de blir applicerbara på det egna bolaget. I annat fall är vi tillbaka på 

ruta ett, det vill säga frågan om styrelseledamots eller vd:s interna ansvar avgörs av 

domstol med hänsyn till omständigheterna. Frågan är intressant i förlikningshänseende. 

Många interna skadeståndsfrågor når aldrig domstolarna, utan slutar med någon form av 

ekonomisk uppgörelse och/eller entledigande av den skadevållande. När förlikningen 

skall komma till stånd kan det vara till båda parternas fördel om man redan på förhand 

fastslagit hur bestämmelserna i koden skall tolkas. Följ eller förklara principens 

tillämpning lär inte få någon betydelse vid interna uppgörelser, i annat än vad som redan 

förekommer; en person som anklagas för att ha vållat skada ska väl alltid ha en 

möjlighet att förklara sig? 

 

6.1.3 Utvidgad objektiv/bunden culpabedömning? 

 

Som jag beskrivit ovan består den objektiva/bundna culpabedömningen av regler som 

föreskrivs enligt lag, bolagsordning, bolagsstämmobeslut, arbetsordning, et cetera. De 

bestämmelser i koden som jag ovan avfärdat såsom direkta omskrivningar av det som 

står i lagen, tillför självklart heller inget nytt på den punkten.135 Annorlunda är det med 

de bestämmelser som utvidgat eller i vart fall förtydligat redan existerande lag och 

praxis. Här blir det mer påtagligt vad som ingår i styrelseledamots och vd:s 

ansvarsområde och därmed kan parametrarna för culpabedömningen nyanseras något. 

Frågan är var i culpabedömningens ”skala” koden hamnar. Som jag ser det, är koden till 

största delen, det vill säga till den del som den på ett eller annat rätt förtydligar lag och 

                                                
135 Se ovan, avsnitt 4.7.4 
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praxis, att hänföra till den objektiva/bundna culpabedömningen. Domstolarna kan ju ta 

koden till ledning i sina culpabedömningar då de skall tolka lagens lydelse. Koden får 

alltså inte status som auktoritativ rättskälla i detta hänseende. Snarare blir den att anse 

som en manual för hur långt man kan dra den bundna måttstocken. Huruvida koden 

tillför den objektiva/bundna culpabedömningen något av värde i praktiken är omöjligt 

att sia om. Det finns få rättsfall på området och inget empiriskt underlag för att dra 

sådana slutsatser. 

 

6.1.4 Tillför koden något åt den subjektiva/fria culpabedömningen? 

 

Det finns sedan tidigare utrymme för en mer flexibel bedömning i den subjektiva eller 

fria sidan av culpabedömningen, och det är i det avseendet koden enligt min mening 

tillför något nytt av väsentligt snitt – en sammanställning av vad som ingår i 

styrelseledamots och vd:s uppdrag i allmän bemärkelse. Argumentet att ett brett 

spektrum av branscher i svenskt näringsliv skulle göra tillämpningen svårare tror jag 

inte på. Investerare gör väl inte heller någon åtskillnad på den punkten? Vad är det som 

säger att en vd eller styrelseledamot i den ena branschen bör förhålla sig till andra regler 

än i den andra branschen? I stället tror jag koden tillför just de förtydliganden som 

allmänheten kräver på de subjektiva punkterna. De fyra plikterna i den fria 

bedömningen uttrycks nu i stället på ett konkret sätt vilket gör culpabedömningen mer 

tillgänglig och tillämpbar. 

 

6.1.5 Komparativa synpunkter 

 

Den tyska Cromme-koden har förankrats i den bolagsrättsliga lagstiftningen på så vis att 

bolaget är skyldigt att publicera en försäkran om att man följt koden i 

årsredovisningen.136 I USA utövas bolagsstyrning med hänvisning till dels delstatliga 

regleringar och rekommendationer, dels de rekommendationer som uttrycks av ABA, 

som Director’s Guidebook, och ALI. Director’s Guidebook anger flitigt en rad 

rekommendationer för hur en blivande styrelseledamot bör förebereda sig inför sitt 

uppdrag. Den federala lagstiftningen Sarbanes-Oxley används huvudsakligen i syfte att 

förhindra felaktiga redovisningar av bolagets räkenskaper. I England återfinns en sedan 

                                                
136 Nya 161 § AktG 
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tretton år använd och med jämna mellanrum reviderad bolagsstyrningskod vilken visat 

sig fungera väl. Den har ingen närmare anknytning till lagstiftningen, men har visat sig 

vara effektiv i förhållande till utvecklingen på 1980-talet. I Frankrike har det visat sig 

fördelaktigt för bolag att tillämpa dualistiskt styre; investerare uppskattar en högre grad 

av självreglering. Vidare underlättar den franska koden både för allmänhetens insyn i 

bolaget och för styrelsens övervakningsplikt genom att alla handlingar som kräver 

styrelsens godkännande annonseras på förhand. Någon plan för en gemensam europeisk 

kod finns inte, men riktlinjer i Kommissionens kommunikationer påvisar ändå en 

ganska hög grad av angelägenhet att vissa regleringar uniformeras inom EU, till 

exempel avseende direktörers obundenhet i förhållande till styrelsen. 

 

Den svenska kodgruppen har inte varit särskilt aktiv i sitt närmande gentemot 

omvärldens koder när man författat den svenska varianten. Anledningen sägs vara att 

det inte är kodens sak att ändra på lagstiftningen, utan snarare förtydliga den befintliga 

lagstiftningen.137 Med tanke på de initiativ som tagits och planeras att tas på det 

bolagsrättsliga området inom EU, skall det bli intressant att se på vilket sätt den nya 

aktiebolagslagen och kommande direktiv kommer att påverka kodens framtida 

utformning. 

 

 

6.1.6 Kodens potentiella utveckling 

 

Jag skulle vilja se en utveckling av koden som är mer sektor/bransch- och 

storleksspecifik. Koden bör ges den ”prövotid” om två år som anslagits för att 

näringslivet skall kunna uppfatta hur väl anpassad koden är för olika typer av bolag. 

Nästa steg skulle enligt mitt förmenande vara att använda koden som bas för en rad nya 

koder fördelade på olika sektorer, med tydligare direktiv för vad som anses vara 

respektive sektors generella handlingsnormer. På så vis kan den enligt min mening 

verkningslösa funktionen följ eller förklara arbetas bort. Slutligen skulle domstolarna ha 

en av både privata och offentliga företrädare godtagen mall för vad som ingår i de 

handlingsnormer som förväntas uppfyllas av bolagsledningar och som ingår i deras 

                                                
137 SOU 2004:130, s 16-18 
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lagstadgade uppdrag. Likaså skulle bolagsledningarna ha ett mer pålitligt och tydligt 

rättesnöre att gå efter i sitt agerande som sysslomän för bolagens räkning. 

 

 

6.2 Giltig förklaring till avvikelse? 
 

Med tanke på att kodgruppen enligt egen utsago lämnar avgörandet av vad som är en 

godtagbar förklaring till avvikelse från kodens bestämmelser åt marknaden och dess 

aktörer har inte börsen fått särskilt stor vägledning i detta avseende. Det skall bli 

intressant att se hur stor integritet börsen kan visa upp i förhållande till medias och 

allmänhetens påtryckningar.  

 

Hittills har noteringskraven i stort sett enbart innehållit bestämmelser som bolag skall 

uppfylla formellt, till exempel att styrelsen skall ha genomgått viss utbildning med 

mera. Alla krav som hänförs till bolagens faktiska prestationer under tiden de är 

noterade har införlivats i noteringsavtalet i stället för noteringskraven. Därmed har ”fel” 

uppförande från bolagens sida blivit föremål för disciplinnämnden och den process av 

bland annat varningar med mera som följer därav. Det är därför svårt att sia om hur 

börsens styrelse kommer att hantera bolagens antagande av koden som ett krav; det 

enda kravet som kan ställas på förhand är ju att bolagen har anpassat sina administrativa 

rutiner och utbildat sin personal på så sätt att de i vart fall har rätt förutsättningar för att 

följa koden.  

 

I praktiken har jag svårt att tänka mig att börsen skulle avnotera första bolag som 

avviker från kodens bestämmelser utan godtagbar förklaring. Med detta sagt är mitt 

förslag att börsen efter den prövotid som sträcker sig över två år justerar sin förhållning 

till koden till att inkorporera enbart de förutsättningar att följa koden såsom jag nämnt 

ovan till noteringskraven, medan rutinen att följa koden med bedömning av förklaring 

till avvikelse skall intas i noteringsavtalet. Med denna uppdelning är jag övertygad om 

att koden blir mer tandad än den ”papperstiger” Sven Hagströmer refererar till i sitt 

uttalande som jag inledde min uppsats med. En avnotering kan rimligtvis sällan komma 

i fråga eftersom det skulle vara en konsekvens som drabbar fel personer – aktieägare, 

personal med flera – än just de personer som i en given situation avviker från koden 
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utan att lämna en godtagbar förklaring. På så vis ges bolaget självt en möjlighet att 

internt reglera konsekvenserna för de personer som satt bolagets fortsatta existens 

såsom börsbolag på spel. Detta är enligt min mening också mer förenligt med 

kodgruppens ambition att lägga fram ett regelverk som är tänkt att förbättra och utöka 

bolagens självreglering. 
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7. Slutsats 

 

Den nya svenska koden för bolagsstyrning har enligt min mening inte utvidgat ramarna 

för culpabedömningen i någon större utsträckning. Koden kan komma att få viss 

betydelse i egenskap av förtydligande dokument av vad som förväntas av en 

styrelseledamot eller vd enligt lag eller bolagsordning. På så vis kan koden användas 

som riktlinje vid tredje mans övervägande om att ställa vederbörande till svars. Kodens 

betydelse för det externa ansvaret är dock så liten att det i praktiken inte kan anses 

påverka culpabedömningen i det avseendet.  

 

Det faktum att en bolagsstämma fattar beslut om att följa koden kan få viss betydelse i 

interna skadeståndsfrågor, på så vis att koden införlivas som ett bolagsstämmobeslut 

med bindande riktlinjer för hur styrelse och vd skall sköta sina uppdrag i bolaget. 

 

Koden kommer förhoppningsvis i det följande att få en större betydelse än den har 

preliminärt. Inom en snar framtid kan vi konstatera huruvida koden lett till en mer 

utvecklad och mer etisk självreglering inom näringslivet. Kan den sedan utan alltför 

stora kostnader anpassas till mindre bolag kan koden på sikt innebära ett sundare och 

mer dynamiskt företagandeklimat i Sverige.  

 

Inför det kommande ställer jag mig frågande till om koden någonsin kommer att 

utvecklas och bli mer detaljerad. Kodens bestämmelser kan nämligen enligt mitt 

förmenande förtydligas på flera punkter. Dessutom bör börsen införliva koden i 

noteringsavtalet i stället och lämna bolagens anpassning till att kunna följa koden åt 

noteringskraven. På så vis får koden en mer elastisk funktion och uppnår därmed bättre 

kodgruppens mål att förbättra svenska bolags självreglering. 
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