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Sammanfattning 

Att en lojalitetsplikt inom aktiebolagsrätten existerar torde vara ostridigt enligt den svenska 

doktrinen, men innehållet och omfattningen av lojalitetsplikten är däremot mer 

svåridentifierad. I och med att lojalitetsplikten inte är reglerad i Aktiebolagslagen (2005:551) 

(ABL), och att det inte heller finns många prejudicerande domar på området, är det oklart var 

gränserna för bolagsledningens lojalitetsplikt går. Det är vidare oklart huruvida 

bolagsledningens lojalitetsplikt gentemot bolaget även riktar sig mot aktieägarna. Det är 

denna frågeställning vi kommer att behandla i det analyserande och avslutande avsnittet av 

uppsatsen. 

För att besvara våra frågeställningar, kommer vi i kapitel två till sex att redogöra för 

lojalitetspliktens grunder, samt beskriva hur bolagsledningens lojalitetsplikt gentemot bolaget 

ser ut. Med dessa kapitel som bakgrund, kommer vi i det avslutande kapitlet att försöka 

besvara vår problemformulering.   

Genom vår analys har vi kommit fram till att bolagsledningens lojalitetsplikt till viss del även 

riktar sig gentemot aktieägare. Aktieägare med en andel om minst en tiondel av samtliga 

bolagets aktier, torde ha samma skydd av lojalitetsplikten som bolaget har, medan en 

aktieägarminoritet med mindre än en tiondel endast skyddas av lojalitetsplikten när denna 

framgår av ABL, tillämplig lag om årsredovisning, eller bolagsordning. I dagsläget är 

lojalitetsplikten inom aktiebolagsrätten inte uttryckligen reglerad i lagtext, varvid ersättning 

för överträdelse av densamma endast kan utgå i de fall lojalitetsplikten framgår indirekt, som 

exempelvis vid överträdelse av generalklausulen i 8 kap. 41 § ABL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract   

The fact that a duty of loyalty within the Swedish company law exists should be regarded as 

indisputable according to the Swedish doctrine, but its content and scope is however more 

severe identified. As the duty of loyalty is not regulated in the ABL and the fact that there are 

not many precedents in this area, means that it is difficult to know the boundaries of the 

company management´s duty of loyalty. It is also unclear whether the company 

management´s duty of loyalty to the company also is targeting the shareholders. It is this issue 

that we intend to discuss in the final chapter of this thesis.  

In order to answer our questions, we will in chapter two to six give an account of the 

foundation of the duty of loyalty and thereafter describe the management's duty of loyalty to 

the company. With these elements as background we will in the final chapter try to answer 

our problem.  

Through analysis, we have concluded that the company management's duty of loyalty to some 

extent is directed towards shareholders. Shareholders with a stake of at least one tenth of all 

the company's shares should have the same protection from the duty of loyalty as the 

company while minority shareholders with less than one tenth only should be protected by the 

duty of loyalty when it appears in the ABL, the Annual Accounts Act, or the articles of 

association. The present situation is that  the duty of loyalty within the company law is not 

explicitly regulated in the words of the ABL, whereby compensation for infringement of the 

same can only be paid in cases where the duty of loyalty is implicit, like for example the 

general clause in 8 chapter 41 § ABL. 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................................ 1 

1.1 Problembakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Problemformulering ...................................................................................................................... 2 

1.3 Syfte .............................................................................................................................................. 2 

1.4 Metod ............................................................................................................................................ 2 

1.5 Avgränsning .................................................................................................................................. 3 

1.6 Disposition..................................................................................................................................... 3 

2. Identifiering av lojalitetsplikten ....................................................................................................... 4 

2.1 Lojalitetspliktens grund ................................................................................................................. 4 

2.2 Sysslomans lojalitetsplikt .............................................................................................................. 5 

3. Den aktiebolagsrättsliga regleringen ............................................................................................... 8 

3.1 Bolagets intresse ............................................................................................................................ 8 

3.2 Styrelsens och VD:ns uppgifter enligt ABL ................................................................................ 10 

3.2.1 Bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter ................................ 10 

3.2.2 Styrelsens rätt att delegera uppgifter ................................................................................... 11 

3.2.3 VD:ns löpande förvaltning ................................................................................................... 11 

3.2.4 Något om styrelsens ordförande ........................................................................................... 12 

3.2.5 Styrelseledamotens ansvar ................................................................................................... 13 

3.3 Lojalitetsplikten inom ABL ......................................................................................................... 13 

3.3.1 Jävsreglerna ......................................................................................................................... 13 

3.3.2 Den aktiebolagsrättsliga generalklausulen .......................................................................... 15 

3.3.3 Kort om den allmänna lojalitetsplikten i förhållande till den aktiebolagsrättsliga 

lojalitetsplikten .............................................................................................................................. 17 

4. Lojalitetsplikten utanför ABL ........................................................................................................ 18 

4.1 Konkurrerande verksamhet ......................................................................................................... 18 

4.2 Utnyttjande av affärsmöjligheter som faller inom bolagets verksamhetsområde ....................... 19 

4.3 Tystnadsplikt ............................................................................................................................... 19 

4.4 Svensk kod för bolagsstyrning .................................................................................................... 21 

4.5 Intressekonflikter ......................................................................................................................... 22 

4.5.1 Majoritets- och minoritetsaktieägare ................................................................................... 22 

4.5.2 Bolagsledning och aktieägare .............................................................................................. 23 

5. Tiden under vilken lojalitetsplikten gäller .................................................................................... 25 

6. Aktieägares rätt till skadestånd ..................................................................................................... 26 

6.1 Aktiebolagsrättsligt skadeståndsansvar ....................................................................................... 26 

6.1.1 Bolagsstämmans beslut om att rikta skadeståndsansvar ...................................................... 26 



6.1.2 Skadeståndsansvaret............................................................................................................. 27 

6.1.3 Aktieägarnas möjlighet att erhålla skadestånd .................................................................... 29 

7. Lojalitetsplikt och aktieägare ......................................................................................................... 33 

8. Analys och slutsats ........................................................................................................................... 34 

8.1 Lojalitetsplikten- ett osäkert rättsområde .................................................................................... 34 

8.2 Lojalitetsplikten gentemot aktieägarna ........................................................................................ 34 

8.3 Slutsats ........................................................................................................................................ 37 

Källförteckning .................................................................................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I svensk rätt saknas en allmän juridisk lära som konkretiserar den aktiebolagsrättsliga 

lojalitetsplikten. Diskussionen kring lojalitetsplikt är därför svåröverskådlig och i flera 

avseenden bristfällig.
1
 Att bolagsledningens lojalitetsplikt härrör från den 

sysslomannaställning som ledningen intar gentemot bolaget, utgör nästan undantagslöst en 

första referens vad avser detta område.
2
 Av bolagsledningens sysslomannaställning kan antas 

följa ett visst krav på lojalitet eftersom den antas handla för bolagets räkning. Jämställandet av 

bolagsledningens uppdrag med en sysslomans har diskuterats flitigt i den juridiska litteraturen 

och det råder skilda meningar huruvida denna jämförelse låter sig göras.
3
 

Inom ABL torde bolagsledningens lojalitetsplikt utgå från reglerna om den generella 

riktningen för bolaget: det presumerade vinstsyftet som framgår av 3 kap. 3 § ABL, 

verksamhetsföremålet i 3 kap. 1 § ABL, samt utifrån jävsbestämmelserna i 8 kap. 23 § ABL 

och generalklausulen i 8 kap. 41 § ABL.
4
  Lojalitetsplikten är därmed inte direkt lagstadgad, 

utan den kommer endast till uttryck genom ovan nämnda bestämmelser. Det får emellertid 

anses vara allmänt accepterat, att det på styrelseledamot och verkställande direktör (VD) vilar 

en plikt att agera lojalt gentemot bolaget. Det råder dock oklarhet kring frågan huruvida 

bolagsledningens lojalitetsplikt även vänder sig mot enskilda aktieägare.  

Av 7 kap. 1 § ABL följer, att bolagsstämman är det enda organ i vilket aktieägarna äger rätt 

att besluta i bolagets angelägenheter. Det är även aktieägarna som genom bolagsstämman 

utser styrelse genom majoritetsbeslut. Vad detta i praktiken innebär för bolagets 

minoritetsaktieägare är oklart, och frågan är om bolagsledningens lojalitetsplikt i praktiken 

riktar sig mot majoritetsaktieägarna, snarare än mot aktieägarna som kollektiv.   

 

                                                      
1 Nerep, Erik & Samuelsson, Per, Aktiebolagslagen: en lagkommentar. D. 1, Kapitel 1-10, 2. uppl., Thomson Reuters 

Professional, Stockholm, 2009, s. 623, Bergström, Clas & Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem, 4. uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2012, s. 112. 
2 Nerep, Erik & Samuelsson, Per, Aktiebolagslagen: en lagkommentar. D. 3, Kapitel 23-32, 2. uppl., Thomson Reuters 

Professional, Stockholm, 2009, s. 384. 
3 Bergström, Samuelsson, a. a s. 114, Nerep, Samuelsson, a. a. s. 384, Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 2. 

uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2008, s. 159 f. 
4 Sevenius, Robert, Bolagsstyrning, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 129.  
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1.2 Problemformulering  

 Riktar sig bolagsledningens lojalitetsplikt gentemot aktieägarna?  

 Skiljer sig denna i sådana fall åt i förhållande till minoritets- och 

majoritetsaktieägarna?  

1.3 Syfte   

Vårt syfte med denna uppsats är att analysera innebörden av lojalitetsplikten inom 

aktiebolagsrätten. Vi har för avsikt klargöra huruvida enskilda aktieägare utgör målet för 

styrelsens och VD:ns lojalitetsplikt. Vidare vill vi utreda huruvida lojalitetsplikten bör vara 

lagreglerad, samt i vilken utsträckning den tillvaratar minoritetsaktieägarnas intresse. Vi 

kommer även att utreda vad en överträdelse av lojalitetsplikten kan få för konsekvenser, och i 

vilken utsträckning det finns möjlighet för enskilda aktieägare att utkräva skadestånd från den 

skadevållande bolagsledningen. För att detta ska låta sig göras, förväntar vi oss att läsaren har 

viss grundläggande kunskap inom aktiebolagsrätt. Vi riktar oss därmed framförallt till 

juridikstuderande, men även till andra som är intresserade av aktiebolagsrätt.  

1.4 Metod 

För att besvara vår frågeställning, kommer vi att redogöra för den lojalitetsplikt som gäller 

gentemot bolaget. Det är denna redogörelse som kommer att ligga till grund för analysen av 

huruvida även aktieägare omfattas av lojalitetsplikten.   

Till grund för vår granskning ligger de klassiska rättskällorna: lagtext, förarbeten, 

domstolspraxis på området, samt den rättsvetenskapliga doktrinen. Eftersom det i svensk rätt 

finns få rättsfall och ett i övrigt begränsat rättsligt material kommer vi även i viss mån att 

använda oss av amerikansk rätt. Anledningen till att vi valt att hämta ledning i amerikansk 

rätt, är att lojalitetsplikten är väl utvecklad i rättspraxis och kan uppfattas som tämligen strikt.
5
 

Vår avsikt är dock inte att göra en komparativ jämförelse mellan svensk och amerikansk rätt, 

utan användandet görs främst i ett illustrerande syfte och tanken är inte att läsaren ska dra 

samma slutsatser inom svensk rätt. För att finna ytterligare ledning har vi dessutom valt att 

närma oss vårt problem utifrån regler om bolagsstyrning och företagsteorier.  

Vid vår granskning av problemet kommer vi framförallt att utgå ifrån ABL och en 

ändamålsenlig tolkning av lagtexten. Vid tolkningen kommer vi därmed framför allt att se till 

                                                      
5 Dotevall, a. a. s. 155. 
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bestämmelsens bakomliggande ändamål och syfte snarare än dess ordalydelse. Vi kommer 

även att använda oss av Statens offentliga utredningar och Svensk kod för bolagsstyrning 

(Koden) som informationskälla.  

1.5 Avgränsning 

Inriktningen på uppsatsen kommer att utgöra ledningens lojalitetsplikt i förhållande till 

bolaget och dess ägare. Vidare utgår vi från att de aktiebolag som behandlas i uppsatsen har 

en VD, att bolaget är medelstort med spritt ägande, samt att dess aktier inte är upptagna till 

handel på börsen. I uppsatsen avser vi inte att redogöra för vad som särskilt gäller 

ställföreträdare och arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Vi ämnar inte att uttömmande 

redogöra för de allmänna skadeståndsreglerna, utan endast beröra de delar som är knutna till 

den aktiebolagsrättsliga regleringen.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i åtta kapitel. Det första inledande avsnittet behandlar bland annat vårt 

problem, syfte, samt hur vi avser att lösa vår problemformulering. För att läsaren snabbt ska 

få en uppfattning av ämnet, syftar kapitel två till att ge läsaren en grundläggande bild av 

lojalitetsplikten, följt av kapitel tre till fyra som behandlar vart lojalitetsplikten går att finna. 

Hur länge lojalitetsplikten sträcker sig regleras i kapitel fem, följt av kapitel sex, vari vi 

redogör för vilka konsekvenser ett brott mot lojalitetsplikten kan få. I det sjunde kapitlet anger 

vi vad olika författares syn på huruvida lojalitetsplikten riktar sig mot aktieägare. 

Avslutningsvis analyserar vi den redogjorda informationen i det åttonde kapitlet, för att 

slutligen besvara vår problemformulering. 
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2. Identifiering av lojalitetsplikten  

2.1 Lojalitetspliktens grund 

En rättsfigur som härrör från 1734 års lag, och som har stimulerat den svenska 

rättsvetenskapliga analysen av lojalitetsplikt, är sysslomannen och dennes 

sysslomannaansvar.
6
 Sysslomannaskapet karaktäriseras av att en person förenar ett 

uppdragsavtal att, för annans räkning, företa rättshandlingar med en fullmakt att därmed 

företräda vederbörande.
7
 Sysslomannen ska uteslutande agera i huvudmannens intresse i alla 

affärsförhållanden för huvudmannens räkning.
8
 Utgångspunkten för sysslomannaansvaret är 

de ålderdomliga reglerna i 18 kap. Handelsbalk (1736:0123 2) (HB). Hagströmer ansåg redan 

på 1800-talet att styrelseledamöterna agerar som bolagets sysslomän.
9
 Även Lehrberg hävdar, 

att ledning kan sökas i sysslomannareglerna gällande bolagsledningens lojalitetsplikt 

gentemot bolaget och dess aktieägare.
10

 Denna uppfattning kommer även till uttryck i motiven 

till Aktiebolagslagen (1975: 1385) (ABL 1975), vari det anges att styrelseledamoten och 

VD:n är skyldiga att, i sitt handlande för bolaget, främja bolagets intressen: “[…] detta följer 

av den sysslomannaställning som styrelseledamöterna och verkställande direktören såsom 

organ för bolaget får anses inta i förhållande till bolaget”.
11

 Jämställandet av styrelseledamots 

och VD:s ställning med en sysslomans har även gjorts i SOU 1995:44, där det framgår, att 

styrelseledamot och VD, när de fullgör sina skyldigheter enligt sitt uppdrag, ska iaktta den 

omsorg som åvilar en syssloman. Liknandet mellan bolagsledningens och sysslomans uppdrag 

torde innebära att styrelseledamöter och VD inte endast har skyldigheter enligt ABL och 

bolagsordning, utan att de även i övrigt måste iaktta tillbörlig omsorg när de handlar å 

bolagets vägnar. Detta förhållande, samt det faktum att VD:n och styrelseledamoten alltid ska 

handla i bolagets främsta intresse, betecknas enligt SOU 1995:44, som lojalitets- och 

vårdplikt.
12

 Även Sevenius delar uppfattningen, att styrelsen och VD:n intar en position i form 

av en syssloman och att det med detta följer en generell lojalitetsplikt gentemot principalen, 

det vill säga bolaget.
13

    

                                                      
6 Bergström, Samuelsson, a. a. s. 113. 
7 Nerep, Samuelsson, D. 1, a. a. s. 384. 
8 Bergström, Samuelsson, a. a s. 113. 
9 Hagströmer, Johan, Om aktiebolag enligt svensk rätt, Diss. Uppsala: Univ., Stockholm, 1872, s. 240. 
10 Lehrberg, Bert, Aktieägaravtal och bolagsordning, 1. uppl., Iusté, Uppsala, 2015, s. 162. 
11 Prop. 1975:103 s. 377. 
12 SOU 1995:44 s. 94- 95. 
13 Sevenius, a. a. s. 129.  
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2.2 Sysslomans lojalitetsplikt 

Dotevall finner, att styrelsen och VD:n är att betrakta som uppdragstagare i förhållande till 

bolaget och att en plikt att vara lojal gentemot uppdragsgivaren får anses följa med uppdraget. 

Styrelseledamöterna och VD:n får anses ha samma plikt att agera lojalt som vilken annan 

uppdragstagare som helst.
14

 En överdriven betoning av likheten mellan bolagsledningens 

uppdrag och ett sysslomannauppdrag kan dock leda till att frågor om ansvar inte är förenliga 

med affärslivet. En VD har en friare ställning jämfört med sysslomannen, eftersom VD:n inte 

behöver rådgöra med huvudmannen när det är oklart kring vad som är ”bolagets” vilja. 

Skillnaden mellan styrelseledamoten och sysslomannen, är att styrelsen bedriver 

affärsverksamhet, vilken kräver ett visst risktagande för att uppnå vinst.
15

 Även Sandström 

delar uppfattningen att VD:n har en mer självständig ställning gentemot bolaget än en 

syssloman har mot sin uppdragsgivare, och hävdar att detta även gäller för styrelsen. Denna 

friare ställning motiveras av att den affärsmiljö som styrelse och VD verkar i medför en rätt 

att besluta om affärsrisker för bolagets räkning.
16

  

I en kommentar till ABL, har styrelsens ställning som syssloman i förhållande till bolaget 

ifrågasatts. Utvecklingen av aktiebolagsrätten har resulterat i att det aktiebolagsrättsliga 

företrädarskapet avseende bolagsledningen är en självständig kategori i förhållande till 

sysslomannaskapet.
17

 I motiven till 1895 års aktiebolagslag avstods uttryckligen från att 

likställa styrelsen med sysslomän, eftersom styrelsens behörighet ansågs oinskränkt, samt att 

styrelsen ibland är skyldig att ta hänsyn till tredje mans rätt gentemot aktieägarna.
18

 I motiven 

till Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område ansågs, 

att eftersom styrelsen får sitt mandat av bolaget, kan de inte jämställas med sysslomän. Till 

stöd för denna hållning, framfördes argument mot att de personer som enligt lag eller 

särskilda bestämmelser, handhar juridiska personers angelägenheter, ska anses handla på 

grund av fullmakt.
19

 Även Bergström och Samuelsson hävdar, att ”[…] aktiebolaget som 

institution förutsätter existensen av en lojalitetsplikt”, men att det inte finns någon anledning 

till att försöka legitimera eller jämföra denna med de antikverade sysslomannareglerna.
20

 

                                                      
14 Dotevall, a. a. s. 155. 
15 Dotevall, a. a. s. 155 f.  
16 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 5. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 259. 
17 Nerep, Samuelsson, D.1, a. a. s. 384. 
18 A. a. s. 385. 
19 A. a. s. 385. 
20 Bergström, Samuelsson, a. a s. 114. 
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Taxell anser däremot, att styrelseledamoten och VD:ns lojalitetsplikt gentemot aktieägare 

utgår ifrån lag eller bolagsordning. Endast när lag eller bolagsordning föreskriver något om 

aktieägares rättigheter eller ställning i bolaget aktualiseras ett ansvar. En sådan rättighet kan 

exempelvis vara möjligheten att delta i bolagstämma eller rätt till utdelning.
21

  

Nerep och Samuelsson finner, att det är oklart vad som åsyftas när rättsvetenskapen och 

kommentatorer hänvisar till det allmänna sysslomannaansvaret vid analyser av 

bolagsledningens ansvar gentemot bolaget.
22

 En mening som författarna framför, är att 

sysslomannaansvaret är att uppfatta som en precisering av det utökade ansvar som vilar på det 

allmänna culpaansvaret, det vill säga det ansvarsområde som inte täcks av ABL och 

bolagsordningen. En annan utgångspunkt är att ABL och bolagsordningen är en del av 

sysslomannaansvaret. Sysslomannaansvaret skulle då vara skadeståndssanktionerat inom 

aktiebolagsrätten som en allmän skyldighet att agera i bolagets intresse med iakttagande av 

normal aktsamhet.
23

  

Sysslomannens lojalitetsplikt torde ligga i att sysslomannen, när han utför sitt uppdrag, ska 

tillvarata huvudmannens intressen.
24

 Ett liknande stadgande går att finna i 4 § 

Kommissionslagen (2009:865), där det anges att kommissionären ska tillvarata 

kommittentens intressen. Även i 5 § Lagen (1991:351) om handelsagentur föreskrivs, att 

agenten ska beakta huvudmannens intressen, samt att agenten ska handla lojalt och redligt i 

utförandet av sitt uppdrag.
25

 Sedan motiven till 1895 års aktiebolagslag, har försök till 

jämförelser mellan sysslomannaskapets och styrelseuppdragets rättsliga karakteristik försvårat 

den problematik som är förknippad med att klarlägga bolagsledningens aktsamhetskrav.
26

 En 

annan uppfattning som kom till uttryck i 1908 års kommittéförslag, var att bolagsledningen 

hade ett ansvar som följde av de allmänna sysslomannareglerna i 18 kap. HB och att detta 

ansvar vilade på culparegeln.
27

  

Bolagsledningens skyldighet att, vid utförandet av sitt uppdrag, iaktta den omsorg som krävs 

av en syssloman i allmänhet, gällde för ABL 1975 och gäller även för den nuvarande ABL. 

                                                      
21 Taxell, Lars Erik, Bolagsledningens ansvar: några riktlinjer, Akad., Åbo, 1988, s. 58 ff.  
22 Nerep, Samuelsson, D. 1, a. a. s. 387. 
23 A. a. s. 388.  
24 Bergström, Samuelsson, a. a s. 113. 
25 Lehrberg, a. a. s. 156.  
26 Nerep, Samuelsson, D.1, a. a. s. 385.  
27A. a. s. 387.   
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Nerep och Samuelsson hävdar att, av motiven att döma, är sysslomannaterminologin fortsatt 

relevant, även om det är oklart på vilket sätt.
28

   

                                                      
28 A. a. s. 387. 
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3. Den aktiebolagsrättsliga regleringen 

3.1 Bolagets intresse 

Lojalitetspliktens funktion är att hindra bolagsledningen från att missbruka sitt direkta 

inflytande över bolaget och på så sätt skydda dess ägare.
29

 Dotevall finner, att avgörande för 

bedömningen av vad som faller inom styrelsen och VD:ns lojalitetsplikt, är begreppet 

bolagets intresse. Bolagets intresse torde vara synonymt med samtliga aktieägares intresse 

och innefatta verksamhetsföremålet och bolagets syfte med verksamheten.
30

 Bolagets intresse 

kan således likställas med samtliga aktieägares kollektiva intresse, varvid bolaget i form av 

juridisk person inte har något eget intresse. Vidare anger generalklausulen i 8 kap. 41 § ABL, 

att styrelsen inte får vidta åtgärd som är ägnad att ge otillbörlig fördel åt en aktieägare eller 

någon annan, till nackdel för bolaget eller annan aktieägare. Styrelsen måste därmed beakta 

samtliga aktieägare i utförandet av sitt uppdrag, vilket får till följd att om styrelsen gynnar en 

majoritetsaktieägare, kan en minoritetsaktieägare hävda att detta inte ligger i bolagets 

intresse.
31

 Även Samuelsson och Bergström hävdar, att betoningen av bolagsledningens 

skyldighet att agera lojalt ligger på dess subjektiva intentioner och värderingar av vad som ur 

ekonomisk synvinkel anses vara bäst för bolaget. Eftersom bolagsledningen ofta måste fatta 

beslut som grundar sig på otillräcklig information, är dess beslut ofta en konsekvens av 

subjektiva bedömningar.
32

  

Av 3 kap. 3 § ABL följer en presumtion för att verksamhetens syfte är att ge vinst åt 

aktieägarna om inget annat anges i bolagsordningen.
33

 Sandström finner, att bolagets 

vinstsyfte är centralt vid avgörandet av vad som ligger i bolagets bästa intresse, men anger 

även att detta självklart måste bedömas från fall till fall.
34

 Det får anses följa av den 

aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten att vinstsyftet utesluter rätten för bolagsledningen att 

gynna andra intressen än de som är förknippade med aktieägarnas intresse av vinst.
35

 Ett 

belysande rättsfall avseende detta är Dodge v. Ford Motor Co.
36

, där ledningen beslutade att 

minska vinstutdelningen till aktieägarna för att de anställda skulle få större utbyte av sin 

anställning i form av högre löner.  

 

                                                      
29 Sevenius, a. a. s. 128.  
30 Dotevall, a. a. s. 143.  
31 A. a. s. 143 f.  
32 Bergström, Samuelsson, a. a. s. 116. 
33 Prop. 1975:103 s. 476.  
34 Sandström, a. a. s. 259 f.  
35 Bergström, Samuelsson, a. a. s. 114. 
36 170 N. W.668 (1919). 
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Domstolen hävdade att:  

 

“[…] business corporation is organized and carried on primarily for the profit of the 

stockholders. The powers of the directors are to be employed to that end. The discretion 

of directors is to be exercised in the choice of means to attain that end, and does not 

extend the change in the end itself, to the reduction of profits, or to the non distribution 

of profits among the stockholders in order to devote them to other purposes.”  

 

Domskälen klargör vilka intressen styrelsen i ett bolag ska tjäna, nämligen aktieägarnas. För 

svensk rätts del kan rättsfallet fungera som ett illustrativt exempel på hur amerikansk domstol 

har gett företräde för aktieägarnas intresse av vinst framför andra intressen. Bergström och 

Samuelsson finner dock, att domstolar i allmänhet inte är lämpade att bedöma ett bolags 

beslutsprocess och överpröva det affärsmässigt rimliga i vissa beslut.
37

 Styrelsen har således 

en viss frihet rörande affärsverksamheten och denna princip kallas den aktiebolagsrättsliga 

friheten, eller med en amerikansk skadeståndsrättslig term, business judgement rule.
38

  Det 

som gör Dodge v. Ford Motor Co. belysande är att bolagsledningen medgav att den baserat ett 

beslut på en felaktig grund, utan detta medgivande hade domstolen haft betydligt svårare att 

komma till den slutsats den nu gjorde. Huruvida detta beslut att gynna tredje man på lång sikt 

även kan komma att gynna bolaget och därför ligga i aktieägarnas långsiktiga intresse, är dock 

oklart.
39

    

Lojalitetsplikten ska hindra bolagsledningen från att fatta beslut som gynnar andra intressen 

än de som är förenliga med bolagets intresse.
40

 Syftet med verksamheten kan således utgöra 

en måttstock för hur bolagsledningen ska agera för att undvika ansvar. Dotevall uttrycker 

dock, att detta kan bli problematiskt i och med att syftet med verksamheten ofta är vagt 

uttryckt. Ett vagt formulerat syfte, som det presumerade vinstsyftet enligt 3 kap. 3 § ABL, ger 

bolagsledningen stort handlingsutrymme, vilket kan leda till konsekvenser som innebär att 

beslut fattas i strid med vinstsyftet.
41

 Därför krävs det att det finns ett någorlunda preciserat 

tidsperspektiv utifrån vilken en aktieägares vinst ska beräknas, samt vilken grad av 

risktagande som är godtagbar från bolagsledningen.
42

 Syftet med verksamheten kan endast 

                                                      
37 Bergström, Samuelsson, a. a. s. 115 f. 
38 Sandström, a.a. s. 261.  
39 Bergström, Samuelsson, a. a. s. 115 f.  
40 Dotevall, a. a. s. 155.  
41 A. a. s. 146 f.  
42 A. a. s. 153.  
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användas som måttstock vid ansvarsbedömningen vid uppenbara avvikelser från aktieägarnas 

vinstintresse. Detta ger i sin tur bolagsledningen ett visst utrymme att tillgodose andra 

intressen än aktieägarnas.
43

  

Bergström och Samuelsson finner, att lojalitetsplikten och vinstsyftet som beslutskriterium för 

bolagsledningen inte utgör fullständiga måttstockar på området för bolagsledningens 

beslutsfattande, vilket beror på svårigheten att i efterhand kontrollera sambandet mellan mål 

och medel i beslutsfattandet. Dessutom är problemet betingat av att det är svårt att fastställa 

en objektiv måttstock för bolagsledningens handlande som är användbar oavsett hur 

bolagsledningen motiverar sitt handlande.
44

 

3.2 Styrelsens och VD:ns uppgifter enligt ABL 

Bolagsledningens ansvar gentemot bolaget grundar sig i de plikter och den kompetens denna 

har genom sitt uppdrag. Plikterna framgår av ABL, bolagsordningen och eventuella 

anställningsavtal och direktiv från överordnade bolagsorgan. Av denna anledning kommer vi 

nedan att behandla styrelseledamöternas och VD:ns uppgifter enligt ABL.  

3.2.1 Bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter 

Styrelsen och VD:n handhar gemensamt bolagets förvaltning. Dock skiljer sig styrelsens och 

VD:ns uppgifter åt. Styrelsen svarar enligt 8 kap. 4 § ABL, för bolagets organisation och för 

förvaltningen av bolagets angelägenheter, och har därmed den överordnade uppgiften, medan 

bolagets VD, enligt 8 kap. 29 § ABL, handhar den löpande förvaltningen enligt styrelsens 

anvisningar.
45

 Att styrelsen ska “svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter” är en allmänt hållen definition, och torde enligt förarbetena till ABL, 

innebära, att förvaltningen omfattar samtliga uppgifter som bolagsstämman inte har ensam 

beslutanderätt i.
46

 Det nyss nämnda motiveras av att det inte är möjligt att föreskriva hur ett 

aktiebolag ska vara strukturerat.
47

 Bestämmelsen är därmed inte heller avsedd att vara en 

uttömmande reglering av styrelsens uppgifter. Stadgandet är dock tvingande, och aktieägare 

har inte möjlighet att undanta styrelsen dess ansvar och behörighet som föreskrivs enligt 

bestämmelsen.  

                                                      
43 A. a. s. 154.  
44 Bergström, Samuelsson, a. a. s. 116 f.  
45 A. a. s. 108.  
46 Prop. 1997/98:99 s. 202, Andersson, Sten, Johansson, Svante & Skog, Rolf, Aktiebolagslagen: en kommentar. D. 1, 

Norstedts juridik, Stockholm, 2005, s. 8:6. 
47 Prop. 1997/98:99 s. 202. 
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Styrelsen är inte heller tillåten att delegera det yttersta ansvar som ankommer densamma 

enligt 8 kap. 4 § ABL.
48

 Typiskt sett kan dock antas, att styrelsen ska tillse att organisationen 

är ändamålsenlig. Detta omfattar enligt förarbetena till ABL, att organisationen ska ha rutiner 

och funktioner som är kvalitetssäkrande. Styrelsen ska även planera och göra bedömningar av 

aktiebolagets utveckling, upprätta handläggningsrutiner och riktlinjer för förvaltningen. Inom 

styrelsens uppgift att förvalta bolagets angelägenheter, åligger det även styrelsen att tillse att 

VD:n utför sitt arbete på ett korrekt sätt.
49

 Styrelsen har även enligt 8 kap. 4 § 2 - 3 st. ABL, 

en skyldighet att fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, 

koncernens ekonomiska situation. Styrelsen ska även se till att vara uppdaterad avseende 

bolagets ekonomiska förhållanden.  

3.2.2 Styrelsens rätt att delegera uppgifter 

Styrelsen har i enlighet med 8 kap. 4 § 4 st. ABL, rätt att delegera uppgifter till enskild 

styrelseledamot, VD eller annan. Som nämnts ovan, har styrelsen inte rätt att delegera eller på 

annat sätt lämna ifrån sig det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. 

Styrelsen behåller därmed, trots delegering, ett visst ansvar för att uppgiften utförs.
50

 Av 

denna anledning ska styrelsen fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas. 

Styrelsen har även att försäkra sig om att personen som uppgiften delegerats till är lämpad att 

utföra arbetet, samt kontinuerligt kontrollera att personen i fråga genomför arbetet på ett 

tillfredsställande sätt.
51

  

I de fall lagen uttryckligen stadgar att styrelsen har ensam beslutanderätt, är delegation inte 

möjlig. Uppgifter som inte är delegerbara är exempelvis utseende av VD eller särskilda 

firmatecknare.
52

 Lagrådet har även uttryckt, att styrelsen inte heller kan delegera bort 

uppgiften att göra löpande bedömningar av aktiebolagets ekonomiska situation.
53

 

3.2.3 VD:ns löpande förvaltning  

Om en VD har utsetts övertar denna det primära ansvaret för bolagets löpande förvaltning. 

Styrelsen kan dock ge VD:n anvisningar och riktlinjer för hur den löpande förvaltningen ska 

organiseras, samt fatta beslut i spörsmål som rör den löpande förvaltningen. I dessa fall 

upphör VD:ns befogenhet att besluta i visst ärende. Det kan dock noteras, att styrelsen inte får 

                                                      
48Andersson, Johansson, Skog, a. a. s. 8:7. 
49 Prop. 1997/98:99 s. 202. 
50 Prop. 2004/05:85 s. 617. 
51 Andersson, Johansson, Skog, a. a. s. 8:16.   
52 Prop. 2004/05:85 s. 617, Andersson, Johansson, Skog, a. a. s. 8:15.  
53 Prop. 2004/05:85 s. 617. 
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fatta beslut som innebär att VD:n i realiteten förlorar sin roll som VD.
54

 Enligt 8 kap. 29 § 2 

st. ABL, får VD:n utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till bolagets 

verksamhet inte är av ovanligt slag eller av stor betydelse. Vad som ingår i VD:ns uppgifter 

kan därför antas bero på verksamhetens art och bolagets storlek.
55

  

Av förarbetena till ABL 1975 framgår, att VD:n ska leda bolagets verksamhet. För att kunna 

göra detta har VD:n behörighet att exempelvis ingå avtal med kunder och leverantörer, samt 

ingå anställningsavtal med bolagets anställda. Här förutsätts emellertid att rättshandlingarna 

inte framstår som osedvanliga eller att de är av stor betydelse för bolaget.
56

 En bedömning i 

det enskilda fallet måste således göras, eftersom en åtgärd i ett bolag kan vara av sedvanlig 

karaktär, medan den i ett annat bolag kräver bolagsstämmans godkännande. Den närmare 

regleringen av VD:ns ansvar ska framgå av styrelsens riktlinjer, vilka ska meddelas enligt 8 

kap. 7 § ABL.
57

  

VD:n får dock vidta åtgärder som inte faller in under den löpande förvaltningen, om 

styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana 

fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.
58

 VD:n torde dock endast i 

undantagsfall kunna använda sig av denna bestämmelse. Av lagtextkommentarer kan utläsas 

att formuleringen väsentlig olägenhet innebär att det ska föreligga en risk för att bolaget 

drabbas av en inte obetydlig skada, om inte VD:n vidtar åtgärd.
59

    

3.2.4 Något om styrelsens ordförande 

Bolagets verksamhetssyfte avgränsar ledningens uppgifter och förvaltning. Taxell uttrycker, 

att den enskilda styrelseledamoten inte på egen hand kan fatta beslut, utan styrelsen 

samverkar gemensamt om inte styrelsen gett särskilt bemyndigande.
60

 Här kan även nämnas 

att styrelsens ordförande har en överordnad ställning i förhållande till övriga ledamöter i 

styrelsen, enligt 8 kap. 17-18 §§ ABL. Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att 

denna fullgör sina uppgifter, samt tillse att styrelsen sammanträder när det behövs.
61

  

                                                      
54 Andersson, Johansson, Skog, a. a. s. 8:12. 
55 Andersson, Johansson, Skog, a. a. s. 8:65. 
56 Prop. 1975:103 s. 375. 
57Andersson, Johansson, Skog, a. a. s. 8:66.  
58 Dotevall, a. a. s. 108.  
59 Andersson, Johansson, Skog, a. a. s. 8:66. 
60 Taxell, Lars Erik, Bolagsledningens ansvar: några riktlinjer, Akad., Åbo, 1988, s. 33. 
61 Dotevall, a. a. s. 83.  
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3.2.5 Styrelseledamotens ansvar 

De ledamöter som ställer sig bakom ett beslut, genom röstning, ratihabering eller konkludent 

handlande, ansvarar även för de följder ett beslut kan komma att få. För ansvar krävs dock att 

culpa kan påvisas. I sådana fall kan den enskilde ledamoten bli personligt 

skadeståndsansvarig.
62

 Motsatsvis innebär detta att en ledamot som motsatt sig ett visst beslut 

därmed har avsagt sig ansvaret.
63

 Det är dock viktigt ur bevishänseende att styrelsedamotens 

avståndstagande från ett visst beslut antecknas i styrelseprotokollet. Det krävs vidare att 

styrelseledamoten agerar i enlighet med sitt beslut för att ansvar inte ska kunna utgå. Det kan 

avslutningsvis nämnas, att om två eller flera styrelseledamöter orsakat bolaget skada, svarar 

de solidariskt för denna skada i enlighet med 29 kap. 6 § ABL.  

3.3 Lojalitetsplikten inom ABL 

Som ovan nämnts, syftar lojalitetsplikten till att förhindra att styrelseledamöter och VD 

utnyttjar sitt uppdrag för att skaffa sig fördelar, utöver det arvode som vederbörande erhåller 

för sitt arbete, på bekostnad av bolaget.
64

 ABL skapar dock inga direkta garantier för att 

bolagsledningen uteslutande prioriterar aktieägarnas gemensamma intresse av vinst framför 

sina egna intressen.
65

 Vid sidan av den oskrivna regeln att verka för bolagsintresset,
66

 kan 

lojalitetsplikten antas framgå av jävsbestämmelserna i 8 kap. 23 och 34 §§ ABL, samt genom 

generalklausulen i 8 kap. 41 § ABL och likhetsprincipen i 4 kap. 1 § ABL.
67

  

3.3.1 Jävsreglerna  

8 kap. 23 och 34 § § ABL innehåller jävsbestämmelserna för styrelseledamöterna och VD:n. 

Bestämmelserna har betydelse som avgränsning av styrelseledamöternas och VD:ns 

lojalitetsplikt, eftersom reglerna bland annat skapar en spärr mot att till exempel frågan om 

ersättning till bolagsledningen handläggs av dem som närmast berörs.
68

 Av bestämmelserna 

framgår, att styrelseledamöterna och VD:n inte får handlägga en fråga där vederbörande är 

part i avtalet. Detsamma gäller vid avtal mellan bolaget och tredje man, om styrelseledamoten 

eller VD:n har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets, vilket kan vara fallet om 

avtalet är ingånget med en av styrelseledamotens eller VD:ns familjemedlemmar.
 69

 

                                                      
62 A. a. s. 80.  
63 Taxell, 1988, a. a. s. 34.  
64 A. a. s. 155.  
65 Bergström, Samuelsson, a. a. s. 71. 
66 A. a. s. 20.  
67 A. a. s. 160.  
68 A. a. s. 117.  
69 A. a. s. 161. 
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Styrelseledamot eller VD får inte heller handlägga en fråga om avtal mellan bolaget och en 

juridisk person, som styrelseledamoten eller VD:n ensam eller tillsammans med någon annan 

får företräda.
70

 För att tydliggöra när kravet på väsentligt intresse kan anses vara uppfyllt, tar 

vi hjälp av ett exempel: 

Styrelseledamot i bolag A har ett större aktieinnehav i bolag B. Om bolag B ingår avtal 

med bolag A, och om följden av avtalets ingående är att aktievärdet i bolag B stiger, är 

kravet på väsentligt intresse för styrelseledamoten i transaktionen uppfyllt.
71

  

Bestämmelserna hindrar således styrelseledamot och VD från att handlägga alla frågor som 

berör dessa. Med handlägga förstås, att styrelseledamot och VD inte har rätt att bereda och 

föredra frågor, eller delta i överläggning eller beslut vid styrelsesammanträde avseende 

rättshandlingen. Den jävige styrelseledamoten eller VD:n får inte heller vara närvarande i 

sammanträdesrummet när överläggning sker. Vidare får vederbörande inte företräda bolaget i 

frågan. Dock är den jäviga personen tillåten att verkställa styrelsens beslut i frågan. Följden 

av att en styrelseledamot eller VD varit jävig i en fråga, blir att beslutet i frågan blir ogiltigt, 

om det visar sig att styrelseledamotens eller VD:ns medverkan påverkat beslutet.
72

  

Av 8 kap. 23 och 34 §§ 3 st. ABL, framgår att rättegång eller annan talan likställs med avtal. 

Enligt förarbetena till ABL 1975, avses med avtal även sådana ensidiga rättshandlingar, som 

har betydelse för ett avtals uppkomst, förändring, eller upphörande, vilket exempelvis kan 

vara en uppsägning,
73

 förlängning, anbud eller accept. Detsamma gäller rörande gåva från 

bolaget. Emellertid är inte en styrelseledamot att anse som jävig, i det fall han skulle rösta på 

sig själv i exempelvis val av styrelseordförande.
74

  

Begreppet intresse torde omfatta både rent ekonomiska och personliga förhållanden. 

Avseende de personliga omständigheterna gäller som regel, att jäv föreligger när 

styrelseledamot eller VD har en så nära relation till en person som är bolagets medkontrahent, 

att styrelseledamoten eller VD:n anses ha ett väsentligt intresse som strider mot bolagets. 

Högsta domstolen (HD) ansåg i NJA 1982 s. 1, att det alltid föreligger jäv när bolagets 

avtalspart är styrelseledamots eller VD:s make eller sambo, oavsett egendomsförhållandena i 

relationen. Motiven till detta, är att det finns ett starkt egenintresse för styrelseledamot eller 

VD i dessa fall. Att den berörda styrelseledamoten eller VD:n har en nära vänskap eller 

                                                      
70 A. a. s. 161. 
71 A. a. s. 166.  
72 A. a. s. 161, Andersson, Johansson, Skog a. a. s. 8:54. 
73 Prop. 1975:103, s. 379. 
74 Andersson, Johansson, Skog a. a. s. 8:55.  
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släktskap med en person som berörs av en åtgärd, bör således inte alltid vara grund för jäv. 

Vidare kan tilläggas, att formuleringen ”kan strida mot bolagets intresse”, indikerar att 

handlingen inte faktiskt behöver strida mot bolagets intresse, det är tillräckligt om det 

föreligger en risk för att så är fallet, för att en styrelseledamot eller VD ska anses ha handlat 

jävigt.
75

 Jäv föreligger emellertid inte om styrelseledamotens eller VD:ns intresse är 

detsamma som bolagets.
76

  

I NJA 1981 s. 1117 yttrade HD, att syftet med jävsbestämmelserna var att skydda 

aktieägarnas intressen. Det vore därför omotiverat att jäv skulle bli aktuellt om 

styrelseledamoten eller VD:n äger samtliga aktier i bolaget.
77

 Jävsreglerna gällande 

självkontrahering är därför inte tillämpliga i aktiebolag med endast en aktieägare, eller när 

samtliga aktieägare har samtyckt till att ett visst avtal ska ingås, eftersom bolagets intressen i 

dessa fall är detsamma som bolagets.
78

 Av jävsreglernas andra stycken framgår därför, att 

bestämmelsen inte gäller i de fall styrelseledamoten eller VD:n direkt eller indirekt genom en 

juridisk person, äger samtliga aktier i bolaget.
79

  

3.3.2 Den aktiebolagsrättsliga generalklausulen 

8 kap. 41 § ABL föreskriver ett förbud för styrelseledamot och VD mot att “[…] företa en 

rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller 

någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare.” Generalklausulen i 8 kap. 

41 § ABL är en utvidgning av likhetsprincipen, vilken även formuleras i 4 kap. 1 § ABL, det 

vill säga principen om att alla ägare ska ha samma rättigheter. Denna värdering har sin grund i 

den naturrättsliga uppfattningen om att människor är lika värda och har smittat av sig på 

aktiebolagsrätten. Principen om likabehandling av aktieägare gäller aktieägarens relation i 

förhållande till bolaget. Innebörden av principen är att samtliga aktieägare ska ges lika 

möjligheter att utnyttja sitt delägarskap i aktiebolaget, samt att ingen aktieägare får försättas i 

bättre eller sämre ställning jämfört med andra aktieägare. Dotevall anser, att generalklausulen 

ger uttryck för bolagsledningens lojalitetsplikt gentemot minoritetsaktieägarna. I ett 

aktiebolag får oftast majoritetens vilja företräde framför minoritetens, men genom 

                                                      
75 Dotevall, a. a. s. 166 f.  
76 Andersson, Johansson, Skog a. a. s. 8:56.  
77 Andersson, Johansson, Skog a. a. s. 8:54. 
78 Dotevall, a. a. s. 166.  
79 Andersson, Johansson, Skog a. a. s. 8:54. 
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generalklausulen begränsas majoritetens och bolagsledningens möjlighet att påtvinga 

minoriteten sin vilja.
80

  

Ett konkret exempel på när generalklausulen överträds, är när en nyemission utfärdas, trots att 

bolaget inte har något behov av nytt kapital, och det är tydligt att någon av aktieägarna inte 

har ekonomiska förutsättningar att delta i emissionen. Generalklausulen överträds, om 

nyemissionen leder till att maktförhållandena i aktiebolaget rubbas på grund av nyemissionen. 

Fördelen eller nackdelen behöver således inte, men kan vara, av ekonomisk natur.
81

 Det bör 

dock påpekas, att om bolagsledningen särbehandlar aktieägare, men har stöd för detta i ABL 

eller bolagsordningen, är detta inte att anse som otillbörligt och är därför inte regelstridigt. 

Det sistnämnda kräver dock att likhetsprincipen inte rubbas genom förfarandet, eftersom 

fördelen inte får vara otillbörlig. Noterbart är även att bolagsstämman kan besluta om ändring 

av bolagsordningen, vilken kan komma att innebära en avvikelse från likhetsprincipen. Ett 

förfarande i linje med denna ändring torde inte anses som otillbörligt.
82

 Något som Bergström 

och Samuelsson belyser, är huruvida generalklausulens otillbörlighetsrekvisit kan tolkas i 

ljuset av vad som är företagsekonomiskt försvarligt. Frågan är, huruvida tillämpningen av 

generalklausulen någon gång kan vara befriad från vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL. Ett sådant 

ändamål skulle förutsätta, att generalklausulen har ett annat ändamål än att säkerställa 

rättvisan mellan aktieägarna i ett aktiebolag. Bergström och Samuelsson finner dock, att detta 

knappast vore realistiskt.
83

  

Vidare uttrycker generalklausulen ett förbud för bolagsstämman att vidta åtgärder som 

uppenbart strider mot bolagets verksamhetsföremål -eller syfte, enligt lag eller 

bolagsordning.
84

 Enligt kommentarer till aktiebolagslagen, innebär detta dock inte att 

bolagsledningen ska vara förhindrad att indirekt handla i strid mot bolagsordning, om 

förfarandet tillför bolaget något på ett ändamålsenligt sätt, exempelvis för att spekulera eller 

för att sprida sina risker.
85

 Bolagsledningen torde därför ha en viss rörelsefrihet i sitt 

uppdragsutförande.
86

  

Det är inte ovanligt att ett moderbolag ger ekonomiskt stöd till externa parter, som exempelvis dotterbolag, 

kunder och leverantörer, vilket i sig vanligtvis strider mot bolagets syfte. Lånet måste i dessa fall begränsas till 

                                                      
80 Dotevall, a. a. s. 170.  
81 A. a. s. 168 f, Andersson, Johansson, Skog a. a. s. 8:84.  
82 Dotevall, a. a. s. 168. 
83 Bergström, Samuelsson, a. a. s. 173.  
84 Andersson, Johansson, Skog a. a. s. 8:85. 
85 A. a. s. 8:85. 
86 A. a. s. 8:86. 
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vad som kan omfattas av bolagets syfte för att inte bringa bolaget skada, och för att VD eller styrelseledamot 

därmed ska undvika skadeståndsskyldighet enligt 29 kap. 1 § ABL.
87

  

3.3.3 Kort om den allmänna lojalitetsplikten i förhållande till den aktiebolagsrättsliga 

lojalitetsplikten 

Lehrberg har hävdat, att den allmänna lojalitetsplikten torde ha större betydelse inom 

exempelvis förmögenhetsrättens område, där den inte heller är lagreglerad. Inom 

aktiebolagsrätten är olika aktörers rättigheter och skyldigheter relativt definierade, något som 

leder till att nödvändigheten av att stödja sig på en allmän lojalitetsplikt minskar. Lojaliteten 

är dock fortfarande viktig inom aktiebolagsrätten, och det är den som bland annat har legat till 

grund för minoritetsskyddsreglerna.
88

 Lojalitetsplikten handlar framförallt om beslutsfattarnas 

lojalitetsplikt gentemot aktieägarnas intressen. I praktiken är det dock vanligt att styrelsen 

själv är aktieägare med visst inflytande, eller att ledamöterna väljs av majoritetsaktieägare.
89

  

  

                                                      
87 A. a. s. 8:86.  
88 Lehrberg, a. a. s. 162.  
89 A. a. s. 163.  
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4. Lojalitetsplikten utanför ABL 

4.1 Konkurrerande verksamhet  

Bolagsledningens lojalitetsplikt innefattar ett förbud för bolagsledningen mot att bedriva 

konkurrerande verksamhet med bolaget.
90

 Förbudet är inte aktiebolagsrättsligt reglerat, utan 

följer av den allmänna lojalitetsplikten.
91

 Vid bedömningen av huruvida en verksamhet är 

konkurrerande, får ledning tas av bolagsordningens verksamhetsföremål. För att den av VD:n 

bedrivna verksamheten ska anses vara konkurrerande, krävs att denna är i linje med bolagets 

verksamhetsföremål. Dessutom måste styrelseledamotens eller VD:ns engagemang i det andra 

bolaget vara av viss intensitet för att försummelse av lojalitetsplikten ska anses föreligga.
92

 

Försummelse bör således inte föreligga på grund av att styrelseledamot eller VD innehar 

uppdrag hos flera bolag, utan det är först när dessa bolags intressen kommer i konflikt med 

varandra som pliktförsummelse kan aktualiseras.
93

 Vidare hävdar Dotevall, att vid bedömning 

av huruvida pliktförsummelse föreligger, ska bolagets ekonomiska möjlighet att bedriva 

verksamheten inte ha betydelse. 
94

 

Dotevall finner, att i det fall verksamhetsföremålen för de olika bolagen inte kolliderar, får 

troligtvis en bedömning göras i det enskilda fallet kring huruvida styrelseledamoten eller 

VD:n försummat sin lojalitetsplikt.
95

 Så skulle kunna vara fallet om arbetsinsatsen i det andra 

bolaget är för stor och tidskrävande.
96

 I övrigt får det anses vara befogat att det endast är 

konkurrerande bolags verksamheter som kan grundlägga en pliktförsummelse, eftersom 

bolagen inte annars hotar att skada varandras omsättning eller resultat.  

I anslutning till detta kan noteras, att det inte i svensk rätt görs skillnad mellan heltids- och 

deltidsarbetande styrelseledamöter eller VD.
97

 Deltidsengagerade ledamöter eller VD besitter 

därför inte någon form av lättnad avseende möjligheterna att bedriva konkurrerande 

verksamhet med bolaget där de är uppdragstagare. Det får därmed anses stå klart att 

deltidsengagerade ledamöter eller VD i samma utsträckning som heltidsengagerade har en 

plikt att tillvarata bolagets intresse.  

 

                                                      
90 Dotevall, a. a. s. 174.  
91 A. a. s. 176.  
92 A. a. s. 176. 
93 Taxell, 1983, a. a. s. 60.  
94 Dotevall, a. a. s. 176. 
95 A. a. s. 176. 
96 A. a. s. 177. 
97 A. a. s. 177. 
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4.2 Utnyttjande av affärsmöjligheter som faller inom bolagets verksamhetsområde  

I framförallt amerikansk rätt har en doktrin utvecklats om ett förbud för styrelseledamoten och 

VD:n att utnyttja affärsmöjligheter som faller inom bolagets verksamhetsområde. Syftet med 

detta förbud är att hindra bolagsledningen från att utnyttja bolagets tillgångar i eget intresse. 

Förbudet är ett viktigt inslag i den amerikanska lojalitetsplikten och problem gällande detta 

har behandlats flitigt i både rättspraxis och juridisk litteratur.  

Läran om corporate opportunities kan liknas med vad som i svensk rätt gäller beträffande att 

uppdragstagare inte får konkurrera med sin huvudman inom det område som uppdraget 

omfattar. Denna lära om corporate opportunities kan således appliceras på den lojalitetsplikt 

som styrelseledamot och VD har gentemot bolaget enligt svensk rätt.
98

 Verksamhetsområdet 

enligt bolagsordningen, får i dessa fall vara avgörande för vad som ska anses ligga inom 

bolagets intresse. Om en affärsmöjlighet inte ryms inom verksamhetsområdet torde den 

således vara fri för styrelseledamot och VD att utnyttja för egen vinning.
99

   

Dotevall hävdar, att läran om corporate opportunities är ett uttryck för att de ekonomiska 

fördelarna som en verksamhet uppbringar ska tillfalla bolaget och inte styrelseledamoten eller 

VD:n.
100

 Väljer en person att bedriva verksamhet i bolagsform får denne räkna med att 

konsekvenserna av detta blir att fördelarna av verksamheten ska tillfalla samtliga 

aktieägare.
101

 

4.3 Tystnadsplikt 

I aktiebolagslagen finns inga uttryckliga regler om tystnadsplikt för styrelseledamot och VD, 

vilket inte var motiverat enligt motiven till Lagen (1944:705) om aktiebolag (ABL 1944).
102

 

Den är dock delvis reglerad i 7 kap. 32 § och 9 kap. 41 § ABL. Dotevall hävdar, att 

tystnadsplikten följer av den allmänna lojalitetsplikten.
103

 Även Sevenius finner, att 

tystnadsplikten ingår i den generella lojalitetsplikt som styrelseledamot och VD har till följd 

av sin sysslomannaställning gentemot bolaget.
104

  

Tystnadsplikten är till för att skydda bolaget och omfattar alla de uppgifter som, vid ett 

offentliggörande, kan tänkas skada bolaget. Det är styrelsen som avgör huruvida ett 

                                                      
98 A. a. s. 177 ff.  
99 A. a. s. 184.  
100 A. a. s. 179. 
101 A. a. s. 184. 
102 SOU 1941:9 s. 323. 
103 Dotevall, a. a. s. 201.  
104 Sevenius, a. a. s. 129.  
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förhållande ska sekretessbeläggas eller inte, men tystnadsplikten omfattar även icke 

sekretessbelagd information, om röjandet av denna kan komma att skada bolaget.
105

 Givetvis 

är tystnadsplikten som mest tydlig när information är sekretessbelagd och normalt kan inte 

styrelseledamot hållas ansvarig för att ha lämnat uppgift, om styrelsen beslutat att denna 

information fick yppas. Dotevall hävdar dock, att absolut ansvarsfrihet inte föreligger, varför 

den enskilde styrelseledamoten måste vara försiktig och själv pröva om bolaget kan komma 

till skada till följd av att informationen offentliggörs.
106

 I vissa fall kan ansvaret vara så 

långtgående, att personen i fråga som lämnar ut viss information har skyldighet att tillse att 

mottagande person inte missbrukar informationen för att skada bolaget.
107

 

Tystnadsplikten omfattar inte bara affärsförhållanden, som exempelvis produktion, utan även 

förhållanden kring framtida samgåenden eller företagsförvärv. Vidare framgår av 7 kap. 32 § 

ABL, att styrelse och VD endast får lämna upplysningar till aktieägare om det kan ske utan att 

bolaget skadas av det, vilket skulle kunna påstås vara en indirekt tystnadsplikt.
108

 En 

gränsdragning måste därför göras mellan bolagets sekretesskrav och aktieägarnas krav på 

insyn i bolagets affärer.
109

 

Här kan även nämnas att det i 7 § Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) föreskrivs ett förbud 

för arbetstagare att genom oaktsamhet eller uppsåt, utnyttja en affärshemlighet som vederbörande fått del av i sin 

anställning under sådana förhållanden att vederbörande insåg eller borde ha insett att han eller hon inte fick yppa 

den. Om så sker, ska den som avslöjat informationen ersätta bolaget för den skada som uppstått på grund av den 

yppade informationen. Affärshemligheten ska ha direkt koppling till arbetstagarens tjänst. FHL är som 

föreskrivet, endast tillämplig på arbetstagare, och äger därför inte tillämpning på personer som enbart är 

uppdragstagare i bolaget, som exempelvis styrelseledamot som inte på annat sätt är anställd i bolaget. En person 

som både är anställd i bolaget och agerar som styrelseledamot, borde därför omfattas av lagens bestämmelser.
110

  

I den mån bolaget lider skada på grund av brott mot tystnadsplikten, torde den har som yppat 

informationen kunna bli skadeståndsskyldig. Trolöshet mot huvudman enligt 10 kap. 5 § 

Brottsbalk (1962:700), skulle kunna bli tillämpligt i allvarligare fall.
111

 

                                                      
105 Dotevall, a. a. s. 201. 
106 A. a. s. 202.  
107 A. a. s. 203.  
108 Svernlöv, Carl, Aktiebolagets suppleanter: suppleantinstitutet i svensk aktiebolagsrätt, 2. uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2002, s. 104. 
109 Dotevall, a. a. s. 202.  
110 Dotevall, a. a. s. 203, prop. 1987/88:155, s. 44. 
111Johansson, Andersson, Skog, a. a. s. 8:13. 
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4.4 Svensk kod för bolagsstyrning  

Sedan december 2004 finns Koden, vilken är en form av reglering av bolagsstyrning, så 

kallad corporate governance. Koden utgår från principen följ eller förklara, vilken innebär att 

ett företag som tillämpar Koden får avvika från enskilda regler förutsatt att man förklarar 

varför.
112

 Det huvudsakliga skälet till denna princip är att företagen ska få frihet att tillämpa 

reglerna på ett sätt som är förenligt med specifika förhållanden i företaget eller dess 

bransch.
113

 

Koden tillämpas framförallt av börsnoterade företag, men tillämpningen ska tjäna som en 

förebild för även andra företag.
114

 Kodgruppen, som tillsattes vid införandet av Koden, 

definierar bolagsstyrning som att det ”[…] handlar om styrning av företag på ett sådant sätt att 

de uppfyller ägarnas krav på avkastning vilket bidrar till samhällsekonomins effektivitet och 

tillväxt”. I ett betänkande till Koden anges att en vägledande princip är att ”skapa en väl 

avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning, som bland annat 

säkerställer ägarnas möjlighet att hävda sina intressen gentemot bolagets ledningsorgan”. 

Enligt kodgruppen utgör Koden ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och 

regleringen är ett samarbete mellan det offentliga organet Förtroendekomissionen och Svenskt 

näringsliv. 
115

 

I betänkandet från kodgruppen finner denna, att Koden inte i något avseende skulle stå i strid 

med eller vara ägnad att förändra den gällande corporate governance- strukturen enligt den 

svenska aktiebolagsstiftningen. ABL tillhandahåller en grundläggande struktur för 

bolagsstyrningen men lämnar stort utrymme för den praktiska tillämpningen att inom denna 

struktur fördela beslutsfattandet mellan bolagsorganen. Koden innehåller en förändrad 

beslutsordning gällande frågor om ersättningar och val av styrelseordförande. Istället för att 

styrelsen utser styrelseordföranden ska, enligt Koden, bolagstämman välja 

styrelseordföranden efter en öppen diskussion.
116

  

Kodens mest omfattande reglering är inriktad på styrelsen och tanken är att reglerna ska läsas 

med ABL som bakgrund.
117

 Enligt Kodens femte punkt, gäller att “Styrelseledamot ska ägna 

uppdraget den tid och omsorg och tillägna sig den kunskap som erfordras för att tillvarata 

                                                      
112 Svernlöv, 2012, a. a. s.30. 
113 Sevenius, a. a. s.154.  
114 A. a. s.145 f.  
115 A. a. s. 147. 
116 SOU 2004:130, s. 10. 
117 Sevenius, a. a. s. 169. 
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bolagets och dess ägares intressen. För att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut 

ska verkställande direktören förse styrelsen med erforderligt underlag för dess arbete både 

inför och mellan styrelsens sammanträden”. Koden är inriktad på att styrelsen uppfyller sin 

uppgift för bolagets ägare, snarare än att utöva sitt uppdrag under lagen som innebär hänsyn 

till borgenärer, anställda och andra intressegrupper. Sevenius hävdar dock, att denna bild inte 

är entydig i och med att styrelsens uppgifter även omfattar sådana som ligger utanför 

bolagsstyrningsområdet.
118

 

4.5 Intressekonflikter   

4.5.1 Majoritets- och minoritetsaktieägare 

Intressekonflikter som kan uppstå i ett bolags verksamhet är ofta konflikter mellan bolagets 

majoritets- och minoritetsaktieägare. Konflikterna uppstår, eftersom makten i ett aktiebolag 

vilar på majoritetsprincipen enligt 7 kap. 40 § ABL.
119

 Principen innebär, att det är 

majoritetsaktieägarna som styr bolagsstämman och konflikter uppstår i och med att det inte 

går att säkerställa huruvida en majoritetsaktieägare har en vilja som sammanfaller med 

bolagets intresse, även om denne har ett stort innehav av aktier.
120

  Enligt 8 kap. 8 § ABL, är 

det bolagsstämman som väljer styrelse, vilket i praktiken innebär att det är 

majoritetsägarkretsen som utser styrelse. Dessutom svarar styrelsen inför bolagsstämman. 

Lehrberg hävdar, att det därför finns en risk för att majoritetsägarkretsens intressen sätts i 

första hand, och att lojalitetsplikten därmed i första hand är riktad mot majoriteten, snarare än 

mot kollektivet aktieägare. Detsamma bör gälla för VD, eftersom det är den majoritetsvalda 

styrelsen som väljer VD.
121

 Som nämnts ovan begränsar dock generalklausulen denna effekt i 

viss mån.
122

 

Aktieägarmajoriteten har således rätt att bestämma hur företaget ska skötas och vilka personer 

som ska ha ledningsansvaret, vilket kan resultera i att majoriteten skaffar sig fördelar på 

minoritetens bekostnad, till exempel genom uttag av förmåner till nackdel för övriga 

aktieägare. För att motverka ett missbruk från majoriteten har olika typer av tvingande 

minoritetsskyddsregler införts i ABL. Reglerna har till syfte att påverka beslutsfattandet på ett 

sådant sätt att vinstsyftet upprätthålls.
123

  

                                                      
118 A. a. s. 171. 
119 Bergström, Samuelsson, a. a. s. 20.  
120 Dotevall, a. a. s. 142, s. 171.  
121 Lehrberg, a. a. s. 163.  
122 Dotevall, a. a. s. 170.  
123 Bergström, Samuelsson, a. a. s. 20 f.  
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4.5.2 Bolagsledning och aktieägare 

Den intressekonflikt i ett aktiebolag vari kravet på lojalitet torde framstå som tydligast, är 

mellan bolagsledningen och aktieägarna. Aktieägarna bidrar med kapital och därmed följer ett 

risktagande, medan bolagsledningen utses till att fatta beslut. Fördelarna med denna 

arbetsfördelning måste ställas mot risken att bolagsledningen låter sig vägledas av andra 

intressen än aktieägarnas gemensamma intresse av vinst. Denna problematik var aktuell redan 

1776, när Adam Smith i sitt klassiska arbete Wealth of Nations hävdade att: 

“The directors of such (joint-stock) companies, however, being managers rather 

of other people´s money than their own, it cannot be well expected that they 

would watch over it with the same anxious vigilance with which the partners in a 

private copartney frequently watch over their own. Negliance and profusion, 

therefore, must always prevail, more or less, in the management of the affairs of 

such a company.”
124

  

Lagstiftare har försökt komma tillrätta med denna intressekonflikt genom att ålägga 

bolagsledningen en skyldighet att, enligt 3 kap. 3 § ABL, låta beslutsfattandet styras av 

vinstsyftet. Samuelsson och Bergström hävdar, att de skyldigheter som bolagsledningen har 

gentemot bolaget skulle kunna härledas ur en princip om aktiebolagsrättslig lojalitetsplikt. 

Denna lojalitetsplikt skulle då utgå från bolagsledningens oskrivna skyldighet att omsorgsfullt 

sträva efter att främja bolagsintresset.
125

  

4.5.2.1 Principal- agentteorin 

Principal- agentteorin utgår ifrån ett perspektiv som innebär att företaget är ett nätverk av 

kontrakt, och utgör därmed en knutpunkt för en mängd avtal mellan olika ekonomiska aktörer. 

Företagsledningen utgör spindeln i nätet som ingår relationer med andra aktörer och därmed 

är styrningen av företaget en effekt av de relationer företaget består av. Den viktigaste 

relationen är här relationen mellan företagsledningen och aktieägarna. Teorin tillerkänner 

dock inte företaget rollen som kontrahent i avtalen, utan uppfattar snarare företaget som ett 

samlingsbegrepp för avtalen.
126

 Sevenius hävdar, att bolaget har många paralleller med ett 

kontrakt. Bolagsformer som enkla bolag, kommanditbolag och handelsbolag grundas till 

exempel i avtal mellan delägarna. Långvariga avtal kan ge upphov till inflytande- och 

                                                      
124 A. a. s. 18.  
125 A. a. s. 19.  
126 Sevenius, a. a. s. 75.  
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förändringsproblem liknande dem som uppstår i associationer. Till skillnad från momentana 

avtal innebär långvariga avtalsrelationer att en lojalitetsplikt utvecklas mellan parterna. 

Sevenius finner dock, att aktiebolaget inte på samma sätt är knutet till ett avtal även om ett 

antal kontraktsliknande dokument, exempelvis stiftelseurkunden, ligger till grund för 

upprättandet av aktiebolaget. Detta resulterar i att teorin om bolaget som ett kontrakt erfordrar 

modifikationer.
127

  

En central källa för analysen av principal- agentteorin är en artikel från 1976 av Jensen och 

Meckling. Enligt denna artikel, innebär principal- agentteorin, att principalen, i detta fall 

aktieägarna, anlitar agenten, det vill säga bolagsledningen, att utföra tjänster å principalens 

vägnar och i dennes intresse.
128

 Det är detta som sker när bolagsstämman väljer styrelse. 

Jensen och Meckling hävdar, att om båda parter vill maximera sin egennytta, finns en risk för 

att agenten inte alltid kommer att agera i principalens bästa intresse.
129

 Principal- agentteorin 

bygger således på en självisk aktör.
130

 Problemet uppstår således när agenten och principalen 

har motstridiga intressen, och målsättningarna för parterna därmed är olika.
131

 För att få 

principalen att agera i agentens intresse, kan principalen inrätta olika former av incitament för 

agenten, som exempelvis bonussystem och genom övervakningsfunktioner.
132

 Sevenius 

hävdar, att Jensens och Mecklings analys visar på nya riskområden i företagandet utöver de 

affärsmässiga och finansiella riskerna som finns i ett bolag. Selektionsrisken är en av dem, det 

vill säga risken för att välja en agent som inte tillvaratar principalens intressen på ett så 

tillfredsställande sätt som en annan agent skulle ha gjort. En annan risk är att agenten 

använder sin direkta kontroll över egendomen under sin förvaltning för att skaffa sig förmåner 

till nackdel för principalen, så kallad oaktsamhetsrisk eller moralisk risk.
133

 Det centrala 

budskapet från Jensen och Meckling, är att principalagentrelationer är kostsamma. Att 

upprätthålla en relation där båda parter tänker på sig själva i första hand är svårt och kräver 

mer administration än en relation som bygger på förtroende och lojalitet.
134

  

  

                                                      
127 A. a. s. 76 f.  
128 Jensen, M, Meckling, W. H, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal 

of Financial Economics 1976 s. 308. 
129 A. a. s. 308. 
130 Sevenius, a. a. s. 81. 
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132 A. a. s. 308. 
133 Sevenius, a. a. s. 82.  
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5. Tiden under vilken lojalitetsplikten gäller  

Huvudregeln torde vara att lojalitetsplikten för bolagets ledning endast gäller så länge 

uppdraget varar. Genom att tillägga en avtalsklausul i uppdragsavtalet, kan denna allmänna 

tidsbegränsning dock kringgås. Det är exempelvis vanligt att bolaget vill hindra en tidigare 

VD eller styrelseledamot från att sprida information om bolaget till omvärlden, varvid det är 

sedvanligt att avtala om en förlängd tystnadsplikt. Det är inte heller ovanligt, att klausuler om 

förbud mot att bedriva konkurrerande verksamhet finns med i ett uppdragsavtal. Av 8 kap. 13 

och 33 § § ABL framgår, att ändringar i styrelsens sammansättning får verkan först då 

anmälan om ändringen kom in till Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som angavs in 

anmälan. Denna tidpunkt har dock, enligt Dotevall, ingen betydelse vid bedömningen av 

lojalitetspliktens tidsbegränsning. Skulle fallet vara sådant, att en styrelseledamot till 

Bolagsverket anmält utträde ur styrelsen, men inte meddelat bolaget om denna ändring, är 

vederbörande inte utan ansvar för skada som uppkommer på grund av överträdelse av 

lojalitetsplikten.
135

 

  

                                                      
135 Dotevall, a. a. s. 173.  
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6. Aktieägares rätt till skadestånd 

6.1 Aktiebolagsrättsligt skadeståndsansvar 

För att utreda i vilken mån bolagsledningens lojalitetsplikt riktar sig mot enskilda aktieägare, 

är det nödvändigt att se till hur en överträdelse av densamma sanktioneras. Generellt sett är 

det ren förmögenhetsskada som uppstår för aktieägare när lojalitetsplikten överträds, varvid 

den allmänna skadeståndsrätten endast ger ersättning om skadan orsakats genom brott, enligt 

2 kap. 2 § Skadeståndslag (1972:207).
136

 Av denna anledning har särskilda skadeståndsregler 

införts i 29 kap. ABL.  Det är dock värt att notera, att regleringen inte är uttömmande, varvid 

andra skadeståndsregler kan bli aktuella.
137

 

6.1.1 Bolagsstämmans beslut om att rikta skadeståndsansvar  

För att skadeståndsanspråk ska kunna riktas från bolaget, krävs att bolagsstämman har 

hanterat frågan om ansvarsfrihet, se 7 kap. 11 § 3 p. ABL, samt frågan om huruvida 

skadeståndstalan ska föras, enligt 29 kap. 7 § ABL.
138

 Bestämmelsen är tillämplig både när 

talan ska föras i bolagets namn, som när talan förs av en aktieägarminoritet i eget namn i 

enlighet med 29 kap. 9 § ABL. Minst en tiondel av samtliga aktieägare ska ha röstat emot 

styrelseledamots eller VD:s ansvarsfrihet, och minst en tiondel av samtliga aktieägare ska ha 

talat för att skadeståndstalan ska föras, för att skadeståndsanspråk ska kunna riktas från 

bolaget mot styrelseledamot eller VD.
139

 Bestämmelsen fungerar således som en 

minoritetsskyddsregel, i och med att följden blir att bolaget ska kunna föra talan gentemot 

styrelseledamoten eller VD:n efter att en minoritet om minst en tiondel tagit beslutet. 

Majoriteten kan alltså inte motsätta sig minoritetens vilja att föra skadeståndstalan för 

bolagets räkning. Skulle det dock vara så att bolagsstämman har beviljat styrelseledamot och 

VD ansvarsfrihet, kan inte dessa personer ställas till svars för åligganden enligt uppdraget för 

bolaget. Ett intressant rättsfall på området är NJA 1933 s. 476 
140

 där ett bolags VD, tillika 

styrelseledamot, givits ansvarsfrihet av bolagsstämman, och kunde därför inte åläggas 

skadeståndsansvar för förskingring, vilken skett under den tid som VD:n beviljats 

ansvarsfrihet. Nerep och Samuelsson finner emellertid att det är osäkert huruvida 

ansvarsfriheten skulle kunna ges en så långtgående omfattning i dagsläget.
141

 Det kan 

                                                      
136 SOU 1995:44 s 253. 
137 Andersson, Sten, Johansson, Svante & Skog, Rolf, Aktiebolagslagen: en kommentar. D. 3, kap. 23-32, Norstedts juridik, 

Stockholm, 2012, s. 29:2 f.  
138 Nerep, Samuelsson, D. 3, a. a. s. 426. 
139 Prop. 1975:103 s. 779. 
140 Nerep, Samuelsson, D. 3, a. a. s. 427. 
141 A. a. s. 428.  
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tilläggas att ansvar kan ådömas person som givits ansvarsfrihet i de fall 

undantagsbestämmelserna i 29 kap. 11-12 §§ ABL är tillämpliga.
142

  

6.1.2 Skadeståndsansvaret   

Av 29 kap. 1 § ABL följer att “[…] en stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör 

som när han eller hon 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.” Nedan 

följer en redogörelse för bestämmelsens rekvisit.  

6.1.2.1  Skadebegreppet 

Ersättningsskyldigheten för en skada som orsakats bolaget eller annan, är avhängig på vad 

skadan omfattar, samt huruvida skadan är ersättningsgill. För att skada enligt 

aktiebolagsrättens skadeståndsregler ska ersättas, krävs att den är fullbordad, det vill säga att 

den inte endast är latent. Enbart det faktum att en styrelseledamot eller VD handlat oaktsamt 

utlöser därmed inte skadeståndsansvar, om inte handlandet har lett till att en skada har 

uppstått.
143

  

Skada definieras inom aktiebolagsrätten som en ”[…] ekonomiskt mätbar förmögenhetsförlust 

som utan eller mot den skadelidandes vilja drabbar denne”.
144

 VD:s och styrelseledamots 

skadeståndsansvar får således anses omfatta såväl positiv skada, det vill säga kostnader som 

den skadelidande ådragit sig på grund av skada, som negativ skada, exempelvis uteblivna 

intäkter.
145

 Skadan måste kunna bestämmas till ett visst belopp, vanligen används en metod 

som innebär att det nuvarande förmögenheten jämförs med den förmögenhet bolaget skulle ha 

haft, om inte skadan inträffat. Vid svårigheter att bestämma skadans storlek kan domstolen, 

enligt 35 kap. 5 § Rättegångsbalk (1942:740), göra en skönsmässig bedömning av 

densamma.
146

  

6.1.2.2 Culpabedömningen 

För att skadeståndsansvar ska bli aktuellt, är det inte tillräckligt att styrelseledamoten eller 

VD:n handlat i strid med uppdragets uppgifter som åligger densamma, det krävs att 

                                                      
142 A. a. s. 428, prop. 1975:103 s. 545. 
143 Svernlöv, 2012, a. a. s. 52.  
144 Dotevall, a. a. s. 68.  
145 Svernlöv, 2012, a. a. s. 52. 
146 Dotevall, a. a. s. 68f.  
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vederbörande har handlat vårdslöst eller uppsåtligt, samt att denna vårdslösa handling ska ha 

lett till att bolaget ålidit skada. Culpabegreppet torde även innefatta försummelse i form av 

underlåtenhet,
147

 varvid både aktiva och passiva handlingar omfattas av bestämmelsen.
148

 

Culpabedömningen är objektiv och särskild hänsyn ska tas i förhållande till vilken grad av 

omsorg, kunskap, skicklighet och förutseende som rätteligen kan krävas av styrelseledamot 

eller VD. Även företagets storlek, art och organisation har betydelse vid bedömningen av ett 

aktuellt skadefall. Av bestämmelsen framgår, att det som föreskrivs i ABL, tillämplig lag om 

årsredovisning och bolagsordning har särskild betydelse vid culpabedömningen.
149

 Dock 

framgår av betänkandet till ABL, att överträdelse av andra lagar som styrelseledamot eller VD 

är skyldig att tillämpa kan innebära att skadeståndsansvar kan bli aktuellt.  

Precis som nämnts ovan, utgår culpabedömningen från huruvida den skadevållande iakttagit 

den omsorg som krävs av en syssloman i allmänhet. Bedömningen innebär, att 

styrelseledamoten och VD:n har en mer långtgående omsorgsplikt än den som gäller enligt 

ABL och bolagsordning.
150

 Det bör dock noteras, att beslutsfattande i en affärsverksamhet 

ofta innebär ett risktagande. Beslut som visar sig vara förlustbringande, men som var 

nödvändiga för affärsverksamheten och därmed tillåtna, innebär inte att de ska vara 

skadeståndsgrundande. Det åligger därför domstolen att bedöma vilken grad av risktagande 

som kan anses vara godtagbart i den enskilda verksamheten.
151

  

6.1.2.3 Styrelseledamots och VD:s fullgörande av uppdrag 

Av 29 kap. 1 § ABL framgår, att skadeståndsansvaret är begränsat till att omfatta skada som 

styrelseledamot eller VD orsakat bolaget vid fullgörande av sitt uppdrag. Innebörden torde 

därför vara, att en person som utan sin vetskap blivit vald till styrelseledamot eller VD, inte 

kan ställas till ansvar för handlingar under den tid vederbörande varit i ovisshet kring 

förhållandet. En styrelseledamot eller VD torde inte heller kunna bli skadeståndsskyldig för 

de handlingar som den tidigare styrelsen vidtagit innan ledamotens eller VD:ns inträde. 

Huvudregeln torde därmed vara, att en person endast kan bli skadeståndsskyldig för de 

handlingar eller underlåtelser som personen i fråga deltagit i.
152

  

                                                      
147 Nerep, Samuelsson, D. 3, a. a. s. 381.  
148 SOU 1995:44 s. 241. 
149 Nerep, Samuelsson, D. 3, a. a. s. 381. 
150 SOU 1995:44 s. 242. 
151 SOU 199:44 s. 243. 
152 Nerep, Samuelsson, D. 3, a. a. s. 392. 
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6.1.2.4  Kravet på adekvat kausalitet 

Precis som inom den allmänna skadeståndsrätten, finns det även inom den aktiebolagsrättsliga 

skadeståndsrätten ett krav på adekvat kausalitet, vilket innebär att det ska finnas ett direkt 

orsakssamband mellan den skadebringande handlingen och skadan.
153

 Att kausaliteten ska 

vara adekvat, innebär att helt osannolika skador och skadeföljder inte ska utgöra 

skadeståndsansvar för den skadevållande parten.
154

  

6.1.3 Aktieägarnas möjlighet att erhålla skadestånd 

Av 29 kap. 1 § andra meningen ABL framgår, att externa parter, som aktieägare, kan rikta 

skadeståndsanspråk mot styrelseledamot eller VD, om aktieägaren lider skada på grund av att 

styrelseledamoten eller VD:n genom culpöst handlande överträder ABL, tillämplig lag om 

årsredovisning eller bolagsordning. Den norm som överträds ska skydda aktieägares intresse 

för att skadestånd ska kunna utgå.
155

 Bestämmelsen omfattar, enligt kommentarer till ABL, 

direkt skada som aktieägare lider. Direkt skada skulle kunna uppstå, i de fall aktieägare 

förvärvat aktier, och som grund för förvärvet förlitat sig på felaktig årsredovisning. Det är 

emellertid oklart huruvida enskild aktieägare kan ersättas för indirekt skada, det vill säga en 

skada som åsamkats bolaget och därmed, indirekt, även enskild aktieägare i förhållande till 

dennes andel i bolagsförmögenheten.
156

  

Av förarbetena till ABL 1944 framgår, att enskilda aktieägare och andra tredje män, i vissa 

situationer, bör kunna föra talan för den indirekta (medelbara) skadan densamma lidit.
157

 

Enligt Nial, bör en enskild aktieägare endast ha rätt till skadestånd för indirekt skada i de fall 

skadan i realiteten riktat sig mot enskild aktieägare.
158

 Exempel på detta skulle kunna vara i 

de fall generalklausulen eller likhetsprincipen åsidosatts.
159

 Nials uppfattning torde vara den 

som är accepterad inom svensk rätt, och hans uttalanden har även förespråkats i SOU 1995:44 

och prop. 1997/98:99.
160

 Författare som Dotevall synes i mångt och mycket instämma i Nials 

ståndpunkt.
161

 Dotevall hävdar, att den allmänna lojalitetsplikten riktar sig mot bolaget, och 

att en försummelse av denna plikt inte kan utgöra grund för att en enskild aktieägare ska 

kunna utkräva ansvar från styrelseledamot eller VD. Endast i de fall bolagsledningen brutit 

                                                      
153 A. a. s. 381.  
154 A. a. s. 382.  
155 A. a. s. 398.  
156 A. a. s. 399 f, Svernlöv, 2012, a. a. s. 77. 
157 Svernlöv, 2012, a. a. s. 78, SOU 1941:9 s. 641. 
158 Nial, Håkan, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 4.uppl., Norstedt, Stockholm, 1988, s. 318.  
159 Svernlöv, 2012, a. a. s. 79. 
160 Andersson, J, Medelbar skada och aktieägares skadeståndsanspråk, Nordisk tidsskrift for selskabsret 1999 s. 82. 
161 A. a. s. 85.  
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mot ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller någon av bolagsordningens regler som riktar 

sig direkt mot aktieägarna, kan dessa utkräva skadestånd för vållad skada. Dotevall hävdar, att 

det nu berörda beror på att bolagsledningen har en annan rättslig ställning gentemot enskilda 

aktieägare och övriga tredje män, än den som grundar lojalitetsplikten mot bolaget.
162

 En 

enskild aktieägare kan därför antas ha begränsade möjligheter att erhålla skadestånd för 

indirekt skada.
163

 Sandström hävdar, att det är av praktiska skäl som aktieägaren har liten 

möjlighet att ingripa mot bolagsledningens fullgörande av sina åtaganden. En av aktiebolagets 

grundidéer är att ledningen ska kunna handla självständigt utan att aktieägarna hindrar arbetet 

i alltför stor utsträckning. Aktieägarna kan istället hävda sin beslutanderätt vid den årliga 

bolagsstämman. Det torde vara av denna anledning som aktieägarna omfattas av det 

rättsskydd som gäller för bolagsstämman, istället för att det skulle finnas andra skydd som är 

direkt tillämpliga på enskilda aktieägare.
164

  Vidare hävdar Svernlöv, att det finns flera skäl 

som talar för att enskild aktieägare inte ska kunna föra talan för indirekt skada, när det är 

bolaget som lidit den primära skadan. Exempelvis kan aktieägare anses ersatta när bolaget 

erhåller ersättning för den skada de lidit. Dessutom kan det leda till praktiska svårigheter om 

aktieägare skulle tillåtas konkurrera med bolagets ersättningskrav.
165

  

Andersson är av en annan uppfattning och argumenterar för ett mer liberalt synsätt på 

enskilda aktieägares rätt till skadestånd för indirekt skada. Utgångspunkten för hans 

argumentation är att aktieägare med ett aktieinnehav på mindre än en tiondel ska kunna kräva 

skadestånd, i eget namn, enskild eller i grupp, för indirekt skada vid fler typer av överträdelser 

av ABL och bolagsordningen.
166

 Andersson finner, att rättsläget avseende tolkningen av 29 

kap. 1 § andra meningen ABL efter uttalanden i prop. 1997/98:99 och SOU 1995:44 står mer 

klart än tidigare. Nials lösning, att enskild aktieägare har mycket begränsad möjlighet att 

kräva skadestånd vid indirekt skada, får anses vara accepterad i förarbetena. Andersson 

hävdar dock, att frågeställningen är mer komplex än så. Nials restriktiva tolkning av 29 kap. 1 

§ andra meningen behöver inte, och bör inte, accepteras av domstolarna. Nials uppfattning 

vilar på argument såsom att de relativt korta preskriptionstider som är kopplade till rätten att 

föra skadeståndstalan, innebär att det skulle ”strida mot lagarnas nämnda system och syfte” 

om varje skada som tillfogas bolaget direkt även innebär en indirekt skada för en aktieägare. 

                                                      
162 Dotevall, a. a. s. 231.  
163 Sandström, a. a. s. 262.  
164 A. a. s. 263.  
165 Svernlöv, 2012, a. a. s. 77 f.  
166 Andersson, a. a. s. 81 f. 
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Han hävdar även att komplicerade problem skulle uppstå om talan fördes av både bolaget 

själv, minoriteten för dess räkning och enskilda aktieägare var för sig. Anderssons argument 

för en mer liberal syn, är att allmänhetens förtroende för aktiemarknaden upprätthålls i och 

med att enskilda investerare med små innehav ska kunna utgå från att bolagsledningen iakttar 

de spelregler som följer av ABL eller bolagsordningen. Han hävdar även, att ett individuellt 

skydd för den enskilde aktieägaren borde finnas med hänsyn till att majoritetsmissbruk kan 

förekomma i bolaget och även ur preventionssynpunkt. ABL:s regler bör motverka culpösa 

handlingar av bolagsledningen.
167

 Med detta som bakgrund föreslår Andersson en alternativ 

lösningsmodell som gällande rätt. Denna innebär att rätten för enskilda aktieägare att kräva 

skadestånd för indirekt skada bör formuleras som en undantagslösning. Han hävdar att ”[…] 

aktieägares rätt att kräva skadestånd för medelbar skada bör vara subsidiär till bolagets rätt 

och sålunda att aktieägare med innehav om mer än tio procent bör kräva skadestånd till 

bolaget av bolagsledningen, att aktieägare med innehav om mindre än tio procent bör ha rätt 

att kräva skadestånd för medelbara skador, om inte bolaget eller en minoritet om mer än tio 

procent för en talan om skadestånd till bolaget, och att en minoritet om mindre än tio procent 

bör ha rätt till skadestånd för medelbara skador vid andra överträdelser av ABL eller 

bolagsordningen än vid åsidosättande av likhetsprincipen och generalklausulen.” 
168

 En sådan 

lösning skulle således innebära en utökad rätt för enskilda aktieägare att, i vissa fall, kräva 

skadestånd med lojalitetsplikten som grund.  

Även Stattin hävdar, att genom ett ändamålsresonemang, borde gällande rätt formuleras så, att 

aktieägare har rätt ett kräva skadestånd för indirekt skada när överträdelse av regler i lag och 

bolagsordning som syftar till att skydda aktieägare gjorts. Det är emellertid “långt ifrån 

säkert” att domstolen skulle utgå ifrån ett sådant resonemang vid avgörande av en sådan 

tvist.
169

 Den etablerade uppfattningen enligt svensk rätt torde trots Anderssons och Stattins 

uppfattning vara, att enskild aktieägare endast i mycket begränsad omfattning kan erhålla 

skadestånd för indirekt skada.
170

  

6.1.3.1 Minoritetsaktieägarens rätt till skadestånd vid överträdelse av generalklausulen 

NJA 2000 s. 404 är inte att anse som ett definitivt ställningstagande, men kan användas för att 

bättre belysa problematiken kring aktieägarnas rätt till skadestånd för indirekta skador.
171

  

                                                      
167 A. a. s. 86 ff.  
168 A. a. s. 98 f.  
169 Svernlöv, 2012, a. a. s 80 f.  
170 A. a. s. 80 f. 
171 Nerep, Samuelsson, D. 3, a. a. s. 401.  
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Styrelsen i bolaget A beslutade att all verksamhet skulle föras över till bolaget B, vilket ägdes 

av majoritetsaktieägaren i A, och att all verksamhet i A därmed skulle upphöra. 

Minoritetsaktieägaren i A väckte talan mot styrelsen, med yrkandet att beslutet stred mot 

nuvarande generalklausulen i 8 kap. 41 § ABL, och att skadestånd därför skulle utges enligt 

nuvarande 29 kap. 1 § ABL. HD fann i domskälen, att beslutet att föra över all verksamhet till 

B och därmed lägga ner verksamheten i A, stred mot A:s verksamhetsföremål enligt 

bolagsordningen. HD yttrade, att åtgärden får anses ge majoritetsaktieägaren otillbörlig fördel, 

vilken utgjorde en nackdel för minoritetsaktieägaren. Generalklausulen hade därmed 

överskridits. HD anförde, att styrelseledamöterna borde insett den skada som 

minoritetsaktieägaren skulle komma att lida på grund av beslutet att överföra verksamheten, 

varvid styrelsen ska ersätta minoritetsaktieägaren den skada han lidit. HD hävdade, att skada 

inte i regel kan uppstå innan ett bolagsbeslut har verkställts, men att undantag från denna 

princip finns. I detta fall offentliggjordes beslutet kort efter att det samma tagits, vilket fick till 

följd att minoritetsaktieägarens andel om åtta procent i praktiken blev omöjligt att avyttra. HD 

dömde därmed majoritetsaktieägaren att ersätta minoritetsaktieägaren för den skada han 

indirekt lidit av beslutet.  

Två justitieråd var dock av skiljaktig mening avseende motiveringen. Justitieråden hävdade, 

att anledningen till att majoritetsaktieägaren givits en otillbörlig fördel, var för att styrelsens 

beslut om att överföra tillgångar och skulder till B till bokförda värden, utan hänsynstagande 

till de dolda värden som kunde ha ett marknadsvärde (exempelvis fleråriga garantikontrakt 

med kommuner och postverket). B, som helt ägdes av majoritetsaktieägaren, åtnjöt därför en 

otillbörlig fördel medan beslutet därmed var till nackdel för minoritetsaktieägaren. 

Generalklausulen i nuvarande 8 kap. 41 § ABL har därför överskridits. På grund av B:s senare 

avyttring av verksamheten, där samtliga betydande materiella tillgångar redan avyttrats, 

kunde övervärdet vid verksamhetsöverföringen från A till B fastställas. Minoritetsaktieägaren 

hade lidit skada motsvarande åtta procent av detta övervärde, på grund av att överlåtelsen 

gjordes till bokförda värden. Samtliga justitieråd var överens om att skadestånd skulle utgå, 

det var endast motiveringen för skadestånd som justitieråden var skiljaktiga om.  
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7. Lojalitetsplikt och aktieägare 

Som vi behandlat ovan, är lojalitetsplikten starkt knuten till vad som faller inom bolagets 

intresse. Dotevall finner, att bolagets intresse är synonymt med aktieägarnas kollektiva 

intresse, vilket motiveras av att det är aktieägarna som bland annat beslutar om att bilda 

bolaget, bestämmer föremålet för bolagets verksamhet, samt vem som ska leda det.
172

 

Bolagets intresse kan således likställas med samtliga aktieägares kollektiva intresse, varvid 

bolaget i form av juridisk person inte har något eget intresse. Styrelseledamoten och VD:n har 

dock inte ett lika långtgående ansvar för tredje man som för bolaget, vilket grundar sig i tredje 

mans rätt till skadestånd enligt 29 kap. 1 § ABL. Ansvaret är därmed begränsat till de regler 

som är avsedda att skydda tredje mans intressen.
173

 I likhet med Dotevall, finner Svernlöv, att 

bolagsledningen inte har samma lojalitetsplikt mot tredje man som mot bolaget.
174

 I motiven 

till ABL 1975, återfinns uttalanden om att det föreligger ett ansvar för styrelseledamöter och 

VD gentemot enskilda aktieägare, borgenärer och övriga tredje män men att detta ansvar inte 

är lika vidsträckt som ansvaret gentemot bolaget. Skadeståndsskyldighet kan endast inträda 

vid uppsåtligt eller vårdslöst överträdande av bolagsordningen eller ABL.
175

  

I samma motiv, uttrycks uppfattningen att bolagsledningen står i direkt 

sysslomannaförhållande till bolaget. Nerep och Samuelsson hävdar att användandet av 

begreppet direkt markerar att det egentliga sysslomannaförhållandet är gentemot aktieägarna. 

Även Hagströmer vidhöll att aktieägarna hade huvudmannaskapet och tanken var att styrelsen 

förvaltade aktieägarnas angelägenheter.
176

 Vidare finns det tydliga ekonomiska argument för 

att aktieägarna ska utse beslutsfattarna i ett aktiebolag och därmed indirekt avgöra vem som 

lojalitetsplikten är riktad mot, vilket motiveras av att det är aktieägarna som bär den 

kvarstående risken i bolaget.
177

  

 

  

                                                      
172 Dotevall, a. a. s. 143.  
173 A. a. s. 209.  
174 Svernlöv, Carl, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget: en introduktion, 2. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s.74. 
175 Prop. 1975:103 s. 540. 
176 Nerep, Samuelsson, D. 3, a. a. s. 386. 
177 Bergström, Samuelsson, a. a. s. 114.  
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8. Analys och slutsats  

8.1 Lojalitetsplikten- ett osäkert rättsområde 

Efter att ha studerat våra författares konstateranden tillsammans med förarbeten till ABL, står 

det klart att bolagsledningen är bunden av en lojalitetsplikt vid utförandet av sitt uppdrag. 

Många författare nöjer sig dock med att beskriva lojalitetspliktens syfte och ursprung utan att 

närmare gå in på vad den innebär och vilka konsekvenser en överträdelse av plikten kan få. 

Gemensamt för den litteratur vi studerat, är att författaren begränsar sig till att konstatera att 

en lojalitetsplikt gentemot bolaget existerar, följt av en uppräkning av vad som kan tänkas 

omfattas av denna plikt. Vi kan fastslå att den aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten i svensk 

rätt är ett relativt outforskat område och få vägledande prejudikat går att finna. Det har av 

Samuelsson och Bergström hävdats, att domstolar i allmänhet inte är lämpade att bedöma ett 

bolags beslut och det affärsmässigt rimliga i dessa.
178

 Detta kan vara en av anledningarna till 

att domstolar undvikit att använda sig av lojalitetsplikten i sina domskäl. Ett annat alternativ 

skulle kunna vara, att det helt enkelt inte har funnits behov av att använda sig av 

lojalitetsplikten som grund. Vi tror dock, att denna problematik grundar sig i den osäkerhet 

som föreligger kring lojalitetsplikten och att detta också är anledningen till att man i svensk 

rätt har avstått från att uttryckligen lagstadga lojalitetsplikten.  

8.2 Lojalitetsplikten gentemot aktieägarna 

Som vi framfört i avsnitt 2.2, utgör bolagets intresse grunden för bolagsledningens 

lojalitetsplikt, vilket även får anses omfatta samtliga aktieägares kollektiva intresse. Det är 

aktieägarna som är huvudmän för bolagsledningens uppdrag, och ledningen som förvaltar 

aktieägarnas intressen. Dessa argument talar för att lojalitetsplikten i realiteten skulle rikta sig 

mot bolagets ägare. Det är trots allt aktieägarna som utgör fundamentet i aktiebolaget, som 

beslutar om att bilda det samt föremålet för dess verksamhet. Dessutom är det aktieägarna 

som står för den kvarstående risken i bolaget i form av insatt kapital. Visserligen kan 

aktieägarna, genom att delta i den årliga bolagsstämman, hävda sina ståndpunkter. De kan 

dock inte, vare sig individuellt eller som kollektiv, i detalj övervaka bolagsledningens 

förvaltning och det råder därför alltid viss osäkerhet kring huruvida förvaltningen tillgodoser 

aktieägarnas intressen. Aktieägarna tvingas således förlita sig på att bolagsledningen handlar 
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lojalt. Av denna anledning anser vi, att aktiebolaget som institution förutsätter en 

lojalitetsplikt gentemot aktieägarkollektivet.
179

  

För att besvara vår problemformulering har vi även sökt ledning i regler för bolagsstyrning. 

Lojalitetsplikten sett ur ett bolagsstyrningsperspektiv innebär att aktieägarnas intressen står i 

centrum för bolagsledningens utförande av sitt uppdrag. Bolagsledningen ska fullgöra sina 

uppgifter för bolagets ägare och deras intressen ska prioriteras framför andra. Aktieägarna har 

dessutom enligt Koden fått mer inflytande i verksamheten bland annat genom att valet av 

styrelseordförande sker på bolagsstämman. Utifrån dessa regler finner vi att lojalitetsplikten 

framförallt är knuten till aktieägarna, men vi får dock hålla med Sevenius om att bilden inte är 

helt entydig, eftersom bolagsledningen även har uppgifter som faller utanför 

bolagsstyrningsområdet där hänsyn kan behöva tas till exempelvis anställda eller 

borgenärer.
180

   

För att närmare bestämma bolagsledningens lojalitetsplikt gentemot aktieägarna, har vi tagit 

ledning av de aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna. Som berörts under kapitel 5 ställs, 

enligt ordalydelsen i 29 kap. 1 § ABL, lägre krav för att bolaget ska ha möjlighet att erhålla 

skadestånd jämfört med en enskild aktieägare, eftersom aktieägare endast kan erhålla 

skadestånd om bolagsledningen överträtt ABL, tillämplig lag om årsredovisning, eller 

bolagsordning. Aktieägare med minst en tiondel av samtliga aktier, kan i enlighet med 29 kap. 

7 och 9 §§ ABL, vid bolagsstämman biträda förslaget om att väcka talan mot styrelseledamot 

eller VD. Har så skett, har bolaget en plikt att väcka talan mot styrelseledamot eller VD i 

enlighet med 29 kap. 1 § ABL, alternativt kan aktieägare föra talan i eget namn. Enligt 

kommentarer till ABL, krävs att reglerna som har överträtts har till syfte att skydda den 

enskilda aktieägarens intressen för att aktieägaren ska kunna väcka talan.
181

 Vi kan därmed 

konstatera, att en aktieägarminoritet med en andel om minst en tiondel av samtliga aktier i 

bolaget, har samma rätt att erhålla skadestånd på grund av brott mot lojalitetsplikten, som 

bolaget har. Eftersom lojalitetsplikten inte är uttryckligen lagstadgad i ABL kan inte en 

minoritetsaktieägare med mindre än en tiondels aktieinnehav väcka talan, varken för bolagets 

eller sin egen räkning, enligt bestämmelsens första mening, utan endast genom paragrafens 

andra mening. För att minoritetsaktieägaren ska kunna erhålla skadestånd med 

lojalitetsplikten som grund krävs att bolagsledningen har överträtt exempelvis 
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likhetsprincipen eller generalklausulen, eftersom dessa syftar till att skydda den enskilde 

aktieägaren. Vi skulle kunna tänka oss att om bolagsledningen handlar i strid med det indirekt 

reglerade vinstsyftet, och därmed i strid med lojalitetsplikten, skulle detta kunna leda till 

skadeståndsskyldighet gentemot en enskild aktieägare. Det är dock tveksamt huruvida detta 

förhållande skulle kunna leda till skadeståndsskyldighet för bolagsledningen, eftersom 

vinstintresset syftar till att skydda aktieägarna som kollektiv, snarare än enskilda 

aktieägare.
182

 

Enligt doktrinen utgör ABL:s generalklausul, som fungerar som ett minoritetsskydd, föremål 

för lojalitetsplikten. I det ovan behandlade rättsfallet NJA 2000 s. 404, erhöll en 

minoritetsaktieägare med ett aktieinnehav om åtta procent skadestånd för brott mot 

generalklausulen.
183

 Frågan är dock hur generalklausulens otillbörlighetsrekvisit ska tolkas. 

Ska ett formellt riktigt beslut, som innebär en fördel för bolaget men en nackdel för en viss 

aktieägare, kunna genomföras? Bergström och Samuelsson har hävdat, att gällande rätt 

innebär att en åtgärd, som kan motiveras av att den är en fördel för bolaget ur ekonomisk 

synvinkel, aldrig kan anses strida mot otillbörlighetsrekvisitet. Således ska intresset av att 

maximera vinsten i bolaget alltid tillmätas avgörande vikt om majoriteten vill genomföra ett 

beslut som inte ger alla aktieägare samma fördelar, men som innebär att bolagets värde ökar. 

Detta är ett tydligt argument för att, i situationer som den ovan beskrivna, bolagsledningens 

lojalitet gentemot bolaget får företräde framför den enskilde aktieägarens intressen.
184

 

Resonemanget stämmer även väl överens med Dotevalls och Sandströms mening, att enskild 

aktieägare har mycket begränsade möjligheter att erhålla skadestånd för indirekt skada.  

Dotevall har även påstått, att bolagsledningen innehar en annan rättslig ställning gentemot 

bolaget än mot dess aktieägare, vilket även kommer till uttryck i jämförelsen mellan bolagets 

och minoritetsaktieägares möjligheter att erhålla skadestånd. Denna restriktiva tolkning av 

enskilda aktieägares rätt att erhålla skadestånd för indirekt skada, innebär dock att enskilda 

aktieägare till viss del blir skadelidande på grund av en indirekt skada och att bristen på 

ersättningsmöjligheter får anses utgöra en risk sammankopplad med deltagandet i bolagets 

verksamhet. Det kan även argumenteras för, att en skada gentemot bolaget, också alltid 

innebär en skada för dess aktieägare och att dessa principiellt sett borde ha en utökad rätt att 

kräva skadestånd för indirekta skador.  
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Andersson har hävdat, att det inte föreligger någon tillräckligt bärande rättslig motivering för 

en restriktiv tolkning av 29 kap. 1 § andra meningen ABL, som Nial och Dotevall förespråkar. 

Han talar istället för en mer liberal syn som beaktar såväl bolagets som aktieägarnas intressen 

vid en indirekt skada. Denna tolkning skulle innebära att enskilda aktieägare har rätt till 

skadestånd i de fall regler som ger uttryck för bolagsledningens lojalitetsplikt åsidosatts.
185

 Vi 

tror dock, att Anderssons mer liberala syn kan bli svår att genomföra i praktiken. Vi 

misstänker, att en alltför vid tolkning av 29 kap. 1 § ABL, riskerar att hämma effektiviteten i 

verksamheten och kan resultera i att bolagsledningen får svårt att fatta beslut som tar hänsyn 

till varje enskild aktieägares intressen.  

Konsekvensen av det ovan behandlade, torde därför vara att bolagsledningens lojalitetsplikt i 

praktiken ger ett bättre skydd för aktieägarmajoriteten än aktieägarminoriteten. Denna effekt 

förstärks dessutom av att det är aktieägarmajoriteten som väljer styrelse, och att det därmed 

finns det en stor risk för att styrelsen främst agerar för denna majoritet, och att det är hos 

denna majoritet som lojaliteten ligger.
186

  

8.3 Slutsats 

Lojalitetsplikten är framför allt knuten till bolaget och till vad som får anses falla inom 

bolagets intresse, men vi finner att bolagsledningens lojalitetsplikt även i viss mån riktar sig 

mot aktieägarna. Så länge den skadelidande aktieägarkretsen äger minst en tiondel av samtliga 

aktier, har aktieägarna samma skydd som bolaget. En aktieägarminoritet med mindre än en 

tiondels innehav i bolaget har enligt gällande rätt i princip inget skydd av lojalitetsplikten, 

utöver brott mot exempelvis generalklausulen och likhetsprincipen. Vi kan således konstatera, 

att skyddet för minoritetsaktieägarna inte är lika långtgående som skyddet för 

aktieägarmajoriteten. Generalklausulen och likhetsprincipen ger en aktieägarminoritet ett visst 

skydd, men det finns argument som talar emot att denna reglering är tillräcklig. Om en 

styrelseledamot eller VD samtidigt är majoritetsaktieägare, kan dessa helt ignorera den del av 

lojalitetsplikten som inte finns reglerad i ABL. Detta väcker frågan om det är motiverat att 

lagstadga lojalitetsplikten i ABL. En sådan reglering skulle dessutom råda bot på den oklarhet 

som gäller avseende lojalitetsplikten. Argument för ett lagstadgande är att lojalitetsplikten 

redan anses accepterad som gällande rätt och skulle förhoppningsvis kunna leda till ett 

förtydligande på området. En lagreglering skulle dessutom kunna resultera i att allmänna 

domstolar börjar våga använda sig av lojalitetsplikten i sina avgöranden, vilket i sin tur skulle 
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utmynna i klargörande prejudikat som fastställer bland annat lojalitetspliktens yttre gränser. 

En lagreglering av detta slag skulle dessutom få till följd, att enskilda aktieägare erhåller ökad 

möjlighet att föra talan mot bolagsledningen för brott mot lojalitetsplikten i de fall skadan 

endast träffat dem. Följden av ett lagstadgande skulle dock kunna vara många och 

tidskrävande processer eftersom att varje minoritetsaktieägare med ett litet aktieinnehav kan 

väcka talan på grund av brott mot lojalitetsplikten. En sådan lösning vore således inte optimal 

i flera avseenden, i och med att det skulle riskera att sätta käppar i hjulet för verksamhetens 

effektivitet.
187

 

Frågan om lojalitetsplikten har behandlats i förarbeten till både nuvarande och föregående 

ABL, men trots detta har lagstiftaren avstått från att reglera lojalitetsplikten. Av intresse är 

även att USA, trots att lojalitetsplikten får anses vara mer accepterad och välutvecklad i praxis 

där än vad den är i svensk rätt, inte heller har lagstadgat lojalitetsplikten. Detta får oss att 

tvivla på att en uttrycklig reglering av lojalitetsplikten skulle vara möjlig i svensk rätt och att 

de negativa konsekvenserna av en sådan reglering kan komma att överstiga de positiva 

effekterna.
188

 Vi finner dessutom, att om lojalitetsplikten lagreglerades skulle lagstiftaren 

bege sig in på frågor som rör bolagsstyrning, vilket lagstiftaren uppenbarligen inte vill göra, 

jämför exempelvis Koden som inte blev lag. En lagstadgad lojalitetsplikt gentemot 

aktieägarna skulle dessutom kunna få stora konsekvenser för bolagsstyrningen och därför tror 

vi att lagstiftaren undviker att binda bolaget efter ett visst styrningssätt. Att binda 

bolagsledningen på ett sådant sätt skulle dessutom kunna anses strida mot principen om 

business judgement rule, vilken är en av de mest centrala principerna för att en vinstdrivande 

verksamhet ska kunna bedrivas i ett aktiebolag.
189

  

Vi kan således konstatera, att trots att en lagreglering av lojalitetsplikten vore önskvärd, skulle 

en sådan lösning vara svår att genomföra i den svenska aktiebolagsrätten och vi kan inte se att 

rättsläget är på väg mot ett klarläggande på detta område.   
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