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Sammanfattning 

Det har under en tid diskuterats huruvida den princip som i amerikansk rätt kallas the business 
judgment rule även förekommer i svensk rätt. Frågan har varit föremål för diskussion i 
flertalet artiklar och det är därför relevant att utreda huruvida principen förekommer i svensk 
rätt samt om en sådan princip kan anses vara förenlig med det skadeståndsansvar som 
styrelseledamöter har enligt 29 kap. 1 § ABL. Denna framställning syftar därför till att ge ett 
svar på om en princip likt the business judgment rule som förkommer i amerikansk rätt även 
förekommer i det svenska rättssystemet och om en sådan princip kan anses vara förenlig med 
29 kap. 1 § ABL. För att utreda rättsläget har två metoder använts, den rättsdogmatiska 
metoden och den komparativa metoden, och den juridiska argumentationen i framställningen 
bygger på lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin.   

The business judgment rule förekommer i den amerikanska aktiebolagsrätten och principen 
är en presumtion om att bolagsledningen vid beslutsfattande agerat utifrån en väl informerade 
grund, i god tro samt i övertygelsen om att beslutet fattats för aktiebolagets bästa. Principen 
har kommit att ta sin form genom the Supreme Courts i USA och inte direkt genom skriven 
lag vilket beror på att USA är ett s.k. common law land där rättstillämparen även är skaparen 
av rättsreglerna. För att principen ska vara tillämplig krävs att fyra rekvisit uppfylls, dessa är 
att det ska röra sig om ett beslut som fattats av en styrelseledamot och the triads of fiduciary 
duties.  

I svensk rätt regleras styrelseledamöters skadeståndsansvar i 29 kap. 1 § ABL och av 
paragrafen framkommer att en styrelseledamot som inom sitt uppdrag bringar skada till 
aktiebolaget, aktieägare eller tredje man genom uppsåt eller av oaktsamhet ska ersätta denna 
skada. Inom ramen för styrelseledamöters skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § ABL finns 
såväl ett externt som ett internt skadeståndsansvar. För att en styrelseledamot ska kunna ställas 
ansvarig för en skada krävs att styrelseledamoten agerat oaktsamt, eller genom uppsåt, samt 
att det föreligger adekvat kausalitet mellan handlandet och den uppkomna skadan.  

Efter en genomgång av lagstiftning, förarbeten, prejudikat och doktrin på såväl det 
amerikanska som det svenska området kan konstateras att the business judgment rule som 
presumtion inte förekommer i de svenska regleringarna på området, varken i den allmänna 
skadeståndsrätten eller i ABL. Vissa rekvisit som förekommer i the business judgment rule 
kan däremot anses förekomma i såväl 29 kap. 1 § ABL som i rättstillämparens bedömningar. 
Rekvisitet för duty of care kan liknas med den culpabedömning som sker vid utredningen av 
om en person varit oaktsam i sitt handlande. Högsta domstolen har även i några rättsfall 
framfört att om en person fattar ett beslut som varit väl motiverat och med en informerad basis 
bör inte beslutet ifrågasättas, vilket även detta kan liknas med rekvisitet för duty of care samt 
det tankesätt som finns gällande the business judgment rule. Det kan även konstateras att om 
en princip likt the business judgment rule skulle komma att bli allmänt vedertagen i svensk 
rätt torde detta inte stå i strid med 29 kap. 1 § ABL.   

 
 
 
 
Nyckelord: ABL, the business judgment rule, styrelseledamot och 
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1. Ämnesval och metodologiska överväganden 

1.1 Inledning 

”It is a presumption that in making a business decision the directors 
of a corporation acted on an informed basis, in good faith and in 
the honest belief that the action taken was in the best interests of the 
company.”1 

Citatet ovan är från rättsfallet Aronson v. Lewis och utgör definitionen av the business 
judgment rule från the Supreme Court of Delaware. Av citatet framkommer att the 
business judgment är en presumtion att styrelsen, vid beslutsfattande, har agerat utifrån en 
väl informerad grund, i god tro samt i övertygelse om att beslutet fattats för aktiebolagets 
bästa. I amerikansk rätt har the business judgment rule kommit att ta sin form via beslut 
från the Supreme Courts i landet och inte direkt via skriven lag. Numera är den allmänt 
vedertagna principen även nedskriven i vissa lagstiftningar i landet, exempelvis hittar man 
den i DGCL titel 8 § 141 a.  

Det har under längre tid diskuteras huruvida the business judgment rule även förekommer 
i svensk rätt. Frågan har uppkommit i flertalet artiklar och S. Lindskog tog även upp detta 
under advokatdagarna 2017. Enligt Lindskog har Högsta domstolen i några rättsfall börjat 
närma sig den princip som i amerikansk rättslitteratur kallas the business judgment rule. 
Han menar att fokus ska ligga på handlandet och handlingssituationen och inte det 
händelseförlopp som kommit efteråt.2  

I den svenska aktiebolagsrätten kan fastslås att det inte uttryckligen finns någon liknande 
rättsregel gällande styrelsens ansvar vid affärsbeslut. Det som idag finns lagreglerat på 
området är det som framkommer av 29 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (ABL), vilket 
bland annat reglerar det skadeståndsansvar som faller på den verkställande direktören och 
styrelseledamöterna i ett aktiebolag. Skadeståndsreglerna i ABL tar sitt ursprung i den 
allmänna skadeståndsrätten och de allmänna skadeståndsrättsliga principerna måste härav 
beaktas vid användandet av de aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna.3 Det kan dock 
fastslås att det inte heller existera någon liknande princip i den allmänna 
skadeståndsrätten.  

Faktumet att the business judgment rule inte uttryckligen framkommer av de svenska 
regleringarna innebär inte att principen inte kan ha kommit att ta sitt uttryck i den svenska 
rätten på annat sätt, exempelvis via prejudikat. Inom såväl aktiebolagsrätten som den 
allmänna skadeståndsrätten har det lämnats ett relativt stort utrymme till rättstillämparen 
att göra en bedömning från fall till fall.4 Detta kan tänkas ha lett till att rättstillämparen 
börjat närma sig den princip som i amerikansk rätt kallas the business judgment rule, i 
enlighet med det Lindskog framfört. 

 
 
1 Aronson v. Lewis, s. 812. 
2 Andersson, M., referat av S. Lindskog, Advokatdagarna 2017 – Business judgment rule och principen om 
efterkontrollbarhet, Advokaten. 
3 Svernlöv, C., Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 37. 
4 Se exempelvis, Prop. 1997/98:99, s. 185. Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 130 ff. 
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Även om det står klart att the business judgment rule inte direkt går att finna i de svenska 
regleringarna är det ändock relevant att undersöka om the business judgment rule 
förekommer i den svenska rätten, särskilt då ämnet i dagsläget måste anses vara aktuellt. 
Eftersom frågan har varit uppe för diskussion under längre tid utan att något klart 
framställts kring principens förekomst kan rättsläget anses vara relativt oklart vilket bland 
annat kan anses påverka rättssäkerheten negativt. Det är härav även, utöver faktumet att 
frågan i sig är aktuell, relevant för rättssäkerheten att försöka klarlägga om the business 
judgment rule förekommer i svensk rätt eller inte.  

 
1.2  Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om the business judgment rule även förekommer i 
den svenska rätten, fastän den inte uttryckligen framkommer av de svenska regleringarna, 
och på vilket sätt detta i sådana fall kommit att ta sitt uttryck. Oberoende av om det kan 
konstateras att the business judgment rule förekommer i den svenska rätten eller inte är 
det relevant att diskutera vad som skulle ske om principen skulle komma att bli allmänt 
vedertagen i svensk rätt. Detta eftersom en allmänt vedertagen princip likt the business 
judgment rule skulle kunna medföra vissa förändringar i synen på styrelseledamöters 
ansvar vid beslutsfattande, samt ansvaret för beslutsfattande i allmänhet. Härav syftar 
även uppsatsen till att utreda om en sådan princip skulle var förenlig med de 
aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna gällande styrelseledamöters skadeståndsansvar i 
29 kap. 1 § ABL i dess nuvarande utformning.  

 
1.3 Frågeställningar 

För att uppfylla framställningens syften kommer följande frågeställningar att behandlas. 

 Har the business judgment rule kommit att ta sitt uttryck i svensk rätt och på vilket 
sätt har detta i sådana fall skett? 
 

 Hur skulle en allmänt vedertagen principen likt the business judgment rule i 
amerikansk rätt förhålla sig till syftet med det nuvarande skadeståndsansvaret för 
styrelseledamöter i 29 kap. 1 § ABL? 

 
 

1.4 Avgränsningar 

För att uppfylla uppsatsens syften har vissa avgränsningar ställts upp. För det första krävde 
framställningen komparativa studier för att utröna om the business judgment rule 
förekommer i svensk rätt varpå en första avgränsning skett till amerikansk rätt. 
Avgränsningen har skett på grund av att the business judgment rule förekommer i den 
amerikanska rätten, någon vidare förklaring härom anser författaren inte är nödvändig.  

Inriktningen vid författandet av denna uppsats har legat på de aktiebolagsrättsliga 
skadeståndsreglerna för styrelseledamöter i 29 kap. ABL. Det är endast aktiebolagsrätten 
som behandlats inom ramen för bolagsrätten då det enbart varit den del av rättsområdet 
som varit relevant för framställningen. Skulle övriga delar av bolagsrätten behandlats i 
uppsatsen skulle det gått i från syftena med framställningen. Utöver aktiebolagsrätten har 
även den allmänna skadeståndsrätten varit av betydelse för uppsatsen och därav kommit 
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att behandlas i framställningen, vilket bland annat föranletts av att de aktiebolagsrättsliga 
skadeståndsreglerna har sin grund i den allmänna skadeståndsrätten.5 Detta har även varit 
av vikt i uppsatsen för att kunna ge en djupare förståelse för den aktiebolagsrättsliga 
skadeståndsregleringen. Den allmänna skadeståndsrätten har dock enbart behandlats i den 
mån det varit relevant för framställningen.  

Uppsatsen har som syfte att bland annat utreda om en allmänt vedertagen business 
judgment rule skulle stå i linje med de aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna gällande 
styrelseledamöters skadeståndsansvar, vilket motiverat till att även en avgränsning kring 
styrelseledamöters skadeståndsansvar har skett. Till följd av detta har varken den 
verkställande direktören, revisorn eller aktieägares eventuella skadeståndsansvar 
behandlats i uppsatsen utan fokus har legat på styrelseledamöterna i ett aktiebolag. 

 
1.5 Metodologiska överväganden och materialval 

1.5.1 Inledning 

För att på bästa sätt kunna besvara de uppställda frågorna samt uppfylla uppsatsens syften 
har framställningen författats utifrån två metoder. Vid författandet av en rättsvetenskaplig 
text utgår vanligen författaren från den rättsdogmatiska metoden. Det är i dagsläget 
omtvistat huruvida en författare av en rättsvetenskaplig text helt kan frångå denna metod. 
Förevarande uppsats har författats utifrån den rättsdogmatiska metoden i de delar som 
förutsätter detta för att uppsatsen syften ska uppfyllas, här inbegrips fastställandet av 
gällande rätt på området i svensk rätt. Utöver detta har vissa jämförelser mellan 
amerikansk och svensk rätt erfordrats varpå även den komparativa metoden har att nyttjas. 
Den komparativa metoden är även den förekommande i rättsvetenskaplig texter men har 
ett annat typ av tillvägagångssätt vilket i vissa fall kan tänkas göra den svårare att tillämpa, 
exempelvis vid inhämtande av källor. Även om den komparativa metoden kan anse vara 
något svårare att utnyttja har metodens förekomst i förevarande framställning varit en 
förutsättning för att de uppställda syftena ska uppnås.  

 

1.5.2 Rättsdogmatisk metod 

När den rättsdogmatiska metoden ska förklaras kan vissa problem uppstå då vad som 
egentligen utgör den rättsdogmatiska metoden är omtvistat mellan de flesta rättsvetare. 
Inom rättsvetenskapen förekommer det flertalet tolkningar som överlappar varandra när 
det kommer till vad som faktiskt ska anses karaktärisera rättsdogmatiken.6 Författaren av 
en rättsvetenskaplig text, där den rättsdogmatiska metoden ska nyttjas, måste därför ta 
ställning till vilken tolkning som ska användas. 

Den förevarande framställningen har till stora delar byggt på den rättsdogmatiska metod 
såsom A. Peczenik presenterar den. Peczenik framför att rättsdogmatikens syfte är att 
systematisera och tolka gällande rätt.7 En viktig del i den rättsdogmatiska metoden är 
rättskälleläran, vilken beskriver, rättfärdigar, förklarar samt kritiserar rättskällorna. Enligt 

 
 
5 Se exempelvis Svernlöv, C., Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 37. 
6 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 118. 
7 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 42. 
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Peczenik fastställs rättskällornas ställning i den juridiska argumentationen av vissa 
rättskällenormer och det finns de rättskällor som ska, bör och får nyttjas. Rättskällor som 
ska följas och beaktas som auktoritetsskäl i den juridiska argumentationen är lagar, fasta 
sedvanerättsliga regler samt andra föreskrifter. Rättskällor i form av prejudikat och lagars 
förarbeten bör beaktas som auktoritetsskäl i juridisk argumentation medan utländsk rätt 
samt rättsvetenskaplig litteratur, doktrin, är rättskällor som får beaktas.8 

Rättskällorna som ska beaktas som auktoritetsskäl är, till skillnad från de rättskällor som 
bör eller får beaktas, bindande. En rättskällas bindande karaktär kännetecknas av dess 
nödvändighet i den juridiska argumentationen. Peczenik menar att de rättskällor som ska 
beaktas är mer betydande än de som bör beaktas och dessa är i sin tur mer betydande än 
de som får beakta. I de fall en sammanstötning sker mellan en mer betydande rättskälla 
och en mindre betydande sådan har den med större vikt företräde, denna prioritetsordning 
kan dock omkastas om det föreligger övervägande skäl för detta. Det är således inte 
omöjligt att följa ett prejudikat framför lagtextens lydelse, ett krav är dock att goda 
juridiska argument framförs.9 Peczenik framför även att värderingar utgör en nödvändig 
beståndsdel i rättsdogmatiken och att rättsdogmatiken inte är rent deskriptiv, utan en 
sammanblandning av deskription och normativitet. Det finns härav utrymme för 
värderande ståndpunkter, dessa skiljer sig dock från rent moraliska ståndpunkter då 
bundna rättskällor har större betydelse i rättsdogmatiken än i moraliska sammanhang.10 

Peczeniks definition av rättsdogmatiken kan anses snäv och sakna utrymme för djupare 
analys, vilket kan komma att erfordras i vissa rättsvetenskapliga texter. I senare avsnitt 
har analys med egna reflektioner erfordrats varpå denna uppsats inte enbart utgått från 
Peczeniks syn på den rättsdogmatiska metoden utan även på Claes Sandgren och hans syn 
på den rättsdogmatiska metoden. Sandgren framför även han att syftet med 
rättsdogmatiken är att fastställa gällande rätt och att rättskälleläran är av vikt för 
metoden.11 Sandgren går däremot längre och menar att dagens rättsvetenskapliga område 
snarare kännetecknas av en relativt fri argumentation och den analys som förs kan vara 
mer eller mindre bunden till rättskällorna,12 till skillnad från Peczenik som menar att den 
juridiska argumentationen är bunden till rättskällorna. Sandgrens syn på den 
rättsdogmatiska metoden ger betydligt mer utrymme för analys samt egna reflektioner, 
vilka båda varit av vikt för denna framställning.  

I förevarande framställning har den rättsdogmatiska metoden som Peczenik presenterar 
den nyttjats genom att såväl den allmänna skadeståndsrätten som aktiebolagsrätten och 
den aktiebolagsrättsliga skadeståndsregleringen som finns gällande styrelseledamöters 
skadeståndsansvar tolkats och systematiserats. Utöver detta har även den juridiska 
argumentationen som förts i uppsatsens senare kapitel till stor del underbyggts utifrån det 
Peczeniks framfört om hur en juridisk argumentation ska föras. Till följd av detta har stöd 
för den juridiska argumentationen, så långt det varit möjligt, inhämtats från rättskällorna 
utifrån den hierarkiska ordning som förekommer i den traditionella rättskälleläran. 
Eftersom Peczeniks definition av rättsdogmatiken är något snäv har som komplement till 
hans definition Sandgrens syn på den rättsdogmatiska metoden nyttjats. I de delar 

 
 
8 Peczenik. A., Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 212 ff. 
9 Peczenik. A., Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 218 ff. 
10 Peczenik. A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 250. 
11 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 118. 
12 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 124 ff.  
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framställningen erfordrat mer djupgående analys samt egna ställningstaganden har härav 
Sandgrens syn på rättsdogmatiken nyttjats. 

 

1.5.3 Kritik riktad mot den rättsdogmatiska metoden 

Rättsdogmatiken har under åren ifrågasatts och blivit föremål för en stor del kritik. Det 
har bland annat påståtts att den deskriptivnormativa rättsdogmatiken som Peczenik 
framför inte är någon reell vetenskap och att rättsdogmatiken endast utgör en maskerad 
maktutövning utan rationalitet.13 Den rättsdogmatiska metoden uttolkar den gällande 
rätten och har härav ett inifrånperspektiv vilket kan medföra att metoden upplevs som en 
metod med vissa begränsningar. Den gällande rätten sätter här gränser för 
rättsdogmatikens område och begreppet ”gällande rätt” är i sig ett begrepp som föranlett 
en omfattande debatt.14 Även det faktum att det är omtvistat kring vad som de facto utgör 
den rättsdogmatiska metoden samt att det förekommer flertalet tolkningar kring detta leder 
till viss kritik mot metoden.  

E-M Svensson framhåller bland annat att synen på det juridiska metodvalet är under 
ombildning då den nu rådande normen att det finns en självklar juridisk metod är på väg 
att förändras. Svensson anser även att en skillnad bör göras beroende på om man är 
forskare eller praktiker då förhållandet till rättskällorna torde skilja sig åt beroende på 
vilket område denne är verksam inom. Det utrymme som finns till att förhålla sig kritisk 
till det material som används är olika stort beroende av om man är en praktiker eller 
forskare, härav bör man enligt Svensson vidga vyerna och forskarens roll är att kritiskt 
reflektera och omvärdera befintlig kunskap.15 

Även om viss kritik riktats mot den rättsdogmatiska metoden är den en viktig del i det 
juridiska samhället och för enskildas rättssäkerhet.16 I förevarande framställning har den 
även varit av vikt för att uppsatsens syften ska uppnås. Framställningen har förutsatt att 
gällande rätt på området systematiseras och tolkas, varpå det varit nödvändigt med en 
metod som tillåter detta. Även om kritik har riktats mot att det inte finns ett klart 
samförstånd mellan rättsvetare kring vad som karaktäriserar den rättsdogmatiska metoden 
torde det ändock finns flertalet gemensamma nämnare för vad som anses karaktäriserar 
metoden. Här kan rättsdogmatikens syfte, som i de flesta hänseende torde vara att fastställa 
gällande rätt, samt rättskälleläran nämnas.17 Faktumet att det finns vissa gemensamma 
nämnare när det kommer till rättsdogmatikens karaktär kan ändå anse göra metoden 
koherent.  

  

 
 
13 Peczenik. A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 252. 
14 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 118 ff. 
15 Svensson, E-M., De lege interpretata- om behovet av metodologisk reflektion, JP, 2014, s. 211 ff. 
16 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap., SvJT 2004., s. 5. 
17 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 118. 
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1.5.4 Komparativ metod  

Vid en första anblick kan den komparativa metoden tänkas innebära att studier av utländsk 
rätt sker i framställningen, detta är dock inte helt korrekt. Den komparativa metoden går 
ut på en jämförelse mellan olika staters rättsregler och att man genom jämförelsen försöker 
få en förståelse mellan likheterna och skillnaderna i de olika rättssystemen.18 Metoden 
avser således att jämförelse sker av gällande rättsregler i en stat med liknande rättsregler 
i en annan stat. Utöver detta måste, enligt en vanlig uppfattning, syftet med 
framställningen som författas vara att likheter och olikheter ska utrönas mellan 
rättssystemen.19 

Det förekommer flertalet olika slag av den komparativa metoden och dess 
tillvägagångssätt, men enligt B. Wiman torde följande arbetsordning vara den 
traditionella. För det första ska ett problem eller en arbetshypotes ställas upp varefter 
innehållet i det aktuella området i de rättsordningar som ska jämföras ska framföras. Efter 
att ett problem ställts upp och området i rättsordningarna presenterats, ska en analys ske 
av de jämförda rättsreglerna mot bakgrund av det uppställda problemet varefter slutsatser 
dras.20  

Vid användandet av den komparativa metoden kan vissa svårigheter uppstå, främst 
gällande källorna för de utländska rättsordningarna. Ett första hinder är den språkliga 
barriären och det sakförhållandet att det finns begreppsskillnader mellan rättssystemen 
vilka kan leda till att den komparativa analysen vilseleds. Språket är en mer 
svåröverkomlig barriär inom rättsvetenskapen än inom andra vetenskaper, huvudsakligen 
på grund av att det juridiska språket och dess begrepp bildar enskilda landskap vilka är 
specifika för varje rättssystem. Detta kan medföra att frågor som är helt välbetänkta i det 
svenska rättssystemet kan vara helt missvisande eller ologiska i en annan inramning.21 
Även det faktum att rättssystemen ter sig olika i olika länder kan skapa vissa svårigheter 
och på en detaljerad nivå kan reella lösningar skifta mellan de olika rättssystemen.22 
Rättskällorna kan även de skifta i vikt beroende på vilket rättssystem man utgår från. En 
källa som betraktas som en rättskälla i ett rättssystem behöver nödvändigtvis inte erkännas 
som en rättskälla i ett annat rättssystem.23 

Även om dessa svårigheter finns har metoden varit betydande för uppsatsen då jämförelse 
mellan svensk rätt och amerikansk rätt varit en förutsättning för att uppfylla uppsatsens 
syften. För att uppfylla syftena med uppsatsen har en undersökning kring likheter och 
skillnader i den amerikanska rättsordningen och den svenska rättsordningen föranletts för 
att det skulle kunna utrönas om the business judgment rule förekommer i svensk rätt eller 
ej.  Den komparativa metoden har i framställningen tagit sitt uttryck genom att the 
business judgment rule i amerikansk rätt jämförts med den svenska rätten samt att den 
enligt Wiman framförda arbetsordningen nyttjats. Först har härmed ett problem framförts 
varefter innehållet i det berörda området i amerikansk rätt samt svensk rätt presenterats, 

 
 
18 Valguarnera, F., Rättsdogmatisk metod, ur Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 141. 
19 Wiman, B., Att jämföra rätt, ur Festskrift till Nils Mattsson, s. 503. 
20 Wiman, B., Att jämföra rätt, ur Festskrift till Nils Mattsson, s. 505.   
21 Valguarnera, F., Rättsdogmatisk metod, ur Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 153. 
22 Valguarnera, F., Rättsdogmatisk metod, ur Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 149. 
23 Valguarnera, F., Rättsdogmatisk metod, ur Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 155. 
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härefter har en komparation skett mellan dessa med bakgrund i det uppställda problemet 
och avslutningsvis har slutsatser framförts.  

 

1.5.5 Materialval 

Det material som använts i förevarande uppsats gällande de svenska rättsområdena följer 
huvudsakligen den traditionella rättskälleläran, i denna del har uppsatsen byggt på 
rättskällor som ska, bör och får användas enligt den traditionella rättskälleläran.  

Den deskriptiva delen i framställning som berör de svenska rättsområdena har, i den mån 
det varit möjligt, byggt på lagtext, förarbeten, prejudikat och svensk rättslitteratur. Såväl 
direkt lagtext från ABL och skadeståndslagen (1972:207) (SkadestL) som förarbetena till 
nu nämnda lagar har nyttjats. Även prejudikat har använts för att underbygga det som 
stipuleras i den deskriptiva delen av uppsatsen samt svensk rättslitteratur. Utöver detta har 
även vissa andra källor som inte kan kategoriseras som rättskällor nyttjats, detta då de 
varit nödvändigt för framställningen varpå vissa enstaka avsteg skett från den traditionella 
rättskälleläran i dessa delar.  

Vid val av prejudikat i kapitel 4 ”Avgöranden från Högsta domstolen” har författaren 
utgått från de rättsfall där Högsta domstolen enligt Lindskog börjat närma sig the business 
judgment rule.24 Utifrån dessa har sedan författaren valt ut tre rättsfall som ansetts 
relevanta för framställningen. Rättsfallen som nyttjats i kapitel 4 har inte berört 
styrelseledamots skadeståndsansvar enligt 29 kap. ABL utan berört skadeståndsansvar 
enligt annan paragraf i ABL eller enligt annan lag. Även om så varit fallet har prejudikaten 
varit relevanta för framställningen då den första frågeställningen är mer allmänt hållen till 
den svenska rätten som sådan vilket bidragit till att inte enbart prejudikat som är inriktade 
på styrelseledamots skadeståndsansvar enligt 29 kap. ABL är relevanta. 

För att den komparativa delen i denna framställning skulle kunna utföras har även 
utländska källor nyttjats såsom amerikansk rättslitteratur. Detta var ett avsteg från den 
traditionella rättskälleläran då utländsk doktrin inte har någon plats i den traditionella 
rättskällehierarkin. Utländsk rätt i sig är en del av rättskällehierarkin och tar plats som en 
rättskälla som får beaktas som auktoritetsskäl i juridisk argumentation, men för att 
ytterligare kunna utreda den amerikanska rätten har utländsk doktrin beaktats. Även 
amerikanska avgörande från the Supreme Courts har nyttjats i framställningen. I 
amerikansk rätt är domstolarna att anses som skaparna av rätten,25 varpå avgöranden från 
the Supreme Courts i landet har varit av vikt för framställningen och dessa torde även 
kunna likställas med lagar. 

Den juridiska argumentationen har byggt på det underlag som presenterats i den 
deskriptiva delen. Till följd av detta har den juridiska argumentationen byggt på såväl 
lagar, förarbeten, prejudikat och svensk rättslitteratur samt amerikansk rätt och 
amerikansk rättslitteratur.  

  

 
 
24 Se Andersson, M., referat av S. Lindskog, Advokatdagarna 2017 – Business judgment rule och principen 
om efterkontrollbarhet, Advokaten. 
25 Nationalencyklopedin, common law, hämtad 2019-06-01. 
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1.6 Disposition 

Uppsatsen har delats upp i sex olika delar där kapitel två, tre och fyra utgör den deskriptiva 
delen och kapitel fem och sex utgör analys och slutsatser. I uppsatsens första kapitel 
introduceras ämnesvalet, syftena med framställningen, frågeställningarna som ska 
besvaras samt de använda metoderna och materialval. 

Det andra kapitlet ger läsaren en inblick i den amerikanska bolagsrätten och hur den 
skiljer sig från den svenska bolagsrätten. Här framförs även vissa regleringar som är av 
betydelse för den amerikanska aktiebolagsrätten. Vidare redogörs för the business 
judgment rule och de rekvisit som framkommer i principen behandlas. 

Uppsatsens tredje kapitel ägnas åt den svenska rätten på området. Inledningsvis behandlas 
den allmänna skadeståndsrätten och några för såväl den allmänna skadeståndsrätten som 
aktiebolagsrätten viktiga utgångspunkter. Efter detta behandlas aktiebolagsrätten, här 
framförs både styrelsens funktion och uppgift samt det skadeståndsansvar som en 
styrelseledamot har enligt 29 kap. 1 § ABL. 

I det fjärde kapitlet framförs tre för uppsatsen relevanta rättsfall. Såväl bakgrund, 
parternas yrkanden samt Högsta domstolens bedömningar presenteras.  

I det femte kapitlet analyseras huruvida the business judgment rule har kommit att ta sitt 
uttryck i svensk rätt och hur detta tagit sin form. Såväl 29 kap. 1 § ABL och de i kapitel 
fyra framförda rättsfallen ställs här i relation till the business judgment rule. Vidare 
diskuteras på vilket sätt en allmänt vedertagen principen likt the business judgment rule 
skulle förhålla sig till syftena med 29 kap. 1 § ABL.  

Kapitel sex är uppsatsens avslutande kapitel och här framförs de slutsatser som kan dras 
av den gjorda utredningen för att tydligt svara på de uppställda frågorna. Även egna 
reflektioner framförs i detta kapitel.  
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2. Amerikansk bolagsrätt 

Syftet med detta kapitel var att redogöra för the business judgment rule i amerikansk rätt. För 
att uppnå detta har först, i avsnitt 2.1.1, några för den amerikanska rätten särskild särdrag 
framförts samt hur dessa påverkar den amerikanska bolagsrätten. Härefter har några, för 
den amerikanska aktiebolagsrätten, viktiga lagstiftningar presenterats i avsnitt 2.1.2. I avsnitt 
2.1.3 har the business judgment rule i amerikansk rätt redogjorts för. Målet med kapitlet var 
att ge en inblick i den amerikanska aktiebolagsrättens utformning samt att utröna vad som 
karaktäriserar the business judgment rule för att i senare kapitel kunna jämföra detta med 
den svenska rätten.  
 

2.1 Den amerikanska aktiebolagsrättens utformning 

USA tillhör ett av de s.k. common law länderna, vilket i vid mening bland annat innebär 
att rättssystemet härstammar från engelsk rätt samt att domstolarna i landet intar rollen om 
skapare av rättsregler genom bindande prejudikat. Vid sidan av common law systemet 
förekommer i amerikansk rätt även statute law. Med statue law menas, till skillnad från 
common law, de skrivna lagarna som finns i landet.26 

Amerikansk bolagsrätt skiljer sig i vissa väsentliga delar från den svenska bolagsrätten. 
USA är, som väl känt, indelat i olika delstater vilket har kommit att påverka deras 
lagstiftning i vissa hänseenden. Lagstiftningen i USA regleras på delstatsnivå och 
härigenom kan bolagsrättsregleringen i USA skilja sig åt mellan delstater.27 Skälet till att 
bolagsrätts regleringen ligger på delstaterna är att federal reglering, enligt den 
amerikanska federala konstitutionen, enbart får omfatta angelägenheter rörande handel 
emellan de olika medlemsstaterna eller med utländska nationer.28 

Aktiebolagen i USA kan, genom att bestämma inom vilken jurisdiktion de ska ha sitt säte, 
välja vilken lagreglering som ska vara gällande. Till följd av att bolagen kan välja vilka 
styrningsregler som ska gälla för dem ges en möjlighet för jurisdiktionerna att forma sin 
lagreglering utefter vad de tror lockar bolagen till att etablera sitt säte inom just deras 
jurisdiktion. Delaware är den delstat som, av USA:s totalt 50 stater, gjort den största 
ansträngningen till att attrahera bolag och har även lyckats med detta, drygt hälften av alla 
börsnoterade aktiebolag i USA har nämligen sitt säte i Delaware.29  

De delstatliga lagstiftningarna gällande aktiebolag har kommit att inkorporera enbart ett 
fåtal bestämmelser som syftar till att skydda borgenärerna. Lagstiftningen på delstatsnivå 
har mer kommit att reglera relationen mellan bolagets ledning och aktieägarna och det är 
snarare de federala insolvenslagarna som kommit att vara av betydelse för borgenärerna.30  

 

 
 
26 Nationalencyklopedin, common law, hämtad 2019-06-01. 
27 Kraakman, R., Armour, J., Davies, P., Enriques, L., Hansmann, H., Hertig, G., Hopt, K., Kanda, H., Rock,  
    E, The Anatomy of Corporate Law – A comparative and Functional Approach, s. 27. 
28 Dotevall, R., Aktiebolagsrätt – Fördjupning och komparativ belysning, s. 32 och s. 66. 
29 Kraakman, R., Armour, J., Davies, P., Enriques, L., Hansmann, H., Hertig, G., Hopt, K., Kanda, H., Rock, 
    E, The Anatomy of Corporate Law – A comparative and Functional Approach, s. 27 ff. 
30 Dotevall, R., Aktiebolagsrätt – Fördjupning och komparativ belysning, s. 67. 
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2.2 Betydande lagstiftning i amerikansk rätt 

Det råder som nämnt stor frihet för delstaterna att själva reglera den lagstiftning som ska 
gälla inom deras jurisdiktion, dock förkommer vissa federala regleringar vilka inte kan 
bortses från vid behandlingen av bolagsledningens ansvar. Härom kan nämnas Sarbanes-
Oxley Act och de s.k. Securities Acts vilka kort ska redogöras för nedan. 31  Utöver dessa 
kommer även Delaware General Corporation Law (DGCL) och the New York Stock 
Exchange (NYSE) Corporate Governance Rules att kortfattat redogöras för då dessa är de 
som tillämpas av de flesta delstaterna.32  

The Sarbanes-Oxley Act är en federal lagstiftning som tillkom år 2002 till följd av 
finansiella skandaler så som Enron och Worldcom, vilka förmodades bero på den nära 
relationen mellan bolagen och deras externa revisorer. Lagstiftningen syftar bland annat 
till att stärka de externa revisorerna självständighet. Den kom även med nya standarder 
för företagsledningen och hårdare krav på skyldigheten att informera om företagets 
finansiella situation. Här följde även strängare straff om företagsledningen inte uppfyllde 
sin skyldighet. The Sarbanes-Oxley Act gäller för såväl aktiebolag från USA som 
utomstående aktiebolag, om de är börsnoterade i USA.33  

The Securities Acts är federala lagstiftningar med offentligrättslig karaktär. Dessa inriktar 
sig på informationsgivning och krav på öppenhet vid offentliga erbjudanden av 
värdepapper, årsredovisning, takeovers samt registrering av rösträttsfullmakter vid 
bolagsstämma.34 Till skillnad från Sarbanes-Oxley Act gäller Securities Act enbart för de 
amerikanska aktiemarknadsbolagen.35 

DGCL är den lagstiftning som utformats av Delaware som, vilket framförts ovan, är den 
delstat som den övervägande delen av aktiebolagen i USA har sitt säte i. Delaware har 
utformat en lagstiftning som av många anses vara vänlig mot aktiebolagen och majoriteten 
av de aktiebolag som är listade på NYSE har sitt säte i delstaten. Syftet med Delawares 
lagstiftning är att ge styrelsen befogenhet att driva bolagets strategier och mål samtidigt 
som de har en förvaltningsplikt. Under åren har Delaware även byggt upp en stor mängd 
med rättspraxis på området vilka har kommit att ta ställning som en form av norm i USA:s 
affärsvärld.36  

NYSE Corporate Governance Rules gäller för aktiebolag som är börsnoterade på NYSE 
och fokuserar på aktieägarnas kontroll över bolaget och hur detta kan stärkas. Styrelsen 
har en central roll i ett aktiebolag och deras primära funktion för aktieägarna är att ge dem 
kontroll över bolagsledningen, exempelvis finns en bestämmelse som stadgar ett krav på 
att majoriteten av ledamöterna i styrelsen ska vara självständiga i förhållande till bolaget.37  

 

 
 
31 Dotevall, R., Aktiebolagsrätt – Fördjupning och komparativ belysning, s. 343. 
32 Dotevall, R., Aktiebolagsrätt – Fördjupning och komparativ belysning, s. 66 ff.  
33 Mallin, C., Corporate Governance, s. 54 ff. 
34 Dotevall, R., Aktiebolagsrätt – Fördjupning och komparativ belysning, s. 67. 
35 Dotevall, R., Aktiebolagsrätt – Fördjupning och komparativ belysning, s. 33. 
36 Mallin, C., Corporate Governance, s. 53 ff.  
37 Dionne, G., Triki, T., Risk Management and Corporate Governance: The Importance of Independence 
and Financial Knowledge for the Board and the Audit Committee, s. 5. 
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2.3 The Business Judgment Rule 

I USA rådet det en skyldighet för bolagsledningen, styrelsen, att agera i enlighet med 
någon form av lojalitets- och omsorgsplikt. I de fall problem uppstår då en 
styrelseledamots beslutsfattande lett till förlust tillämpas the business judgment rule för 
att utreda rättsläget.38 The business judgment rule är en s.k. judicial creation, vilket innebär 
att det är en skapelse av the Supreme Courts, och är erkänt i bland annat Delaware i 
enlighet med DGCL titel 8 § 141 a.39 Sedan en tid tillbaka kan regeln återfinnas i de flesta 
delstater samt i vissa europeiska länder.40 

The business judgment rule är en presumtion genom vilken styrelseledamöters lojalitets- 
och omsorgsplikt förmodas vara uppfylld. Detta då styrelsen vid beslutsfattande anses ha 
vidtagit den försiktighet som krävts och härav agerat i tron om att beslutet fattats för 
företagets bästa.41 The business judgment rule är härav en presumtion som är till förmån 
för bolagsledningen.42 

Regeln syftar till att: 

“(…) protect corporate officers and directors and the decisions 
they make, and our courts will not second-guess these business 
judgments.”43 

The business judgment rule syftar härav till att skydda bolagsledningen och de beslut 
dessa tar. En av anledningarna till att regeln ska tillämpas är, enligt Delawares Court of 
Chancery, att affärsmän och kvinnor uppfattas besitta den kunskap och inne ha den 
information som krävs för att fatta välgrundade beslut varpå dessa beslut inte behöver 
granskas av domstolarna. Det finns enligt domstolen även stor social nytta i att uppmuntra 
att bland annat antaganden av ekonomisk risk sker av dem som besitter den kunskap och 
kompetens som krävs för att göra det på en informerad basis.44 

The Supreme Court of Delaware har, som även framförts i inledningen, definierat the 
business judgment rule på följande sätt: 

”It is a presumption that in making a business decision the directors 
of a corporation acted on an informed basis, in good faith and in 
the honest belief that the action taken was in the best interests of the 
company.”45 

Utifrån citatet kan konstateras att the business judgment rule, enligt the Supreme Court of 
Delaware, är en presumtion att styrelsen, vid beslutsfattande, har agerat utifrån en väl 
informerad grund, i god tro samt i övertygelsen om att beslutet fattats för företagets bästa. 
Till följd av att regeln utgör en presumtion om att styrelseledamöterna agerat i god tro och 

 
 
38 Stattin, D., Företagsstyrning: En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 
367. 
39 Zapata Corp. v. Maldonado, s. 782.   
40 Dotevall, R., Aktiebolagsrätt – Fördjupning och komparativ belysning, s. 344. 
41 Aronson v. Lewis, s. 812. 
42 Branson, D., The Rule that Isn't a Rule - the Business Judgment Rule, s. 632.  
43 Cede & CO. v. Technicolor, Inc., s. 361.  
44 In Re JP Stevens & Co., Inc., s. 780. 
45 Aronson v. Lewis, s. 812. 
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utifrån företagets bästa faller det på den klagande att bevisa att styrelseledamöterna brutit 
mot regeln.46  

I den presumtion som the business judgment rule medför kan fyra rekvisit utläsas vilka 
måste uppfyllas för att regeln ska tillämpas. (1) Först måste det röra sig om ett beslut som 
fattats av styrelseledamöterna. (2) De måste ha varit rimligt informerade och försiktiga 
vid beslutsfattandet och tillräcklig utredning ska ha skett innan beslutet i sig fattats. (3) 
Styrelseledamöterna ska ha agerat lojalt, oberoende samt ojävigt vid beslutsfattandet.  
(4) Slutligen måste de ha agerat i god tro om att beslutet fattats för företagets bästa intresse 
samt ej komma grov oaktsamhet till last.47  

The business judgment rule har som nämnts inte kommit att formas av de delstatliga 
regleringarna, utan detta är något som utformats av the Supreme Courts i landet varpå 
regeln inte finns direkt nedskriven i lag. Det finns dock visa regleringar kring de 
skyldigheter som tillfaller en styrelseledamot i likhet med de rekvisit som finns för the 
business judgment rule. I the Model Business Corporation Act (MBCA) finns exempelvis 
en bestämmelse som stadgar att varje styrelseledamot ska agera i god tro samt i tron om 
att varje agerande denne utför sker med beaktning av bolagets bästa i åtanke.48 I New York 
har detta kommit att regleras i New York Consolidated Laws, Business Corporation Law 
§ 717 vilken bland annat stadgar att: 

“A director shall perform his duties as a director, including his 
duties as a member of any committee of the board upon which he 
may serve, in good faith and with that degree of care which an 
ordinarily prudent person in a like position would use under 
similar circumstances.” 

Av stadgandet framkommer att en styrelseledamot ska fullfölja sitt uppdrag som ledamot 
i aktiebolaget i good faith och med den försiktighet som en vanligt försiktig man i en 
liknande position skulle göra.  

Det första rekvisitet för the business judgment rule, vilket stipulerar att det ska röra sig 
om ett beslut som fattats av styrelseledamöterna, innebär precis vad det framstår som, att 
styrelseledamöterna ska ha agerat och fattat ett beslut som rör aktiebolaget.  

Det andra rekvisitet berör kravet på information som styrelseledamöterna måste ha tagit 
del av innan ett beslut fattats, i amerikansk rätt kallat för ”the duty of care”49 men kan i 
svensk rätt grovt översättas till det vi kallar för aktsamhetsplikt50. I fallet Graham v. Allis-
Chalmers Manufacturing Company framkommer att the duty of care innebär att: 

 
 
46 Citron v. Fairchild Camera & Instrument, s. 64. 
47 Se exempelvis, Aronson v. Lewis, s. 812. Smith, D. Gordon, The Modern Business Judgment Rule: 
Research Handbook on Mergers and Acquisitions, s. 1–2. Stattin, D., Företagsstyrning: En studie av 
aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 367 ff. Arsht, S., Fiduciary Responsibilities of 
Directors, Officers and Key Employees, s. 660.  
48 Se MBCA Chapter 8 § 8.30 (a). 
49 Irwin, W., Bradley, A., Delaware’s Business Judgment Rule and Varying Standards of Judicial Review 
for Assessing Director Conduct in M&A Transactions, s. 2 ff.  
50 Se Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 143. 
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”(…) directors of a corporation in managing the corporate 
affairs are bound to use that amount of care which ordinarily 
careful and prudent men would use in similar circumstances.”51  

Duty of care kräver härav bland annat att bolagsledningen fattar företagsbeslut med rimlig 
försiktighet utifrån vad en vanligt försiktig man skulle göra under liknande 
omständigheter.52 Citatet från fallet Graham v. Allis-Chalmers Manufacturing Company 
liknar även ovan framförda utdraget från the New York Consolidated Laws, Business 
Corporation Law § 717. Något som är värt att notera är att det av både ovan framförda 
citat och det från the New York Consolidated Laws, Business Corporation Law § 717 
framkommer att jämförelse ska ske med en vanligt försiktig man och inte från en vanligt 
försiktig affärsman. Detta innebär att det inte krävs några specialkunskaper inom området 
för vilket bolaget har sin verksamhet.53 I de fall bolagsledningen agerat utan att överväga 
all den relevant fakta som var till deras förfogande när beslutet fattades och det till följd 
av detta ledde till ett obetänksamt beslut kommer ansvaret falla på styrelseledamöterna 
och kravet på duty of care anses då inte vara uppfyllt.54   

Fallet Smith v. Van Gorkom är ett exempel på när the business judgment rule inte var 
tillämplig på grund av avsaknad av grundlig utredning inför ett styrelsebeslut. En del av 
rättsfrågan i fallet var just om the business judgment rule var tillämplig eller ej. Fallet 
handlade om att företaget Trans Union Corporations verkställande direktör Van Gorkom 
kontaktat en utomstående finansiär med ett förvärvserbjudande av aktier där denne fick 
betala 55 $ per aktie. Ärende kom sedan att föredras muntligt inför styrelsen utan att några 
handlingar presenterades. Under förhandlingen, som pågick i två timmar, tillfrågades 
företagets finansdirektör om priset som erbjudits vara att anse som rimligt varpå han 
svarade att det låg i underkant, styrelsen beslutade ändock att förslaget skulle erbjudas 
aktieägarna. The Supreme Court of Delaware ansåg inte att den information som 
styrelseledamöterna delgivits var tillräckligt för att fatta ett välgrundat beslut i ärendet. 
Domstolen framförde att styrelsen fattat ett oaktsamt beslut som inte uppfyllde det krav 
som the business judgment rule uppställer och regeln var därför inte tillämplig.55  

Utöver att styrelseledamöterna måste uppfylla kravet på duty of care måste de även, i 
enlighet med det tredje rekvisitet, agerat lojalt och ojävigt, i amerikansk rätt kallat ”duty 
of loyalty”, översatt blir detta det vi i svensk rätt kallar lojalitetsplikten56. Utmärkande för 
den amerikanska rätten är att the duty of loyalty är betydligt hårdare än the duty of care.57 
Duty of loyalty i amerikansk bolagsrätt innebär övergripligt att bolaget och bolagets 
aktieägares bästa intressen har företräde framför intressen som en styrelseledamot, 
tjänsteman eller kontrollerande aktieägare har.  Härigenom förstås att bolagsledningen inte 
får åsidosätta de intressen som är hänförliga till bolaget eller dess aktieägare för att istället 
gynna de intressen som bolagsledningen eller den enskilda styrelseledamoten kan tänkas 
ha.58  

 
 
51 Graham v. Allis-Chalmers Manufacturing Company, s. 130. 
52 Bainbridge, S. M., The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine, s. 5. 
53 Jfr. Dotevall, R., Aktiebolagsrätt – Fördjupning och komparativ belysning, s. 344. 
54 Arsht, S.,, Fiduciary Responsibilities of Directors, Officers and Key Employees, s. 661. 
55 Se Smith v. Van Gorkom. 
56 Se Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 143. 
57 Dotevall, R., Aktiebolagsrätt – Fördjupning och komparativ belysning, s. 344. 
58 Cede & CO. v. Technicolor, Inc., s. 361.  
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Det sista rekvisitet är kravet på att styrelseledamoten ska ha agerat i tron om att beslutet 
fattats för företagets bästa intresse samt ej komma grov oaktsamhet till last, i amerikansk 
rätt kallat ”good faith”. Det finns flertalet exempel på när good faith inte anses föreligga 
vilket framkommer nedan av ett citat från ett av fem avgöranden från In Re Walt Disney 
Co. Derivative Litigation där the Supreme Court of Delaware framförde följande: 

“A failure to act in good faith may be shown, for instance, where 
the fiduciary intentionally acts with a purpose other than that of 
advancing the best interests of the corporation, where the 
fiduciary acts with the intent to violate applicable positive law, or 
where the fiduciary intentionally fails to act in the face of a known 
duty to act, demonstrating a conscious disregard for his duties.”59 

Av citatet kan utläsas att kravet på good faith inte anses vara uppfyllt om exempelvis en 
person ur bolagsledningen inte agerar för företagets bästa intresse. Om en styrelseledamot 
däremot tar ett affärsbeslut med företagets bästa intresse i beaktning anses det uppfylla 
kravet på good faith.  

Kraven på duty of care, duty of loyalty och good faith kom att framföras första gången av 
the Supreme Court of Delaware i Cede & CO. v. Technicolor, Inc. år 1994 och kom att 
kallas för ”the triads of fiduciary duties”.60 På senare tid har dock kommit att diskuterats 
huruvida kravet på good faith ska anses vara ett eget rekvisit eller om det ska anses vara 
inkorporerat i kravet på duty of loyalty.61  

Begreppet ”good faith” är det som domstolarna i Delaware nyttjar för att övergripande 
formulera vad som krävs för att uppfylla kravet på duty of loyalty. I DGCL identifieras 
kravet på good faith på ett liknande sätt som duty of loyalty. Är good faith ett rekvisit som 
är skiljt från duty of loyalty skulle enligt vissa den grundläggande och vidsträckta plikten 
för lojalitet komma att lämnas utan definition, förutom den snäva del om att en 
styrelseledamot ska avstå från orättvis utnyttjande av sin position.62  

I flertalet rättsfall från the Supreme Court of Delaware har, under 2000-talet, en förändring 
på synen gällande att det finns en ”triad of fiduciary duties” skett. Detta framkommer 
bland annat av fallet Guttman v. Huang där följande framfördes: 

“A director cannot act loyally towards the corporation unless she 
acts in the good faith belief that her actions are in the 
corporation's best interest.”63 

Domstolen ansåg här att en styrelseledamot inte kan agera lojalt om denne inte också 
agerar med tron om att dennes handlande ligger i företagets bästa intresse, agerar i good 

 
 
59 In Re Walt Disney Co. Derivative Litigation 906 A.2d 27, s. 67. 
60 Cede & CO. v. Technicolor, Inc., s. 361. 
61 Se exempelvis, Strine, L. Hamermesh, L., Balotti, R. F., Gorris, J., Loyalty’s Core Demand: The defining 
Role of Good Faith in Corporation Law.  
62 Se Strine, L. Hamermesh, L., Balotti, R. F., Gorris, J., Loyalty’s Core Demand: The defining Role of Good 
Faith in Corporation Law, s. 644 ff. 
63 Guttman v. Huang, not. 34. 
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faith. Härav måste en styrelseledamot agera med good faith för att kunna uppfylla kravet 
på duty of loyalty. Liknande stipuleras i fallet Stone v. Ritter att: 

” (...) the obligation to act in good faith does not establish an 
independent fiduciary duty that stands on the same footing as the 
duties of care and loyalty. Only the latter two duties, where 
violated, may directly result in liability, whereas a failure to act 
in good faith may do so, but indirectly.”64   

Av citatet kan utläsas att good faith inte kan anses vara ett enskilt, fristående, rekvisit som 
direkt kan föranleda ansvar utan enbart duty of care eller duty of loyalty kan fristående 
föranleda ansvar. Genom att the Supreme Court of Delaware i Stone v. Ritter uppfattade 
rekvisitet på detta sätt återställdes uppfattningen kring good faith till dess historiska roll 
där det utgjorde ett hjälpmedel för att definiera och upprätthålla den viktigaste 
förpliktelsen som faller på bolagsledningen, nämligen the duty of loyalty. Även om 
utvecklingen tyder på att rekvisitet good faith torde inkorporeras i duty of loyalty är det i 
dagsläget fortfarande oklart om så är fallet.65 

  

 
 
64 Stone v. Ritter, s. 370. 
65 Se Strine, L. Hamermesh, L., Balotti, R. F., Gorris, J., Loyalty’s Core Demand: The defining Role of Good 
Faith in Corporation Law, s. 696 ff. 
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3. Svensk rätt 
 

Syftet med detta kapitel var att redogöra för den svenska lagstiftningen på aktiebolagsrättens 
område med inriktning mot styrelseledamöters skadeståndsansvar. För att uppnå detta har 
först vissa allmänna skadeståndsrättsliga utgångspunkter behandlats i avsnitt 3.1 då dessa är 
betydande även för de aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna. Efter detta har, i avsnitt 3.2, 
aktiebolagsrätten och den skadeståndsskyldighet som finns för styrelseledamöter i ABL 
presenterats. Målet med kapitlet har varit att redogöra för några viktiga allmänna 
skadeståndsrättsliga utgångspunkter samt för den aktiebolagsrättsliga regleringen gällande 
styrelseledamöter och det skadeståndsansvar som faller på dessa för att i senare kapitel 
jämföra detta med vad som karaktäriserar the business judgment rule i amerikansk rätt.   
 

3.1 Allmänna skadeståndsrättsliga utgångspunkter 

3.1.1 Skadeståndslagen – en överblick 

Skadeståndsrätten reglerades fram till 1972 i en mindre omfattning i 6 kap. 1864 års 
strafflag,66 men i och med prop. 1972:5 infördes en särskild lag på området vilket även är 
den nu gällande. Genom den nya lagen, SkadestL, kom flertalet nya områden att regleras, 
däribland den offentliga verksamheten vilken inte hade någon liknande reglering tidigare. 
Det infördes här en skadeståndsskyldighet för staten och kommunen där dessa måste 
ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada som vållats genom 
försummelse eller fel vid utövning av den offentliga verksamheten.67  

SkadestL är dispositiv vilket framkommer av 1 kap. 1 § SkadestL, som stipulerar att lagen 
tillämpas om inget annat är särskilt föreskrivet eller föranleds av avtal eller i annat följer 
av bestämmelser om skadestånd i inomobligatoriska förhållanden. Av detta framkommer 
att lagen tar sitt huvudsakliga sikte på att reglera sådana skadeståndsanspråk som 
uppkommer i utomobligatoriska förhållanden. Lagen är dock även tillämplig i 
inomobligatoriska förhållanden,68 vilket särskilt torde bli aktuellt när skadeståndsansvar 
inte särskilt regleras i det för situationen rådande avtalet.  

Skadeståndsreglerna syftar till att säkerställa att den skadade får ersättning för den skada 
som uppkommer, förutom detta syftar reglerna även till att allmänt få människor att 
undvika att skada andra och deras egendom.69 Regleringen kring skadestånd har härav 
både en reparativ samt en preventiv funktion. Den reparativa funktionen syftar å ena sidan 
till att reparera den skada som uppkommit. Det brukar här vara fråga om ersättning till 
den skadelidande, gällande personskada handlar det ofta om utgifter för läkare och 
sjukvård medan det vid sakskada ofta handlar om ersättning för att den skadelidande ska 
kunna ersätta det skadade eller förlorade föremålet.70 Den preventiva funktionen syftar å 
andra sidan till att verka handlingsdirigerande och därigenom förhindra situationer där 
skador uppstår som berättigar till ersättning. Att skadeståndsreglerna har en preventiv 
effekt bygger dock på obevisade uttalanden. Detta utesluter dock inte att reglerna faktiskt 

 
 
66 Prop. 1972:5, s. 18 ff.  
67 Prop. 1972:5, s. 2.  
68 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 27. 
69 Ekelöf, P. O., Rättegång I, s. 13. 
70 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 37. 
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har en preventiv effekt som i vissa mån kan sägas bidra till att folk är oaktsamma i sitt 
handlande.71 

Det finns fyra skadeståndstyper vilka kan utläsas ur lagtexten, dessa är personskada, 
sakskada, ren förmögenhetsskada samt kränkning. Personskador och sakskador utgör de 
uppskattningsbara och ekonomiskt dominerande gruppen skador i utomobligatoriska 
förhållanden.72 Ren förmögenhetsskada utgör dock den enda som har en legaldefinition 
och denna framkommer i 1 kap. 2 § SkadestL, här framkommer att ren förmögenhetsskada 
är en ekonomisk skada vilken ska ha uppkommit utan samband till att någon lidit person- 
eller sakskada. Ren förmögenhetsskada ska även enligt 2 kap. 2 § SkadestL ha vållats 
genom brott. Den fjärde skadeståndstypen är kränkning och har vuxit fram genom 
prejudikat,73 denna skadeståndstyp regleras i 2 kap. 3 § SkadestL och gäller enbart 
skadeståndsansvar som uppkommer på grund av eget vållande.  

 

3.1.2 Culpabedömningen 

För att en person ska bli skadeståndsansvarig för en skada som denne förorsakat krävs att 
den som vållar skadan gjort detta med uppsåt eller vårdslöshet, i nyare lagregleringar 
används benämningen oaktsamhet. Bevisbördan för att oaktsamhet har förekommit ligger 
enligt huvudregeln på den skadelidande.74 

Rekvisitet att skadan ska ha uppkommit genom uppsåt eller oaktsamhet från 
skadevållarens sida kan gemensamt betecknas culpa. Vid bedömningen om culpa 
föreligger är den grundläggande frågan om den som påstås ha agerat oaktsamt borde ha 
agerat på ett annat sätt. Här kan tas hänsyn till ett vidsträckt antal omständigheter vilka 
har olika stor betydelse vid bedömningen. Ett första steg i en sådan bedömning är att finna 
en standard som det förekommande handlandet kan jämföras med.75  

Traditionellt är uppfattningen att oaktsamhet i dessa sammanhang består i försummelse 
att beakta den aktsamhetsgrad som kännetecknas av en god familjefader, vilket ger en 
enda standard som är enkel och överskådlig för alla tänkbara situationer. Denna 
traditionella uppfattning tillämpas numera inte i lika vid mån då det enbart i ett fåtal 
culpabedömningar sker en jämförelse med sedvana, den aktsamhet som allmänt iakttas. I 
dag används oftare lagstadganden samt andra föreskrifter framför sedvana. Saknas det 
vägledning får rättstillämparen istället göra en skönsmässig bedömning i det enskilda 
fallet.76 

Finns det ingen vägledning att hämta ur lagstadganden eller andra författning kan 
rättstillämparen vända sig till prejudikat. I den skadeståndsrättsliga diskussionen har dock 
framförts att prejudikat spelar en mindre viktig roll i culpabedömningen då den ofta avser 
särskilda fall. Däremot är prejudikatbundenhet säkerligen av betydelse vid prövningen av 

 
 
71 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 40 ff.  
72 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 97. 
73 Schultz. M., Skadeståndsrättens framtid, SvJT 100 år (festskrift) 2016, s. 112.  
74 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 123 och 143. 
75 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 123 ff. 
76 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 124 ff. 
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den allmänna aktsamhetsstandarden eftersom det allmänna kravet på konsekvens i 
rättskipningen ställer krav på att lika bedöms lika.77  

Till följd av att det i vissa fall varken går att hitta vägledning för culpabedömningen i 
lagstadganden, andra författningar eller i prejudikat får rättstillämparen som nämnt göra 
en skönsmässig bedömning, även kallat en fri bedömning. Vid en fri bedömning sker 
oftast culpabedömningen genom en sammanställning av tre faktorer, risken för skada, den 
troliga skadans storlek samt möjligheterna som finns för att förekomma skadan. Utöver 
dessa bör en fjärde faktor läggas till, nämligen den handlades möjlighet att inse fara för 
skada. Här väger rättstillämparen omständigheterna mot varandra för att sedan göra en 
helhets bedömning och sedan avgör den om omständigheterna krävde annat handlande än 
det förekommande. Inom denna bedömning väger domstolen också riskerna för skada mot 
kostnaderna för förebyggande åtgärder. Även en bedömning kring om omständigheterna 
motiverat ett handlande som kunnat förekomma skada måste ske, här handlar det då om 
skadeståndsskyldighet på grund av underlåtenhet att handla. Desto större sannolikheten 
för skada vid en viss handling är och ju större skador som kan tänkas uppkomma desto 
strängare krav ställs på att åtgärder ska tas för att förekomma skadan eller på att 
handlingen ska underlåtas. För att kunna handla i förebyggande syfte måste en person 
kunna förutse risken för att handlandet, eller underlåtenheten att handla, ska bringa skada. 
Möjligheterna till att förutse en sådan risk bedöms inte enbart med hänsyn till 
omständigheterna i det enskilda fallet utan även till den allmänna situationen.78 

Av ett uttalande från Högsta domstolen i NJA 1996 s. 564 framkommer även att; 

”Riskbedömningen skall (…) inte inriktas endast på den skada 
som faktiskt inträffat utan i stället avse risker för skador av 
samma slag.”  

Härav framkommer att hänsyn inte enbart ska tas till risken för den skada som faktiskt 
inträffat utan till hela risken för att skador av samma slag ska uppkomma. Hänsyn ska 
däremot inte tas till den risk som finns för att skador av helt annat slag ska uppstå.79 

Förutom att den allmänna aktsamhetsstandarden beaktas i culpabedömningen kan även 
särskilda omständigheter komma att beaktas. Några av de särskilda omständigheterna som 
kan förekomma kan medföra att den allmänna situationen särskiljer sig från den i 
normalfallen medan andra beror på den skadevållandes individuella egenskaper eller 
förhållanden. Vissa särskilda omständigheter kan även påverka på sådant sätt att 
culpabedömningen skärps. Även omständigheter såsom nödvärn, nöd, tjänsteplikt och 
liknande kan vägas in i culpabedömningen för att se om skadeståndsansvar ska uteslutas 
på grund av att situationen krävt ett särskilt handlande. Finns det flera inblandade i en 
uppkommen skada, flera skadevållare, har var och en av dessa en plikt att försöka 
förekomma skada. I dessa fall ställs samma krav på alla inblandade om de är att anse som 
likställda, annars måste en enskild bedömning för varje enskild person ske beroende av 
vilken uppgift de haft. Kan en av dessa anses vara huvudansvarig fordras att denne vidtar 
rimliga åtgärder för att förhindra att skador uppkommer. Av andra ansvariga ställs oftast 
enbart kravet att de utför någon form av kontroll av den huvudansvariges handlande.80 

 
 
77 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 127 ff. 
78 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 130 ff. 
79 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 139. 
80 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 135 och 137–138. 
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Blir flera skadeståndsskyldiga svarar de solidariskt för skadeståndet i enlighet med 6 kap. 
4 § SkadestL. 

 

3.1.3 Adekvat kausalitet 

Förutom kravet på att skadevållaren ska har bringat skada genom uppsåt eller oaktsamhet 
finns ett krav på att det ska finnas ett adekvat orsakssamband mellan det skadegörande 
agerandet och skadan, s.k. adekvat kausalitet. Av förarbetena till SkadestL framkommer 
att adekvat kausalitet förenklat innebär att skadan som inträffat ska förefalla som en 
beräknelig, samt i viss mån karakteristisk, följd av det skadegörande beteendet för en 
person som har kännedom om alla föreliggande omständigheter.81  

I de fall kausaliteten i sig är föremål för tvist måste en bedömning om kausalitet anses 
föreligga ske. Bedömningen kring kausalitet analyseras vanligen med hjälp av två 
begrepp, tillräckligt betingelse och nödvändig betingelse. Är en händelse en tillräcklig 
betingelse för en annan innebär det att den förra händelsen medför den andra händelsen, 
enligt naturens och samhällets ordning. Är en händelse att anse som en nödvändig 
betingelse för en annan menas att den senare händelsen inte skulle inträffat om inte den 
första händelsen inträffat. Det finns dock inget krav inom skadeståndsrätten på att 
vållandet ska har varit huvudorsaken till skadan utan skadeståndsskyldighet kan även 
uppstå om vållandet enbart varit en bidragande orsak till skadan. En bedömning som den 
nyss behandlade är ideligen en komplicerad fråga i vilken det ofta ingår en betydande del 
av rättslig bedömning.82 

Det finns de fall då kausalitet i nyss behandlade mening är att anse som tillräcklig men 
där sammanhanget är så pass svagt utvecklat att faktumet att skada uppstått måste anses 
vara en slumpmässig följd. I dessa fall utesluts skadeståndsskyldighet på grund av att 
chansen för att skadan skulle inträffa var en alltför slumpmässig följd av handlandet. För 
att någon ska bli skadeståndsskyldig följer härav, enligt gängse uppfattning, adekvat 
kausalitet.83 

I NJA 1993 s. 41 I och II har även Högsta domstolen uttalat följande gällande adekvat 
kausalitet: 

”En grundsats inom skadeståndsrätten är att det skall föreligga 
adekvat kausalitet mellan en handling och en inträffad skada för 
att skadestånd skall kunna utgå. Genom kravet på adekvat 
kausalitet förhindras att alltför oväntade och avlägsna 
skadeverkningar ersätts.” 

En av anledningarna till att det ska föreligga adekvat kausalitet för att någon ska bli 
skadeståndsskyldig är härav för att någon inte ska bli skadeståndsskyldig för alltför 
slumpmässiga eller oberäkneliga skadeverkningar.  

 
 
81 Prop. 1972:5, s. 21 ff. 
82 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 188 ff. 
83 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 195 ff. 
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En adekvansbedömning kan bland annat aktualiseras i de fall där det är oklart om 
skadestånd ska utgå. Det har gjorts flertalet försök att koncentrera adekvansbedömningen 
i en enda formel som grundar sig i förutsägbarhet men detta är knappast möjligt utan att 
få en formel som blir mycket intetsägande. Vad som objektivt är att anse som sannolikhet 
för att en skada ska uppkomma till följd av ett handlande är ur subjektiv synvinkel 
beräknelighet eller förutsebarhet. Huruvida adekvansbedömnigen bör ske med hänsyn 
tagen till alla omständigheter som påverkar beräkneligheten eller inte är en omdiskuterad 
fråga. Tas hänsyn till alla omständigheter som påverkar beräkneligheten skulle 
bedömningen till viss del likna culpabedömningen även om det vid adekvansbedömningen 
är likgiltigt huruvida omständigheterna borde påverkat handlandet. Avgörande är här hur 
de inträffade skadorna kunde ha förutsetts av skadevållaren. Bedömningen torde i 
rättspraxis ske i två steg, först prövas om en viss skadetyp godtas att ligga inom 
adekvansgränsen och efter det prövas om skadan i det förevarande fallet vållats på ett 
adekvat sätt.84 

 
3.2 Aktiebolagsrätt 

3.2.1 Aktiebolagslagen – en överblick 

År 1848 tillkom den första aktiebolagslagen vilken stadgade att en verksamhet enbart fick 
drivas i aktiebolagsform efter berättigande från staten. Härefter kom nya aktiebolagslagar 
år 1895 respektive år 1910 vilka byggde på ett s.k. normativsystem som innebar att det 
inte krävdes något specifikt tillstånd från staten för att få driva ett aktiebolag, det fanns i 
stället vissa förutsättningar angivna i lagen vilka företagen var tvungna att uppfylla för att 
få registreras. Under 1930-talet skedde den s.k. Kreugerkraschen vilken var startskottet 
för ett nytt lagstiftningsarbete på bolagsrättens område. Detta var inriktat på att förhindra 
liknande händelser genom att avhjälpa brister i lagstiftningen som kraschen ansågs vara 
ett tecken för. Lagstiftningsarbetet ledde år 1944 fram till att en ny aktiebolagslag trädde 
i kraft. Efter detta antogs år 1975 åter en ny aktiebolagslag vilken gällde fram till första 
januari 2006 när den nu gällande aktiebolagslagen trädde i kraft.85  

Aktiebolagsformen har länge varit den dominerande företagsformen i Sverige och år 2018 
fanns det enligt Bolagsverket 590 046 aktiebolag registrerade i riket.86 Ett karaktäristiskt 
drag för aktiebolagsformen är att aktieägarna inte har något personligt ansvar för bolagets 
förpliktelser, vilket framkommer av 1 kap. 3 § ABL. Att aktieägarna inte kan bli 
betalningsansvariga för bolagets förpliktelser kan ur borgenärssynpunkt verka oroande då 
frågan kring vem som ska betala vid betalningssvårigheter kan tänkas uppkomma. 
Friheten som aktieägarna får ska enligt förarbetena komma att balanseras ut av att vissa 
borgenärsskyddsregler införlivats i lagen, exempelvis kravet på ett minsta aktiekapital.87 
Det finns två olika varianter av aktiebolag, dessa är privata samt publika och det som 
skiljer dem emellan är relativt lite.88 

Det finns som nämnt ett krav på ett minsta kapital i ABL, detta är 50 000 kr för privata 
aktiebolag och 500 000 kr för publika aktiebolag, vilket framkommer i 1 kap. 5 och 14 §§ 

 
 
84 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 197 ff. 
85 Prop. 2004/05:85, s. 197. 
86 Bolagsverket, Statistik om företag och föreningar, hämtad 2019-06-01. 
87 Prop. 2004/05:85, s. 196. 
88 Dotevall, R., Aktiebolagsrätt – Fördjupning och komparativ belysning, s. 37. 
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ABL. Utöver kravet på ett minsta aktiekapital finns krav på att bolaget ska ha en styrelse, 
8 kap. 1 § ABL, samt att en eller flera revisorer ska tillsättas, det finns dock vissa undantag 
på kravet av revisor, detta framkommer i 9 kap. 1 § ABL.  

 
3.2.2 Styrelsens funktion och uppgift 

Det finns som ovan nämnt ett krav i ABL som stadgar att ett aktiebolag måste ha en 
styrelse. ABL innehåller förhållandevis utförliga regler gällande aktiebolagets alla organ, 
vilka sedan 1944 ås aktiebolag är bolagsstämman, styrelsen, den verkställande direktören 
samt revisorerna. Reglerna har tillkommit för att tillgodose vissa intressenter, såväl inom 
som utom bolaget.89   

Styrelsen är det organ som har det primära ansvaret i ett aktiebolag medan bolagsstämman 
är det högsta beslutande organet.90 Det är på bolagsstämman som styrelsen utses i enlighet 
med 8 kap. 8 § ABL. I ABL finns riktlinjer för hur många styrelseledamöter som styrelsen 
ska bestå av, enligt 8 kap. 1 § ABL ska styrelsen bestå av en eller flera styrelseledamöter. 
När det kommer till publika aktiebolag finns det dock ett krav på att styrelsen ska bestå 
av minst tre styrelseledamöter, vilket framkommer i 8 kap. 46 § ABL. Styrelse-
ledamöterna anses inta en syslomannaställning i förhållande till aktiebolaget,91 och är 
skyldiga att iaktta den omsorg som i allmänhet krävs av en syssloman vid fullgörandet av 
sitt uppdrag.92  

Uppgifterna som faller på styrelsen regleras i 8 kap. ABL och styrelsens huvuduppgifter 
regleras i 8 kap. 4 § ABL, vilken stadgar följande: 

”Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. 

Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är 
moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. 

Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens 
ledamöter eller till andra, skall styrelsen handla med omsorg och 
fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.” 

Av paragrafen att utläsa framkommer vissa direkta uppgifter som faller på styrelsen att 
fullgöra. Styrelsen ska ansvara för bolagets organisation samt besluta om densamma vari 
ett särskilt ansvar finns gällande den interna kontrollen. Vidare ska styrelsen även ansvara 
för förvaltningen av bolagets angelägenheter samt fortlöpande bedöma bolagets 

 
 
89 Stattin, D., Företagsstyrning: En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 80. 
90 Svensson., B., Danelius, J., Nya aktiebolagslagen: reglerna från den 1 januari 2006, s. 80. 
91 Prop. 1975:103, s. 376 ff.  
92 Prop. 1975:103, s. 540. 



22 
 

ekonomiska situation. Vad detta närmare innebär framkommer inte tydligare i förarbetena 
till lagen än i lagtexten i sig.93  

Att styrelsen, enligt 8 kap. 4 § 1 st. ABL, bär ansvaret för organisationen i bolaget medför 
ett övergripande ansvar som innefattar ansvar att planera samt ange riktlinjer gällande 
bolagets organisation.94 Här innefattas även att styrelsen ska se till att bolagets verksamhet 
är organiserad på ett tillfredsställande sätt, där funktioner för att kontrollera den 
ekonomiska förvaltningen på ett betryggande sätt ska vara inkorporerat.95 Styrelsen torde 
dock kunna överlåta detaljer i organisationen till företagsledningen och den verkställande 
direktören.96 

Vad som innefattas i styrelsens ansvar för förvaltningen av bolagets angelägenheter är 
mera oklart.97 Något som torde kunna ge vägledning är ett uttalande i förarbetena till 1944 
års aktiebolagslag som lyder enligt följande: 

”De ämnen, i vilka bolagsstämman ensam äger beslutanderätt, t. 
ex. val av förvaltnings- och kontrollorgan, beslut om fastställelse 
av ba-lansräkning, om vinstutdelning, om aktiekapitalets ökning 
eller nedsättning, bolagsordningsändring m. m., ligga utanför 
området för styrelsens funktion såsom organ för bolaget, och 
utanför detta område äger styrelsen icke be-fogenhet att handla 
för bolaget”98 

Uttalandet talar för att förvaltningen av bolagets angelägenheter inbegriper allt som inte 
uttryckligen, genom lag eller bolagsordningen, förbehålls bolagsstämmans beslutande-
rätt.99 Att styrelsen ska utöva tillsyn över den verkställande direktören är en utav de många 
uppgifter som hänförs till styrelsens ansvar för förvaltningen av bolagets angelägen-
heter.100 

Ansvaret att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, 8 kap. 4 § 2 st. ABL, 
tillfaller styrelsen som kollektiv. Styrelsen har däremot möjligheten att föreskriva att en 
arbetsfördelning för detta ansvar ska ske ledamöterna emellan, denna fördelning ska då 
inkorporeras i arbetsordningen. Det är dock styrelsen som helhet som svarar för den 
slutliga bedömningen gällande bolagets utveckling i olika avseenden. Förutsättningarna 
för att styrelsen ska kunna fullgöra skyldigheten att fortlöpande bedöma bolagets 
ekonomiska situation är att den kontinuerligt håller sig informerad om de ekonomiska 
förhållandena i bolaget.101  

Förutom det ovan ska styrelsen, som nämnt, även se till att bolagets organisation får en 
sådan utformning att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt, 8 kap. 4 § 3 st. ABL. De 
ekonomiska frågorna är utav grundläggande betydelse för ett aktiebolag och för att betona 

 
 
93 Jmf. Keisu, J., Stattin, D., Bolagsorgan och bolagsstyrning, s. 81.  
94 Keisu, J., Stattin, D., Bolagsorgan och bolagsstyrning, s. 81.  
95 Prop. 1997/98:99, s. 79.  
96 Keisu, J., Stattin, D., Bolagsorgan och bolagsstyrning, s. 81. 
97 Keisu, J., Stattin, D., Bolagsorgan och bolagsstyrning, s. 81. 
98 SOU 1941:9, s. 321. 
99 Jmf. Keisu, J., Stattin, D., Bolagsorgan och bolagsstyrning, s. 82. 
100 Prop. 1997/98:99, s. 202.  
101 Prop. 1997/98:99, s. 203. 
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dess betydelse har detta kommit att regleras i ett enskilt stycke. Behovet av kontroller 
varierar emellertid mellan olika bolag beroende på organisationens utformning och det 
åligger styrelsen att säkerställa att kontrollfunktionerna i bolaget har en sådan utformning 
att de tillgodoser behovet i det enskilda fallet.102 

 

3.2.3 Styrelsens skadeståndsansvar 

Den första aktiebolagslagen, som tidigare nämnt trädde i kraft år 1848, innehöll viss 
reglering gällande aktiebolagets styrelse i 8 §, det fanns däremot ingen specifik regel om 
styrelsens skadeståndsansvar liknande den i 29 kap. ABL. Reglering gällande 
skadeståndsansvar tillkom i svensk aktiebolagsrätt först i och med lag om aktiebolag den 
28 juni 1895 och styrelseledamöternas personliga ansvar kom då att regleras i 65 §.  
Reglerna som berör skadeståndsansvar i ABL utgör inte något eget avskilt normsystem 
utan dessa måste tillämpas med hänsyn tagen till de allmänna skadeståndsprinciperna som 
finns i det svenska rättssystemet.103 

När det kommer till syftet med regleringen kring styrelseledamöters skadeståndsansvar är 
de flesta aktiebolagsrättsliga framställningarna förhållandevis återhållsamma. Det går 
dock att dra slutsatsen att skadeståndsreglerna i ABL i vart fall ska ha en reparativ funktion 
och härav fungera som ett stöd för att kunna kräva ersättning av den som drabbat 
skadan.104 Ett uttalande i prop. 1997/98:99 framställer även följande: 

”För ett fungerande näringsliv är det väsentligt att det finns 
verksamma incitament för företagsledningarna att fullgöra sin 
skyldigheter. Det är därför önskvärt att lagstiftningen 
tillhandahåller tydliga regler som på ett effektivt sätt ger 
möjlighet att utkräva ansvar av försumliga företagsledningar. 
Också behovet att upprätthålla allmänhetens förtroende för 
näringslivet talar i den riktningen.”105  

Av uttalandet kan konstateras att skadeståndsreglerna i 29 kap. ABL även har en preventiv 
funktion genom att den utgör ett incitament för att bolagsledningen ska fullgöra sina 
skyldigheter. Det kan även konstateras att reglerna har en funktion gällande upprätt-
hållandet av allmänhetens förtroende för näringslivet. Denna funktion får däremot troligen 
ingen vikt i praktiken då det enbart är de direkta intressenterna i ett aktiebolag som kan 
lyfta skadeståndstalan.106  

 

 

 
 
102 Prop. 1997/98:99, s. 202. 
103 Svernlöv, C., Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 37. 
104 Stattin, D., Företagsstyrning: En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 
332 ff. 
105 Prop. 1997/98:99, s. 184. 
106 Stattin, D., Företagsstyrning: En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 
335 ff. 
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I dag regleras styrelseledamöternas skadeståndsansvar i 29 kap. 1 § ABL tillsammans med 
den verkställande direktörens och stiftares skadeståndsansvar. Regleringen kring 
skadeståndsansvaret har inte kommit att ändras från tidigare reglering.107 I 29 kap. 1 § 1 
st. ABL stadgas följande: 

”En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när 
han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet 
skadar bolaget ska ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan 
tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av 
denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller 
bolagsordningen.” 

Ur paragrafen framkommer att en styrelseledamot kan bli skadeståndsansvarig mot såväl 
aktiebolaget som aktieägare eller tredje man. Skadeståndsansvaret som här aktualiseras 
kan delas in i två typer, det interna och det externa. Det interna skadeståndsansvaret 
aktualiseras när skada vållats bolaget som sådant medan det externa skadeståndsansvaret 
aktualiseras när skadan vållats aktieägare eller tredje man.108 Det sistnämnda 
skadeståndsansvaret är inte lika vidsträckt som det första då det enbart kan göras gällande 
i de fall ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen uppsåtligen eller av 
oaktsamhet överträds.109 Till följd av att det externa skadeståndsansvaret enbart kan göras 
gällande på de nyss nämnda grunderna kan en styrelseledamot inte bli 
skadeståndsansvarig i de fall bolaget begår kontraktsbrott mot en av bolagets 
medkontrahenter. Detta kan vara fallet om bolaget inte fullgör en leverans som var avtalad 
om mellan bolaget och tredje man.110 En styrelseledamot kan självklart även bli personligt 
skadeståndsskyldig mot tredje man till följd av de regleringar som finns i den allmänna 
skadeståndsrätten.111  

Av 29 kap. 1 § ABL går även att utläsa att en skada ska ha uppstått för att en 
styrelseledamots skadeståndsansvaret ska kunna göras gällande. Även om begreppet 
skada vid en första anblick kan verka relativt lätt definierat inryms flertalet olika 
förklaringar i begreppet. I ett aktiebolagsrättsligt sammanhang krävs att det rör sig om en 
mätbar ekonomisk förmögenhetsförlust för att en skada ska anses ha uppkommit. Den 
ekonomiska förmögenhetsförlusten ska här ha drabbat den skadelidande utan eller mot 
dennes vilja. Det är härav enbart förmögenhetsskador som inryms i 29 kap. 1 § ABL, samt 
i övriga delar av 29 kap. ABL.112 

I aktiebolagsrättsliga sammanhang kan en förmögenhetsskada ha uppkommit på olika sätt. 
Det kan antingen röra sig om en positiv skada eller en utebliven vinst.113 En positiv skada 
är bland annat när en förmögenhetstillgång frångått den skadelidande genom den 
uppkomna skadan. I de flesta fall torde det vara relativt lätt att fastställa det belopp som 
faktiskt förlorats när en positiv skada uppstått. Det finns dock fall då en positiv skada inte 
kan uppmätas i faktiskt uppkomna förluster, en s.k. hypotetisk förmögenhetsförlust har då 

 
 
107 Prop. 2004/05:85, s. 492. 
108 Svernlöv, C., Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 38–39. 
109 Prop. 1975:103, s. 540. 
110 SOU 1971:15, s. 353 ff. 
111 Prop. 1975:103, s. 541. 
112 Sandström, T., Svensk aktiebolagsrätt, s. 402, 403 och 408. 
113 Se Stattin, D., Företagsstyrning: En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, 
s.   340 ff, Dotevall, R., Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s. 98 ff.  
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uppstått. I dessa fall blir det svårare att fastställa det belopp som förmögenhetsförlusten 
går upp till då det inte är en konkret förmögenhetsförlust som uppstått. Det torde i dessa 
situationer krävas en jämförelse mellan hypotetisk och faktisk utveckling för att kunna 
bestämma vilket belopp förmögenhetsförlusten uppgår till. När det kommer till utebliven 
vinst är denna skadetyp, till skillnad mot den förgående, mer tydligt hänförlig till viss eller 
vissa affärer eller transaktioner i bolaget. I de fall utebliven vinst uppstått borde det i 
normala fall, liknande när en hypotetisk förmögenhetsförlust uppstått, bli fråga om att visa 
ett presumtivt läge om den aktuella affären eller transaktionen istället genomförts eller 
inte genomförts.114  

Förutom att en förmögenhetsskada kan ha uppkommit på olika sätt kan skadan påverka 
den skadelidande på olika sätt, medelbart eller omedelbart. När en skada medelbart 
påverkar den skadelidande åsyftas sådan skada som i första hand drabbar bolaget som 
sådant och som sedan även drabbar annan part till följd av den förmögenhetsminskning 
som skett i bolaget på grund av skadan. Påverkas den skadelidande däremot omedelbart 
av skadan innebär det att skadan som uppstått direkt drabbar den skadelidande själv.115 En 
medelbar skada, som även kan kallas indirekt skada, kan i vid mening uppstå för en 
aktieägare varje gång bolaget skadas då aktiernas ekonomiska värde direkt är bundet till 
bolagets värde.116 Ett typfall för när en medelbar skada uppstår för aktieägare är om 
bolagets egendom säljs till ett otillbörligt lågt pris. Förfarandet påverkar omedelbart 
bolaget i och med minskningen utav bolagets förmögenhet medan aktieägarna påverkas 
medelbart då värdet av deras aktier minskar parallellt med att bolagets förmögenhet 
minskar.117 Förutom att bolaget som nämnt kan drabbas av en omedelbar skada kan även 
aktieägare eller annan drabbas av en sådan skada. En omedelbar skada för en aktieägare 
är en skada som inte är villkorad av att bolaget i sig är det primärt skadelidande 
rättssubjektet.118 Ett exempel härom är när en aktieägare köper eller säljer aktier till ett för 
högt respektive för lågt pris till följd av felaktig eller ofullständig information i ett bolags 
årsredovisning.119 

Utöver kravet på att en skada ska ha uppstått krävs även att den nämnda skadan vållats av 
styrelseledamoten inom ramen för det uppdrag denne har som styrelseledamot i bolaget. 
En bedömning måste härav ske kring huruvida en person kan anses ha vållat den 
uppkomna skadan i sin ställning som styrelseledamot i det skadelidande bolaget. 
Uppdraget som styrelseledamoten i ett aktiebolag tar sin grund i ett avtal mellan personen 
som utses till ledamot och bolaget självt.120 Av 8 kap. 13 § ABL framkommer emellertid 
att en styrelseledamots mandattid gäller först från den tidpunkt då anmälan av ändring 
skett till Bolagsverket och tills dess att den första årsstämman efter det år då 
styrelseledamoten utsågs hållits. Viktigt att poängtera är likväl att ansvaret för 
styrelseledamot mot både bolaget och tredje man tar sin grund i uppdragsavtalet som 

 
 
114 Stattin, D., Företagsstyrning: En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s.   
340 ff, 
115 Stattin, D., Företagsstyrning: En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s.   
342. 
116 Bergström, C., Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, s. 112. 
117 Ström, A., Bolagsledningens skadeståndsansvar gentemot enskilda aktieägare vid indirekt skada, JT 
2001/02 nr. 3, s. 579. 
118 Bergström, C., Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, s. 112. 
119 SOU 1941:9, s. 640. 
120 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 37. 
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ingåtts. Skadeståndsansvaret i 29 kap. 1 § ABL kan härav aktualiseras även om anmälan 
till Bolagsverket som krävs enligt 8 kap. 13 § ABL inte skett.121   

För att en styrelseledamot ska bli skadeståndsskyldig för en uppkommen skada som 
påverkar bolaget krävs vidare att skadan uppkommit genom åtgärd eller underlåtenhet att 
handla om detta kan tillräknas denne som uppsåt eller oaktsamhet.122 Det interna 
skadeståndsansvaret kan härav enbart aktualiseras om styrelseledamoten agerat genom 
uppsåt eller oaktsamhet. Här räcker exempelvis inte att skadan uppkommit på grund av en 
dålig affär utan det krävs i dessa fall att styrelseledamoten anses ha handlat oförsvarligt 
och oaktsamt, vilket som nämnt ofta benämns för culpa.123 Bedömningen av om culpa 
anses föreligga kan te sig svår då det inte framkommer någon objektiv standard i 29 kap. 
1 § ABL som kan tillämpas vid bedömningen.124 Utgångspunkten bör dock tas i om 
styrelseledamoten har iakttagit den omsorg som krävs av en syssloman i allmänhet vid 
handlingen eller underlåtenheten att handla.125 Eftersom det inte finns någon uttömmande 
reglering gällande styrelseledamots skadeståndsansvar måste allmänna skadestånds 
principer beaktas.126 Culpabedömningen i allmän skadeståndsrätt har presenterats ovan 
varpå detta inte kommer att utvecklas vidare i förevarande avsnitt, några särskilda 
riktlinjer för bedömningen inom aktiebolagsrätten och styrelseledamöters skadestånds-
ansvar kommer dock i det närmaste att framföras.  

Vid culpabedömningen för en styrelseledamots skadeståndsansvar har rättstillämparen två 
yttersta gränser att röra sig emellan. För det första kan kravet på aktsamhet för en 
styrelseledamot inte ställas så högt att ledamoten i praktiken kommer att fungera som 
försäkring mot aktiebolagets förluster. Om skadeståndsansvaret blir alltför hårt blir risken 
att kompetenta personer avhåller sig från att ta uppdrag som styrelseledamot. För det andra 
får inte heller kravet på aktsamhet sättas så lågt att styrelseledamot i obetydlig grad 
riskerar att bli skadeståndsskyldiga. Regleringen kring skadeståndsansvar i ABL skulle då 
närmas kunna komma att sakna sanktion. I 29 kap. 1 § ABL finns inte någon måttstock 
som ska användas vid culpabedömningen utan en sådan måste finnas på annat håll. En 
styrelse är inte heller att anse som en enhetlig grupp som likartade krav kan ställas på 
varpå en jämförelse med hur en klok och förnuftig person i allmänhet skulle agerat inte 
kan ge någon vägledning. Istället kan bedömaren som objektiv måttstock använda reglerna 
i ABL och bolags-ordningen, även innehållet i anställningsavtal samt direktiv från 
överordnade bolagsorgan kan brukas som kriterier vid culpabedömnigen.127 

Det slutliga kravet som finns för att en styrelseledamot ska kunna bli skadeståndsansvarig 
är att det ska finnas ett orsakssamband mellan styrelseledamotens handlande och den 
uppkomna skadan, samma som för den allmänna skadeståndsrätten.128 Bevisskyldigheten 
för att det föreligger ett orsakssamband mellan handlandet och skadan ligger på den som 
kräver skadestånd.129 När flera styrelseledamöter anses ansvara för en och samma skada 
måste ansvaret bestämmas för varje styrelseledamot individuellt. Det är däremot 

 
 
121 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 37 ff. 
122 Prop. 1975:103, s. 540. 
123 Sandström, T., Svensk aktiebolagsrätt, s. 407. 
124 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 46. 
125 SOU 1971:15, s. 353. 
126 Se Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 46. 
127 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 47 ff. 
128 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s, 51. 
129 Se NJA 2014 s. 272. 
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obestridligt att det inte anses föreligga ett orsakssamband mellan en styrelseledamot som 
försummat sin plikt mot bolaget och en uppkommen skada om skadan skulle inträffat även 
om denne inte försummat sin plikt. Utöver kravet på orsakssamband finns även här, 
liknande den allmänna skadeståndsrätten, ett krav på adekvans. Syftet med en 
adekvansbedömning är att kunna konstatera att orsakssambandet är tillräckligt starkt.130 
Eftersom kravet på orsakssamband och adekvans är densamma som i den allmänna 
skadeståndsrätten kommer detta inte utvecklas vidare här.  

Eftersom skadeståndsansvaret för en styrelseledamot alltid prövas individuellt för varje 
organledamot, kan ingen bli skadeståndsansvarig för större del än vad som adekvat 
orsakats av dennes försummelse eller åtgärd. Vid bedömning av hur ansvarsfördelningen 
ska ta sig emellan styrelseledamöterna kan diverse faktorer påverka. Här kan nämnas de 
personliga kvalifikationerna som den enskilde styrelseledamoten har samt arbets-
fördelningen inom styrelsen.131 Även om bedömningen av skadeståndsansvaret ska ske 
individuellt svarar varje styrelseledamot solidariskt för skadeståndet i enlighet med 29 
kap. 6 § 1 meningen ABL. Härav svarar alla styrelseledamöter som blir skadestånds-
ansvariga för hela skadeståndet även om enbart en viss del hänförs till den enskilde 
styrelseledamotens handlande eller underlåtenhet att handla. Den enskilde styrelse-
ledamoten kan sedan återkräva en del av det utbetalda beloppet efter vad som är att anse 
som skäligt med hänsyn till omständigheterna, vilket framkommer i 29 kap. 6 § 2 
meningen ABL. Styrelseledamöterna har härav regressrätt gentemot varandra i den mån 
det är skäligt. 

Det har diskuterats huruvida regleringen kring styrelseledamöters skadeståndsansvar bör 
skärpas, men till följd av att aktiebolag verkar i en marknadsekonomi samt att alla 
affärsrörelser kan innebära visst risktagande har regleringen inte kommit att ändras. 
Regleringen kring styrelseledamöters skadeståndsansvar har utformats med en allmän 
hållen avfattning, vilket har motiverats i förarbetena med att regleringen är inriktad på att 
täcka en mängd olika situationer. Den är även avsedd till att ge rättstillämparen utrymme 
att pröva om ett handlande eller underlåtenhet att handla anses stå i strid med 
skyldigheterna som åligger bland annat en styrelseledamot i egenskap av bolagets 
syssloman. Rättstillämparen ges härav en möjlighet att göra en bedömning i det enskilda 
fallet.132  

  

 
 
130 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 51. 
131 SOU 1995:44, s. 95. 
132 Prop. 1997/98:99, s. 184 ff. 
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4. Avgöranden från Högsta domstolen 
 

Syftet med detta kapitel har varit att redogöra för ett antal avgöranden från Högsta domstolen 
som enligt Lindskog tyder på att Högsta domstolen i sin bedömning börjat likna den princip 
som i amerikansk rättslitteratur kallas the business judgment rule. För att uppnå detta har i 
avsnitten redogjort för tre olika rättsfall. Målet med kapitlet var att redogöra för ett antal 
prejudikat från svensk rätt för att i nästkommande kapitel kunna jämföra dessa med the 
business judgment rule i amerikansk rätt.  
 

4.1 NJA 2012 s. 858 

4.1.1 Bakgrund 

I NJA 2012 s. 858 väcktes talan av M.O. Restauranghandel Aktiebolag (fortsättningsvis 
kallat M.O.) mot Å.N. och S.N. Å.N. köpte aktiebolaget Trollhotellen AB (fortsättningsvis 
kallat bolaget) i slutet av år 2003. Både Å.N. och S.N. hade, tillsammans med A.Fo., suttit 
som ordinarie styrelseledamöter i bolaget mellan den 29 december 2003 och den 15 mars 
2005. Bolaget köpte varor från M.O. under perioden den 31 mars till och med den 3 juni 
2004, vilka aldrig kom att betalas för. Bolaget försattes sedermera i konkurs av Skellefteå 
tingsrätt den 5 april 2005 och M.O:s fordran kom då att bli oprioriterad i 
konkursbouppteckningen och M.O. erhöll aldrig någon utdelning i konkursen.  

Det framgick av konkursförvaltarens förvaltningsberättelse och räkenskapshandlingarna 
att mer än hälften av aktiekapitalet i bolaget var förbrukat redan under verksamhetsår 
2001. Till följd av detta förelåg en skyldighet att upprätta en särskild kontrollbalans-
räkning som sedan skulle granskas av bolagets revisor, vilket däremot inte skedde. Efter 
det att Å.N. köpte bolaget under 2003 och han, tillsammans med S.N., tillträdde som 
styrelseledamöter den 29 december 2003 återställdes dock aktiekapitalet genom en 
nyemission, vilket styrktes av årsredovisningen för år 2003 och även kom att registreras 
den 31 mars 2004. 

Tvistefrågan i målet var om de nytillträdda styrelseledamöterna Å.N. och S.N., i egenskap 
av styrelseledamöter i bolaget, blivit personligt betalningsansvariga för skulden bolaget 
ådragit sig mot M.O. Talan hade inledningsvis även riktats mot A.Fo., men A.Fo. hade 
genom tredskodom den 2 april 2009 redan kommit att förpliktas att betala 43 132 kr jämte 
ränta till M.O.  

 

4.1.2 Parternas yrkanden 

M.O. yrkade i första hand att Å.N. och S.N., solidariskt med tredskodomen den 2 april 
2009 som förpliktade A.Fo., skulle förpliktigas att betala 43 132 kr jämte ränta till M.O. I 
andra hand yrkade M.O. att Å.N. och S.N. solidariskt, tillsammans med A.Fo., till M.O. 
skulle betala 38 418 kr jämte ränta. Som stöd för sin talan anförde M.O. att Å.N. och S.N. 
inte fullgjort de förpliktelser som fallit på dem enligt 13 kap. 12 § 1975 års aktiebolagslag 
(1975:1385) och att de därmed är solidariskt betalningsansvariga för fordran M.O. hade 
gentemot bolaget i enlighet med 13 kap. 17 § 1975 års aktiebolagslag (eftersom 
händelseförloppet utspelat sig innan ikraftträdandet av 2005 års aktiebolagslag skedde 
bedömningen utifrån 1975 års aktie-bolagslag).  
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Å.N. och S.N. bestred käromålet och gjorde gällande att de inte ingick i styrelsen under 
år 2001 då kapitalbristen uppstod och kontrollbalansräkningen borde upprättats, varpå de 
inte kan svara för vad som skedde under denna tid. Å.N. gjorde även gällande att det första 
han lät göra när han köpt bolaget var att se till att aktiekapitalet återställdes varpå varken 
Å.N. eller S.N. kan anses ha varit försumliga i sitt handlande.  

 

4.1.3 Högsta domstolens bedömning 

I såväl tingsrätten som hovrätten beslutade domstolarna i linje med M.O:s yrkande och 
Å.N. och S.N. kom att bli solidariskt förpliktade att, tillsammans med den i tingsrätten 
meddelade tredskodom, till M.O. betala 43 132 kr jämte ränta. Å.N. och S.N. kom att 
överklaga avgörandena och Högsta domstolen gjorde följande bedömning, vilket 
avgjordes efter föredragning. 

Högsta domstolen fastslog inledningsvis att ansvarsperioden, för upprättande av en första 
kontrollbalansräkning samt att låta en revisor granska denna, inte slutat löpa när Å.N. och 
S.N. tillträdde som styrelseledamöter den 29 december 2003. Prövningen kring om Å.N. 
och S.N. skulle anses ha ett medansvar för underlåtenheten att upprätta en första 
kontrollbalansräkning framförde Högsta domstolen att medansvarsprövningen ska ske i 
två delar. Först ska prövas om det föreligger några objektiva förutsättningar för att 
styrelseledamot ska ha ansetts ådra sig medansvar. Prövningen härom avser att fastställa 
om en ansvarsperiod löpte vid uppkomsten av förpliktelserna som medansvaret gäller för. 
Föreligger objektiva förutsättningar för att styrelseledamot ska ha ansetts ådra sig 
medansvar är nästa fråga om det finns någon ansvarsfrihetsgrund.  

Högsta domstolen fastslog att nyemissionen som Å.N. och S.N. lät genomföra i sig inte 
medför att ansvarsperioden slutade löpa. Den reviderad årsredovisning som visade på full 
täckning av det registrerade aktiekapitalet, och därmed att ingen kapitalbrist förelåg, är 
dock att jämställa med en andra kontrollbalansräkning. När fastställandet av den 
reviderade årsredovisningen skedde utgör detta slutpunkten för ansvarsperioden förutsatt 
att årsredovisningen har adekvat aktualitet. Högsta domstolen fastställde att ansvars-
perioden för Å.N. och S.N. medansvar för kapitalbristen slutade löpa vid fastställandet av 
den reviderade årsredovisningen, vilket skedde den 4 maj 2004. Därmed var de inte att 
anse som medansvariga för förpliktelser som uppkommit därefter. 

För den tid de varit styrelseledamöter under ansvarsperioden kunde de enbart undgå 
medansvar om det förelåg någon ansvarsfrihetsgrund, vilket de gjort gällande genom att 
anföra att de inte varit försumliga i sitt handlande. När det kommer till bevisbördan kring 
om en styrelseledamot varit försumlig i sitt handlande är det styrelseledamoten själv som 
måste bevisa att så inte är fallet. Högsta domstolen gjorde i målet följande uttalande kring 
försumlighetsprövningen: 

 

 

”Försumlighetsprövningen bör inte vara inriktad på formalitets-
spörsmål utan på frågan huruvida den berörde styrelseledamoten 
har på det hela taget agerat försvarligt i den situation som 
bolaget befann sig i. De svåra beslutsfrågor som en 
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styrelseledamot i ett krisande bolag ofta har att ta ställning till, 
motiverar att man vid efterhandsbedömningar har en 
förhållandevis generös och förstående syn på vad som borde ha 
gjorts och inte ha gjorts. Så länge styrelseledamoten har uppfyllt 
rimliga krav när det gäller att hålla sig informerad och att göra 
en seriös utvärdering av situationen, finns det sällan anledning 
att sätta i fråga de ställningstaganden som styrelseledamoten 
kom fram till.”133 

Högsta domstolen gjorde bedömningen att det förelåg en ansvarsfrihetsgrund i målet då 
Å.N. och S.N. skyndsamt försökt att läka kapitalbristen via nyemissionen, vilket enligt 
Högsta domstolen var att se som en adekvat åtgärd. Å.N. och S.N. ansågs härmed ha 
vidtagit sådana adekvata åtgärder som kunde begäras av dem med hänsyn till den 
ifrågavarande kapitalbristen. Till följd av detta gjorde Högsta domstolen bedömningen att 
de inte var att anse som försumliga i sitt handlande och talan om deras medansvar ogillades 
därför. M.O:s talan ogillades härmed. 

 
4.2 NJA 2013 s. 842 

4.2.1 Bakgrund  

I NJA 2013 s. 842 förde Kezban i Göteborg AB (fortsättningsvis kallat Kezban) talan mot 
Justitiekanslern (fortsättningsvis JK) gällande en påförd miljösanktionsavgift. Kezban 
köpte under år 2007 in två olika sorter av fruktdrycker för att sälja i butiken. 
Förpackningen för fruktdryckerna var metallburkar som inte var inkluderade i något 
godkänt retursystem. En representant från Jordbruksverkets tillsynsenhet gjorde härefter 
ett oanmält besök där denne noterade att 177 sådana metalburkar fanns i butiken. Till följd 
av detta ålade Jordbruksverket Kezban en miljösanktionsavgift med stöd av 30 kap. 1 § 2 
st. miljöbalken (1998:808) och 1 § förordningen (1998:950) om miljösanktioner om 5 000 
kr. Kezban överklagade beslutet till miljödomstolen och gjorde gällande att bolaget vid 
leveransen av fruktdrycken fått besked från leverantören om att procentandelen frukt i 
drycken var så pass hög att det inte förelåg något krav på retursystem. Miljödomstolen 
avslog dock överklagandet och domen fick laga kraft.  

 

4.2.2 Parternas yrkanden 

Kezban yrkade att staten skulle bli förpliktad att till Kezban betala 32 655 kr jämte ränta. 
Beloppet avsåg ren förmögenhetsskada avseende den påförda miljösanktionsavgiften om 
5 000 kr samt förlust av intäkter om 2 655 kr på grund av att burkarna inte kunde säljas 
och ideell skada med ett belopp om 25 000 kr. Kezban gjorde gällande att miljödomstolen 
gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid myndighetsutövningen då de avslog 
överklagandet trots att miljösanktionsavgiften inte borde tagits ut och påfördes utan 
lagstöd. Miljödomstolens domslut är därför felaktigt och Kezban menade att staten härav 
var skadeståndsskyldig enligt 3 kap. 1 § SkadestL för skadan som felet förorsakat. 
Alternativt yrkade Kezban att ersättning skulle utgå enligt Europakonventionen. Kezban 
gjorde även gällande att de inte överklagat miljödomstolens domslut på grund av att 

 
 
133 NJA 2012 s. 858, Högsta domstolens bedömning p. 22.  



31 
 

bolaget förlitat sig på miljödomstolens domskäl och förutsatte att ett överklagande skulle 
bli resultatlöst och bara förorsaka mera kostnader. 

JK som var motpart i fallet bestred Kezbans yrkande och menade att varken fel eller 
försummelse vid myndighetsövningen skett samt att ersättning enligt Europa-
konventionen inte ska utgå. Kezban hade i alla fall, enligt JK, förlorat rätten till ersättning 
då denne inte utnyttjat möjligheten att överklaga miljödomstolens dom.  

 

4.2.3 Högsta domstolens bedömning 

Hovrätten som var första instans i målet ogillade Kezbans tala varpå Kezban överklagade 
till Högsta domstolen. Kezbans talan i Högsta domstolen vilade både på skadestånds-
lagens bestämmelser om det allmänna skadeståndsansvaret samt på Europakonventionens 
reglering om rätten till effektivt rättsmedel vid rättighetsöverträdelser. Högsta domstolen 
gjorde följande bedömning i målet.  

Högsta domstolen anförde att skyldigheten att utge ersättning på grund av skadestånds-
ansvaret som råder i enlighet med 3 kap. 2 § 1 st. är att anse som en reaktion till följd av 
att myndighetsutövningen inte hållit en godtagbar standard. Syftet med ersättningen är i 
första hand att reparera skadan som den felaktiga myndighetsutövningen föranlett. Vidare 
anförde den att om en i Europakonventionen nedlagd rättighet åsidosatts har den enskilde 
rätt till de effektiva rättsmedel som kan krävas för att kränkningen ska gottgöras på ett 
adekvat sätt. Medför en rättighetskränkning en rätt till skadestånd som ett kompensatoriskt 
rättsmedel, enligt artikel 13 i Europakonventionen, är kränkningen att anse som 
ansvarsgrunden medan skadeståndsbestämningen, så långt som är tänkbart, ska ske utifrån 
allmänna skadeståndsrättsliga principer. 

Gällande påförandet av sanktionsavgiften anförde Högsta domstolen att det fanns 
författningsstöd för ett påförande av miljösanktionsavgiften, emellertid innebar det inte 
nödvändigtvis att det fanns grund för påförandet. Högsta domstolen fann att det var fel av 
miljödomstolen att påföra Kezban en miljösanktionsavgift då handläggningen av ärendet, 
av såväl Jordbruksverket som miljödomstolen, inte skett på rätt sätt. Även om 
handläggningen i målet skett på felaktigt sätt innebär det inte att en riktigt handläggning 
skulle haft en annan utgång. Staten framförde däremot inte att en korrekt handläggning av 
ärendet skulle haft samma utgång varpå Högsta domstolen fann att utgången skulle anses 
vara felaktig och skadebringande.  

Gällande om det förelåg omständigheter som gjorde att ansvar enligt SkadestL förelåg i 
målet anförde Högsta domstolen följande. En domstol ska redovisa de överväganden den 
gör i domskälen på ett öppet och förklarande sätt. Högsta domstolen fastslog att:  

”När en domstol i domskälen har redovisat en rimligt adekvat 
analys av rättsläget, så rör det sig inte om en felaktig 
rättstillämpning ifall analysen har lett fram till en slutsats som 
befinns avvika från gällande rätt ens om avvikelsen materiellt sett 
är påtaglig.”134 

 
 
134 NJA 2013 s. 842, Högsta domstolens bedömning p. 37. 
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Å andra sidan framförde Högsta domstolen att: 

”(…) om domstolen i sina domskäl inte har redovisat en sådan 
analys som är motiverad med hänsyn till saken, så kan det i sig 
vara tillräckligt för att utlösa ett skadeståndsansvar, om 
domstolen har kommit till ett resultat som är oförenligt med 
gällande rätt.”135 

Högsta domstolen gjorde i målet bedömningen att ansvar för det felaktiga domslutet 
föreligger enligt SkadestL då miljödomstolens domskäl inte innehållit en förklaring kring 
hur domstolen förhållit sig till undantagsregeln som finns i 10 § förordning (2005:220) 
om retursystem för plastflaskor och metallburkar.  

När det kom till JK:s yrkande om att Kezban förlorat rätten till ersättning då denne inte 
utnyttjat möjligheten att överklaga miljödomstolens dom fann Högsta domstolen att detta 
inte kunde ligga Kezban till last.  

Högsta domstolen fann att eftersom Kezban felaktigt påförts miljösanktionsavgiften på 
grund av ansvarsgrundande bristfällig rättstillämpning hade Kezban rätt att såsom 
skadestånd få åter det bolaget utgett i form av miljösanktionsavgiften om 5 000 kr. Vidare 
fann Högsta domstolen att Kezban hade rätt till ersättning för förlorade försäljnings-
intäkter för de burkar som inte kunde försäljas då miljödomstolens dom bland annat var 
ägnad att ligga till grund för att brukarna inte skulle saluhållas. Gällande ersättning för 
ideell skada fastslog Högsta domstolen att någon ersättning härom inte kunde utgå med 
stöd av 3 kap. 2 § 1 st. SkadestL då detta enbart rör personskada, sakskada samt ren 
förmögenhetsskada och inte ideell skada. Högsta domstolen gjorde bedömningen att en 
rättighetskränkning skett mot Kezban i form av att en rättsäkerhetssyftande straffrättslig 
princip i Europakonventionen åsidosatts, och inte att talan om miljösanktionsavgift 
anställdes mot Kezban. Härav aktualiserades i målet om ersättning för ideell skada kunde 
utgå med stöd av artikel 13 i Europakonventionen. Högsta domstolen fann emellertid att 
de ekonomiska effekterna som följde av kränkningen avhjälptes redan genom den 
förevarande domen varpå någon ersättning för ideell skada inte utgick. 

 
4.3 NJA 2014 s. 798 

4.3.1 Bakgrund  

I NJA 2014 s. 798 behandlades frågan om konkursförvaltarens O.S. arvode. Den 27 juni 
2007 försattes RMW Transport Aktiebolag i konkurs vid Uppsala Tingsrätt och O.S. 
utsågs till konkursförvaltare. I konkursbouppteckningen togs tillgångar upp till cirka 
50 000 kr, vilket huvudsakligen bestod av tre bilar, och skulder upptogs till cirka 
1 870 000 kr. Utöver detta antecknades även tillgångar i form av 50 aktier i bolaget 20 
Investors AB samt två kundfordringar. Vid tidpunkten för konkursbouppteckningen var 
värdet för dessa tillgångar oklart och de togs därför upp till 0 kr. Konkursbolaget hade 
även en reservfordring om cirka 450 000 kr mot 20 Investors AB. Eftersom värdet på 

 
 
135 NJA 2013 s. 842, Högsta domstolens bedömning p. 38. 
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aktierna samt kundfordringarna var oklart vidtog O.S. utredningsåtgärder för att kunna 
fastställa ett värde.  

Ett bud lämnades för aktierna samt reservfordringen på 226 00 kr i början av år 2008 men 
O.S. antog inte budet då han gjorde bedömningen att köpeskillingen i senare skede skulle 
kunna komma att bli ännu högre. Det dröjde härefter ytterligare några år innan han, i april 
2012, rapporterade att aktierna och reservfordringen avyttrats för 130 000 kr. Under tiden 
då dessa tillgångar ännu inte avyttrats hann han lämna in tio halvårsberättelser där han 
redogjorde för sitt fortsatta arbete med tillgångarna.  

 

4.3.2 Yttranden i målet 

O.S. begärde att arvodet för det arbete han utfört skulle fastställas till 343 750 kr inklusive 
mervärdesskatt. O.S. hemställde även att kostnader om 14 000 kr, för utfört arbete med 
hämtning av fordon samt efterforskning, skulle fastställas att utgå från medel som 
inkommit genom försäljning av företagsinteckningsbar egendom.  

Såväl tillsynsmyndigheten som gäldenären fick tillfälle att yttra sig i arvodesfrågan. 
Tillsynsmyndigheten framförde i sitt yttrande att skäligt arvode för förvaltaren borde 
fastställas till 250 000 kr, inklusive mervärdesskatt.  

 

4.3.3 Högsta domstolens bedömning 

I lägre instans fann domstolarna att O.S. brustit i omsorg och skicklighet vid avyttringen 
av aktierna samt reservfordringen mot 20 Investors AB på ett sådant sätt att O.S. arvode 
skulle sättas ned till 250 000 kr inklusive mervärdesskatt. O.S. överklagade lägre instans 
bedömningar och Högsta domstolen gjorde följande bedömning, vilket avgjordes efter 
föredragning. 

Högsta domstolen anförde att en förvaltare, vid viktigare frågor, är skyldig att höra 
tillsynsmyndigheten innan beslut fattas, han är dock inte skyldig att följa tillsyns-
myndighetens råd. I Högsta domstolen har O.S. framfört att han övervägt flera olika 
handlingsalternativ noga gällande avveckling av reservfordringen och aktierna samt att 
han haft kontakt med tillsynsmyndigheten gällande försäljningen av aktierna. Högsta 
domstolen framförde följande gällande de åtgärder en förvaltare tar. 

”Om en förvaltare inför en förvaltningsåtgärd har gjort 
noggranna överväganden på grundval av ett adekvat 
beslutsunderlag som kan granskas i efterhand, bör förvaltarens 
åtgärd i regel godtas. Även om det senare visar sig att åtgärden 
var ofördelaktig får således förvaltaren då anses ha handlat med 
tillräcklig omsorg. Om förvaltaren däremot inte kan presentera 
ett sådant underlag, så kan i allmänhet inte anses att 
förvaltningsåtgärden har vidtagits med erforderlig omsorg.”136 

 
 
136 NJA 2014 s. 798, Högsta domstolens bedömning p. 9. 
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I målet fann Högsta domstolen att O.S. inte kunde anses ha agerat med tillräcklig omsorg 
i samband med beslutet att dröja med försäljningen av aktierna samt reservfordringen. 
Detta på grund av att det inte framgår att han haft något adekvat beslutsunderlag när han 
fattade beslutet. Det som främst märktes var att det saknades dokumenterad undersökning 
om aktiernas avkastnings- och substansvärde samt vilka som var att anses som möjliga 
köpare. Däremot fann Högsta domstolen inte att det kunde riktas några anmärkningar mot 
de efterföljande åtgärderna som tagits av O.S. 

Högsta domstolen fastslog i målet att den brist i omsorg som kan ligga O.S. till last enbart 
bör inverka på den del av arvodet som hänför sig den berörda förvaltningsåtgärden. O.S. 
hade framfört att 110 000 kr av den yrkade ersättningen om 343 750 kr hänförde sig till 
avyttring av konkursboets tillgångar. Denna post var däremot inte nedbruten på de olika 
tillgångsslagen varpå Högsta domstolen gjorde en egen bedömning. Högsta domstolen 
fann att arbetet kring avyttringen av aktierna samt reservfordringen och det härom 
förkastade budet inte torde varit alltför omfattande varpå en nedsättning enbart borde ske 
med 10 000 kr inklusive mervärdesskatt. Till följd av detta fastställde Högsta domstolen 
O.S. arvode till 333 750 kr inklusive mervärdesskatt.  
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5. Analyserande reflektioner 
 

Syftet med detta kapitel var att besvara de frågeställningar som presenterats i uppsatsen. I 
avsnitt 5.1 har frågan om the business judgment rule de facto tillämpas i svensk rätt och hur 
detta i sådana fall tagit sitt uttryck diskuterats. I avsnitt 5.1.1 har diskuterats huruvida the 
business judgment rule förekommer i den aktiebolagsrättsliga regleringen och i avsnitt 5.1.2 
har de i kapitel 4 presenterade rättsfallen jämförts med the business judgment rule. Vidare 
har i avsnitt 5.2 diskuterats huruvida en allmänt vedertagen princip likt the business judgment 
rule som förekommer i amerikansk bolagsrätt är förenlig med de svenska aktiebolagsrättsliga 
reglerna kring styrelseledamöters skadeståndsansvar i 29 kap. 1 § ABL. Målet med kapitlet 
var att besvara de uppställda frågeställningarna.  
 

5.1 Förekomsten av the Business Judgment Rule i svensk rätt 

5.1.1 The Business Judgment Rule i den aktiebolagsrättsliga regleringen 

Med grund i det som ovan framförts kan återigen konstateras att the business judgment 
rule varken framkommer direkt av ordalydelsen i 29 kap. 1 § ABL eller av den allmänna 
skadeståndsrätten. För att fastställa huruvida principen ändock förekommer i den svensk 
aktiebolagsrätten krävs härav ytterligare utredning i ljuset av det som framförts ovan.  

Inledningsvis är det relevant att ännu en gång framföra citatet gällande definitionen av the 
business judgment rule från the Supreme Court of Delaware: 

”It is a presumption that in making a business decision the directors 
of a corporation acted on an informed basis, in good faith and in 
the honest belief that the action taken was in the best interests of the 
company.”137 

Som konstaterats ovan är principen en presumtion som innebär att styrelsen vid 
beslutsfattande har ansetts agera utifrån en väl informerad grund, i god tro samt i 
övertygelse om att beslutet fattats för företagets bästa. Det finns fyra rekvisit som kan 
utläsas för att principen ska vara tillämpbar, dessa är som nämnts ovan att ett beslut ska 
ha fattats av styrelseledamöterna och att de s.k. ”triads of fiduciary duties” ska vara 
uppfyllda. 

Vidare är det även relevant för den fortsatta diskussionen att återigen framföra vad som 
stadgas i 29 kap. 1 § ABL. Ur paragrafen kan utläsas att en styrelseledamot i ett svenskt 
aktiebolag kan bli skadeståndsansvarig mot såväl aktiebolaget för vilket 
styrelseledamoten utför uppdraget åt samt aktieägare och tredje part. Det framkommer 
även av paragrafen att det finns vissa rekvisit som måste vara uppfyllda för att den ska 
vara tillämpbar. Först ska en skada ha uppstått, skadan ska vidare ha vållats av en 
styrelseledamot i dennes uppdrag, skadan i sig ska även ha uppkommit genom åtgärd eller 
underlåtenhet att handla om detta kan tillräknas denne som uppsåt eller oaktsamhet. Det 
finns även ett krav på att det ska föreligga adekvat kausalitet mellan skadan och 
styrelseledamotens handlande eller underlåtenhet att handla.  

 
 
137 Aronson v. Lewis, s. 812. 
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Även om the business judgment rule som presumtion för att en styrelseledamot fattat ett 
välgrundat beslut och uppfyllt kravet på lojalitet och aktsamhet, även om skada 
uppkommer av handlandet, inte direkt framkommer av regleringen i ABL kan vissa 
likheter urskiljas mellan principen och skadeståndsansvaret som återfinns i 29 kap. 1 § 
ABL. Något som är betydande att poängtera innan likheter urskiljs är att the business 
judgment rule är en presumtion för att en styrelseledamot inte anses vara ansvarig för en 
uppkommen skada medan 29 kap. 1 § ABL är en paragraf som stadgar under vilka 
omständighet som en styrelseledamot anses vara skadeståndsansvarig för en uppkommen 
skada. Rekvisiten i de olika reglerna kan härav sägas användas på motsatta sätt. Medan 
rekvisiten i the business judgment rule finns för att se om principen ska användas och 
därigenom skydda styrelseledamoten, finns rekvisiten i 29 kap. 1 § ABL för att se om en 
styrelseledamot ska anses vara skadeståndsansvarig. The business judgment rule är härav, 
enligt författarens mening, mer ett skydd för styrelseledamoten medan 29 kap. 1 § ABL 
mer kan sägas vara ett skydd för den skadelidande och dennes rätt att få ersättning för den 
uppkomna skadan.  

Till att börja med kan konstateras att det inom såväl the business judgment rule som den 
svenska aktiebolagsrättsliga regleringen för styrelseledamöters skadeståndsansvar finns 
ett krav på att det handlar om ett beslut som fattats av styrelseledamoten. Ett krav på att 
skada ska ha uppkommit för att the business judgment rule ska tillämpas likt det som 
återfinns i 29 kap. 1 § ABL framkommer dock inte utav definitionen från the Supreme 
Court of Delaware. Utifrån det som tidigare presenterats kring principen kan däremot 
framföras att det torde vara först i de fall ett beslut kommit att bringa skada som the 
business judgment rule aktualiseras. Detta då principen är en presumtion för att en 
styrelseledamot fattat ett välgrundat beslut med företagets bästa i åtanke vilket medför att 
principen inte torde aktualiseras om inte beslutet som en styrelseledamot i ett aktiebolag 
tagit bringat skada för bolaget i sig eller aktieägarna. Varför det borde vara fallet tar sin 
grund i att ett affärsbeslut som varit positivt för ett aktiebolag vanligen inte ifrågasätts på 
samma sätt som ett affärsbeslut som kommit att bringa skada. Något skydd för 
styrelseledamöterna och deras beslutsfattande är härav inte betydande om inte handlandet 
bringat skada och eftersom the business judgment rule kan ses som ett skydd för 
styrelseledamöternas beslutsfattande kan slutsatsen dras att principens tillämpning även 
torde förutsätta att skada uppkommit. Huruvida uppkomsten av en skada bedöms på 
samma sätt som inom den svenska aktiebolagsrätten är däremot oklart.  

Utöver de framförda kraven återfinns i det business judgment rule även kravet på att 
styrelseledamoten ska ha agerat i enlighet med duty of care, duty of loyalty och i good 
faith, the triad of fiduciary duties, för att principen ska vara tillämpbar. Några liknande 
krav återfinns inte direkt i 29 kap. 1 § ABL, det går dock att diskutera huruvida de går att 
återfinna i bedömningen som sker gällande styrelseledamöters skadeståndsansvar. 

När det kommer till kravet på duty of care kan likheter mellan detta och den 
culpabedömning som sker vid tillämpningen av 29 kap. 1 § ABL urskiljas. Duty of care 
kräver å sin sida, som ovan framförts, bland annat att bolagsledningen fattar företagsbeslut 
med rimlig försiktighet utifrån vad en vanligt försiktig man skulle göra under liknande 
omständigheter. Vidare krävs att ett företagsbeslut ska fattas utifrån all relevant 
information som var till deras förfogande vid beslutsfattandet.138 Styrelsen måste härav 
undersöka all fakta som finns till deras förfogande innan de fattar ett affärsbeslut för att 

 
 
138 Se avsnitt 2.3. 
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beslutet ska anses uppfylla kravet på duty of care. Culpabedömningen å andra sidan sker 
utifrån om den som agerat oaktsamt borde agerat på ett annat sätt. Den traditionella 
uppfattningen är, enligt den allmänna skadeståndsrätten, att den handlandes agerande ska 
jämföras med hur en god familjefaders skulle agerat under liknande omständigheter.139 
Även om detta enbart är det traditionella sättet att se på culpabedömningen, och i större 
mån inte kommer till användning i dag, kan här urskiljas en likhet med duty of care där 
jämförelse sker mellan styrelseledamoten och en vanligt försiktig man.  

Vidare torde utgångspunkten vid culpabedömningen, i 29 kap. 1 § ABL, tas i om 
styrelseledamoten har iakttagit den omsorg som krävs av en syssloman i allmänhet.140 Att 
en styrelseledamot ska iaktta den omsorg som krävs av en syssloman i allmänhet torde 
innebära att denne ska vara aktsam i sina handlanden och en sådan aktsamhet skulle kunna 
tänkas vara att styrelsen, i likhet med duty of care, ska ha undersökt all relevant och 
tillgänglig fakta innan de tar ett affärsbeslut som påverkar aktiebolaget. Även om det inte 
tydligt framgår att styrelsen ska ha undersökt all relevant och tillgänglig fakta skulle detta 
kunna tänkas vara inkorporerat i culpabedömningen. Faktumet att en av styrelsens 
uppgifter, enligt 8 kap. 4 § 2 st. ABL, är att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska 
situation genom att bland annat kontinuerligt hålla sig informerad om de ekonomiska 
förhållandena i bolaget tyder likaså på detta. Att fatta ett affärsbeslut som inte är 
välgrundat där all relevant tillgänglig information tagits i beaktning kan anses vara 
oaktsamt och rekvisitet för att en styrelseledamot enbart kan bli skadeståndsansvarig om 
denne agerat genom uppsåt eller oaktsamhet kan här anses uppfyllt. Författaren anser 
härav att det vore rimligt att en styrelseledamot kan läggas oaktsamhet till last om denne 
fattar ett affärsbeslut utan att ha tagit all relevant och tillgänglig fakta i beaktning och som 
kommit att direkt påverkar aktiebolaget i negativ riktning.  

Kravet på duty of loyalty, som även det återfinns i the business judgment rule, innebär 
vidare, som tidigare framförts, att styrelseledamöterna ska agera lojalt och ojävigt. 
Aktiebolagets och aktieägarnas intressen har här företräde framför de intressen som en 
styrelseledamot har.141 Ett liknande krav på styrelseledamöterna i de svenska 
aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna förekommer inte. Det torde dock, enligt 
författarens mening, vara självklart att en styrelseledamot även i svensk rätt ska agera 
lojalt och ojävigt, även om det i sig inte kan föranleda att ett skadeståndsansvar 
aktualiseras. Några tydliga spår av duty of loyalty återfinns inte heller i de riktlinjer som 
finns för culpabedömningen. Culpabedömningen tar som tidigare poängterat sikte på om 
styrelseledamoten skulle handlat på ett annat sätt än det förekommande och om 
styrelseledamoten genom agerandet kan läggas oaktsamhet till last. Detta är inte något 
som kan liknas med den bedömning som sker gällande the duty of loyalty.  

Det sista rekvisitet som finns för the business judgment rule är good faith. Under  
2000-talet har det i amerikansk rätt diskuterats huruvida rekvisitet för good faith är 
inkorporerat i rekvisitet om duty of loyalty, och det är som tidigare framfört en omtvistad 
fråga. Good faith i sig innebär att styrelseledamoten, vid beslutsfattandet, ska ha agerat i 
tron om att beslutet fattats för aktiebolagets bästa intresse samt ej komma grov oaktsamhet 
till last.142 Ett rekvisit som liknar det för good faith i amerikansk aktiebolagsrätt återfinns 

 
 
139 Se avsnitt 3.1.2. 
140 Se avsnitt 3.2.3. 
141 Se avsnitt 2.3. 
142 Se avsnitt 2.3. 
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inte i 29 kap. 1 § ABL och det går inte heller att återfinna vid bedömningen av paragrafens 
tillämplighet. Utifrån det som framförts i tidigare kapitel gällande bedömningen för 29 
kap. 1 § ABL kan konstateras att det inte finns något undantag för den som agerat i tron 
om att beslutet fattats för företagets bästa intresse. Inom rekvisitet för good faith 
framkommer däremot att en del är att styrelseledamoten inte ska komma grov oaktsamhet 
till last. Att styrelseledamoten inte ska komma grov oaktsamhet till last liknar rekvisitet i 
29 kap. 1 § ABL gällande att styrelseledamoten blir skadeståndsansvarig om handlandet 
kan tillräknas denne som oaktsamhet. Bedömningen kring oaktsamhet sker som tidigare 
stipulerats genom culpabedömningen, något krav på att det ska vara grov aktsamhet 
förekommer dock inte. Till följd av detta återfinns, enligt författarens mening, inte 
rekvisitet kring good faith i nuvarande reglering gällande styrelseledamöternas 
skadeståndsansvar. Även om en styrelseledamot trodde att ett handlande skulle leda till 
en positiv utgång är detta således inget som, enligt nuvarande reglering, kan komma att 
påverka en styrelseledamots skadeståndsansvar. 

För att en styrelseledamot ska kunna bli skadeståndsansvarig enligt 29 kap. 1 § ABL krävs 
även att det ska föreligga adekvat kausalitet mellan styrelseledamotens handlande och den 
uppkomna skadan. Av förarbetena till SkadestL framkommer, vilket tidigare framförts, 
att adekvat kausalitet förenklat innebär att den inträffade skadan ska förefalla som en i 
viss mån karakteristik samt beräknelig följd av det skadegörande beteendet för en person 
som har kännedom om alla föreliggande omständigheter. I de fall en skada skulle 
uppkomma helt genom slumpmässiga skeenden utesluts skadeståndsskyldighet på grund 
av att chansen för att skadan i sig skulle inträffa varit en alltför slumpmässig följd av 
handlandet.143 För bedömningen av 29 kap. 1 § ABL är bedömningen för adekvat 
kausalitet en viktig beståndsdel. Det förekommer inte något liknande i the business 
judgment rule vilket kan tänkas föranledas av att principen är en presumtion om att 
styrelseledamoten, i de fall de uppställda rekvisiten är uppfyllda, gjort ett välgrundat 
beslut med företagets bästa i åtanke varpå adekvat kausalitet inte behöver föreligga. I de 
fall the business judgment rule inte anses vara tillämplig till följd av att de uppställda 
rekvisiten inte är uppfyllda kan i senare led, enligt författarens meningen, en bedömning 
av adekvat kausalitet tänkas erfordras.  

Sammanfattningsvis kan följande konstateras gällande huruvida the business judgment 
rule förekommer i styrelseledamöters skadeståndsansvar i 29 kap. 1 § ABL. Principen 
förekommer som nämnt inte direkt av lagtexten. Det går dock att finna vissa likheter 
mellan bedömningen av en styrelseledamots skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § ABL 
och rekvisiten i the business judgment rule, fastän tillämpningen av principen och 
tillämpningen av 29 kap. 1 § ABL medför olika utfall144. I både the business judgment 
rule och 29 kap. 1 § ABL går att utläsa att det ska röra sig om ett beslut som fattats av 
styrelseledamoten. Vidare kan, enligt författarens uppfattning, rekvisitet för duty of care 
återfinnas i vissa delar av den culpabedömning som sker vid tillämpningen av 29 kap. 1 § 
ABL. När det kommer till rekvisitet för duty of loyalty och det för good faith kan 
konstateras att dessa inte förekommer i bedömningen för styrelseledamöters 
skadeståndsansvar. Utöver detta är kravet på adekvat kausalitet något som särskiljer 29 
kap. 1 § ABL från the business judgment rule. Det går härav att se vissa likheter mellan 

 
 
143 Se avsnitt 3.1.3. 
144 Tillämpas the business judgment rule medför detta att styrelseledamoten presumeras ha fattat ett beslut 
som inte aktualiserar skadeståndsansvar medan om 29 kap. 1 § ABL tillämpas aktualiserar detta ett 
skadeståndsansvar för styrelseledamoten. 
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bedömningen för the business judgment rule i amerikansk rätt och den för 
styrelseledamots skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § ABL, även om principen i sig inte 
förekommer.  

 

5.1.2 The Business Judgment Rule i svensk rättspraxis 

The business judgment rule förekommer som konstaterat inte direkt av ordalydelsen i 29 
kap. 1 § ABL eller i den allmänna skadeståndsrätten, vissa likheter kan dock urskiljas 
mellan principen och bedömningen av en styrelseledamots skadeståndsansvar i den 
svenska aktiebolagsrätten. Att principen inte direkt förekommer i de svenska 
regleringarna innebär däremot inte att principen inte kan förekomma i svensk rätt på annat 
håll, exempelvis genom rättspraxis. Ovan har presenterats tre rättsfall där Lindskog menar 
att domstolen i sin bedömning närmar sig the business judgment rule.145 I det följande 
kommer dessa att ställas i relation till the business judgment rule för att utröna om 
principen förekommer i den svenska rätten genom rättstillämparen.146  

I NJA 2012 s. 858 behandlades frågan om de nytillträdda styrelseledamöterna Å.N. och 
S.N., i egenskap av styrelseledamöter i bolaget, blivit personligt betalningsansvariga för 
skulden bolaget ådragit sig mot M.O. Det som författaren funnit likna the business 
judgment rule är följande: 

”Försumlighetsprövningen bör inte vara inriktad på formalitets-
spörsmål utan på frågan huruvida den berörde styrelseledamoten 
har på det hela taget agerat försvarligt i den situation som 
bolaget befann sig i. De svåra beslutsfrågor som en 
styrelseledamot i ett krisande bolag ofta har att ta ställning till, 
motiverar att man vid efterhandsbedömningar har en 
förhållandevis generös och förstående syn på vad som borde ha 
gjorts och inte ha gjorts. Så länge styrelseledamoten har uppfyllt 
rimliga krav när det gäller att hålla sig informerad och att göra 
en seriös utvärdering av situationen, finns det sällan anledning 
att sätta i fråga de ställningstaganden som styrelseledamoten 
kom fram till.”147 

Här framförde Högsta domstolen bland annat att de ställningstagande som en 
styrelseledamot tagit innan ett beslut fattats inte bör ifrågasättas så länge denne hållit sig 
informerad och gjort en ordentlig utvärdering av situationen. Detta kan tänkas likna det 
Delawares Court of Chancery stipulerar angående varför the business judgment rule ska 
tillämpas. Delawares Court of Chancery stipulerade i Cede & CO. v. Technicolor, Inc. att 
affärsmän och kvinnor bland annat uppfattas besitta den kunskap som krävs för att fatta 
välgrundade beslut på en informerad basis varpå dessa beslut inte bör ifrågasättas av en 
domstol.148  

 
 
145 Se Andersson, M., referat av S. Lindskog, Advokatdagarna 2017 – Business judgment rule och principen 
om efterkontrollbarhet, Advokaten. 
146 För att se en vidare förklaring för varje enskilt rättsfall se kapitel 4. 
147 Se NJA 2012 s. 858, Högsta domstolens bedömning p. 22.  
148 Se avsnitt 2.3. 



40 
 

Att Högsta domstolen i målet anförde att en styrelseledamot inte blir skadeståndsansvarig 
om denne fattat ett beslut efter att en utvärdering skett av den förevarande situationen och 
att styrelseledamoten under tiden hållit sig informerade om läget liknar även det som i 
amerikansk rätt kallas duty of care. Liknande med duty of care ställer här domstolen ett 
krav på att styrelseledamoten ska hålla sig informerad om situationen och fatta väl-
grundade affärsbeslut.  

I målet fann Högsta domstolen att styrelseledamöterna inte var skadeståndsskyldiga då de 
skyndsamt hade försökt läka den kapitalbrist som förelåg i bolaget genom en nyemission. 
Högsta domstolen gjorde här bedömningen att styrelseledamöterna inte varit försumliga i 
sina handlanden då de vidtagit sådana adekvata åtgärder som kunde begäras av dem i den 
förevarande situationen. Högsta domstolen har i målet bland annat funnit att 
styrelseledamöterna gjort ett välgrundat beslut när de valde att genomföra en nyemission 
för att läka den kapitalbrist som förelåg varpå de inte kunde ställas som skadeståndsansvar 
till last. Denna slutsats liknar den bedömning som sker vid tillämpningen av the business 
judgment rule. Vid bedömningen av tillämpligheten av the business judgment rule sker 
däremot å ena sidan bedömningen genom att domstolen utreder huruvida styrelse-
ledamöterna uppfyller de fyra rekvisit som principen uppställer varefter det sedan 
presumeras att affärsbeslutet är välgrundat och inte bör medföra skadeståndsansvar för 
ledamoten. Högsta domstolens bedömning i NJA 2012 s. 858 tyder å andra sidan på att 
Högsta domstolen sett till ett av de fyra rekvisiten i the business judgment rule, 
tillsammans med andra omständigheter som inte förekommer i the business judgment rule, 
och härefter gjort bedömningen att styrelseledamöterna inte var att anse som 
skadeståndsskyldiga då deras beslut var att anse som välgrundat.  

Vidare behandlades i NJA 2013 s. 842 frågan om Kezbans rätt till ersättning för en påförd 
miljösanktionsavgift. Kezban förde i målet talan mot JK gällande en påförd 
miljösanktionsavgift om 5 000 kr. Det som i målet möjligen kan anses likna the business 
judgment rule är följande: 

”När en domstol i domskälen har redovisat en rimligt adekvat 
analys av rättsläget, så rör det sig inte om en felaktig 
rättstillämpning ifall analysen har lett fram till en slutsats som 
befinns avvika från gällande rätt ens om avvikelsen materiellt sett 
är påtaglig.”149 

Här anförde Högsta domstolen att även om en domstols domslut avviker från gällande rätt 
utlöser detta inte ett skadeståndsansvar om domstolen i domskälen har redovisat en rimligt 
adekvat analys av rättsläget. Härom anförde likväl Högsta domstolen i målet att om en 
domstol i domskälen inte redovisar en sådan adekvat analys kan det tillika vara tillräckligt 
för att utlösa skadeståndsansvar. I målet fann Högsta domstolen att ersättningsskyldighet 
förelåg då miljödomstolens domskäl inte innehöll en rimlig adekvat analys av rättsläget.  

I detta sammanhang kan förstås att en domstol inte anses ha fattat ett beslut som kan utlösa 
skadeståndsansvar om domstolen gjort en utredning av rättsläget och sedan kommit fram 
till ett beslut som bedöms som välgrundat, fastän beslutet i sig kan sägas strida mot 
gällande rätt. Även detta kan, enligt författarens mening, likna the business judgment rule 
och rekvisitet gällande the duty of care, trotts att målet i sig inte handlar om beslut som 

 
 
149 Se NJA 2013 s. 842, Högsta domstolens bedömning p. 37. 
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fattats av en styrelseledamot. Som tidigare stipulerats innebär the duty of care bland annat 
att de beslut som fattas av en styrelseledamot ska bygga på all den relevanta fakta som 
fanns tillgänglig inför beslutsfattandet vilket liknar Högsta domstolens resonemang i 
målet.  

Högsta domstolens bedömning i målet liknar även den bedömning som the Supreme Court 
of Delaware gjorde i fallet Smith v. Van Gorkom. I Smith v. Van Gorkom fann the 
Supreme Court of Delaware att the business judgment rule inte var tillämplig på grund av 
avsaknad av grundlig utredning inför ett styrelsebeslut. Liknande detta fann Högsta 
domstolen i NJA 2013 s. 842 att ersättningsskyldighet förelåg då miljödomstolens 
domskäl inte innehöll en rimligt adekvat analys av rättsläget. I båda fallen gjordes 
bedömningen att det inte hade fattats tillräckligt välgrundade beslut. Fastän Högsta 
domstolen inte talar om någon form av business judgment rule i sitt domskäl tyder detta, 
enligt författarens mening, på att en liknande prövning skett som vid bedömningen om the 
business judgment rule är tillämplig. Detta till följd av att Högsta domstolen gjort 
bedömningen att ersättningsskyldighet utlöses på grund av avsaknaden av ett tillräckligt 
välgrundat beslut, vilket kan liknas med att the business judgment rule inte anses 
tillämplig på grund av att en styrelseledamot inte uppfyller rekvisitet för duty of care. 

Det sista rättsfallet som framförts ovan är NJA 2014 s. 798 där frågan om konkurs-
förvaltaren O.S. arvode behandlades. I målet utreddes huruvida O.S. arvode skulle sättas 
ned på grund av brist i omsorg och skicklighet vid en avyttring av aktier samt en 
reservfordring. Gällande de åtgärder som en förvaltare tar gjorde Högsta domstolen 
gällande att: 

”Om en förvaltare inför en förvaltningsåtgärd har gjort 
noggranna överväganden på grundval av ett adekvat 
beslutsunderlag som kan granskas i efterhand, bör förvaltarens 
åtgärd i regel godtas. Även om det senare visar sig att åtgärden 
var ofördelaktig får således förvaltaren då anses ha handlat med 
tillräcklig omsorg. Om förvaltaren däremot inte kan presentera 
ett sådant underlag, så kan i allmänhet inte anses att 
förvaltningsåtgärden har vidtagits med erforderlig omsorg.”150 

I målet fann Högsta domstolen, som tidigare framförts, att O.S. inte kunde anses ha agerat 
med tillräcklig omsorg i samband med beslutet att dröja med försäljningen av aktierna 
samt reservfordringen då han inte hade något adekvat beslutsunderlag för beslutet. Likväl 
här, som i de förgående målen, framförde Högsta domstolen att det är av betydelse vilket 
underlag som beslutsfattaren grundar beslutet i och att detta sedan har betydelse för 
bedömningen om skadeståndsskyldighet aktualiseras. Således framkommer att det även i 
detta mål enbart är rekvisitet för duty of care som kan anses ha behandlats i målet. 
Eftersom Högsta domstolen redan på den grund att O.S. inte haft tillräckligt adekvat 
beslutsunderlag för sitt beslut, således att duty of care inte var uppfylld, är det svårt att 
fastställa om the business judgment rule förekommer då enbart ett rekvisit kan anses 
behandlas i målet, likt Högsta domstolens bedömning i NJA 2012 s. 858 och NJA 2013 s. 
842. 

 
 
150 NJA 2014 s. 798, Högsta domstolens bedömning p. 9. 
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I de förevarande rättsfallen har Högsta domstolen bland annat behandlat frågan huruvida 
besluten som fattats ska utlösa skadeståndsansvar eller om beslutsfattaren ska undgå 
skadeståndsansvar då denne fattat ett välgrundat beslut. Likt bedömningen kring the 
business judgment rule har Högsta domstolen i NJA 2012 s. 858 framfört att de beslut 
som en styrelseledamot fattar inte borde ifrågasättas i de fall styrelseledamoten hållit sig 
väl informerad och gjort en seriös utvärdering av situationen. Detta liknar även tanken 
bakom the business judgment rule som är att en styrelseledamots beslut inte ska 
ifrågasättas om beslutet är välgrundat och fattat med företagets bästa i åtanke.  

Att Högsta domstolen i rättsfallen börjat resonera i likhet med the business judgment rule 
är enligt författarens mening klart. Däremot är det oklart om principen som sådan kan 
anses förekomma i svensk rätt. Faktumet att Högsta domstolen enbart tycks beröra det 
underlag på vilket beslutet i målen är grundat på talar för att enbart rekvisitet om duty of 
care i the business judgment förekommer i svensk rätt.  

Liknande som vid prövningen av tillämpligheten av the business judgment rule har Högsta 
domstolen i rättsfallen utrett om tillräckligt motiverade beslut fattats. I NJA 2013 s. 842 
och NJA 2014 s. 798 har Högsta domstolen jämväl funnit att de fattade besluten utlöst en 
skadeståndsskyldighet då besluten inte varit tillräckligt motiverade, vilket bland annat 
liknar the Supreme Court of Delawares bedömning i Smith v. Van Gorkom där 
tillämpligheten av the business judgment rule behandlades. Enligt författaren kan härav 
konstateras att bedömningen i målen, att ersättningsskyldighet har utlösts på grund av ett 
otillräckligt välgrundat beslut, har skett i likhet med den för att the business judgment rule 
inte är tillämplig. Däremot kvarstår frågan om det går att konstatera att the business 
judgment rule förekommer i andra sammanhang än när det gäller att fastställa huruvida 
ett beslut inte är att anse som tillräckligt välgrundat och därav att skadeståndsskyldighet 
aktualiseras.  

I NJA 2012 s. 858 fann som nämnt Högsta domstolen istället att styrelseledamöterna inte 
var ersättningsskyldiga då de fattat tillräckligt välgrundade beslut. Denna bedömning 
skedde enbart, när jämförelse sker med the business judgment rule, enligt rekvisitet för 
duty of care och domstolen berörde inte de övriga rekvisiten för principen. På grund av 
att Högsta domstolen i målet enbart grundade sin bedömning i att rekvisitet för duty of 
care var uppfyllt kan inte den presumtion som the business judgment rule anses utgöra 
förekomma i målet som sådant då de andra rekvisitet för principen inte behandlas. Högsta 
domstolen har således gjort bedömningen att beslutet inte låg till grund för 
ersättningsskyldighet enbart på den grund att det var att anse som välgrundat och någon 
ytterligare prövning gjordes inte gällande om styrelseledamöterna agerat i enlighet med 
någon form av duty of loyalty eller good faith.  

Utifrån de rättsfall som behandlats i förevarande framställning kan konstateras att den 
presumtion som the business judgment rule utgör inte kan sägas förekomma i svensk rätt 
då the duty of care är det hitintills enda behandlade rekvisitet i Högsta domstolen. Däremot 
kan konstateras att vissa delar av the business judgment rule förekommer i svensk rätt 
genom rättstillämparen då Högsta domstolen har börjat tänka i liknande banor som 
domstolarna i USA gör gällande huruvida the business judgment rule är tillämplig eller 
ej.  
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5.2 Förenligheten mellan the Business Judgment Rule och 29 kap. 1 § ABL 

Trots att the business judgment rule, som presumtion för att en styrelseledamot fattat ett 
välgrundat beslut med aktiebolagets bästa i åtanke, inte kan anses förekomma i svensk rätt 
i dagsläget är det ändock aktuellt att diskutera frågan om en sådan princip skulle vara 
förenlig med 29 kap 1 § ABL. Eftersom det ovan framförda tyder på att Högsta domstolen 
i sina domskäl börja närma sig the business judgment rule är det av relevans att fastställa 
om en sådan allmänt vedertagen princip skulle vara förenlig med 29 kap. 1 § ABL eller 
om det skulle kunna komma att ändra det skadeståndsansvar som faller på en 
styrelseledamot enligt paragrafen. För att fastställa om en allmänt vedertagen princip 
liknande the business judgment rule skulle vara förenlig med 29 kap. 1 § ABL är det av 
vikt att utreda vad paragrafen syftar till samt vad the business judgment rule har för syfte.  

Som ovan framförts har den aktiebolagsrättsliga regleringen kring styrelseledamöters 
skadeståndsansvar i ABL ett reparativt syfte. Med detta menas att regleringen ska ge 
möjlighet för den skadelidande att kunna få ersättning för den skada som drabbat denne 
på grund av handlande som skett genom uppsåt eller oaktsamhet av annan part, i 
aktiebolagsrättsliga sammanhang exempelvis en styrelseledamot. Inom the business 
judgment rule framkommer inte att denna syftar till att ha något form av reparativt syfte. 
Principen syftar istället till att skydda bolagsledningen och de beslut dessa tar. I 
sammanhanget måste detta, enligt författarens uppfattning, sägas vara motsatsen till det 
syfte som regleringen i 29 kap. 1 § ABL torde ha. Regleringen i 29 kap. 1 § ABL existerar 
bland annat för att ge en möjlighet för den skadelidande att kräva skadestånd av den som 
åsamkat den förevarande skadan medan the business judgment rule existerar till följd av 
att en styrelseledamots beslut inte bör ifrågasättas av en domstol. I denna aspekt kan inte 
the business judgment rule anses vara förenlig med 29 kap. 1 § ABL. 

Enligt ett uttalande i prop. 1997/98:99 är det dessutom väsentligt för näringslivet och det 
allmänna förtroendet att det i lagstiftningen finns ”verksamma incitament för 
företagsledningarna att fullgöra sin skyldigheter”151. 29 kap. 1 § ABL har härav även en 
preventiv funktion vilket innebär att regleringen syftar till att verka handlingsdirigerande 
och sålunda få styrelseledamöter att undvika skadebringande beteende. The business 
judgment rule kan, enligt författarens mening, inte påstås ha ett sådant syfte. Principens 
syfte är som nämnt att skydda bolagsledningen och de beslut dessa tar, vilket snarare torde 
ge utrymme för styrelseledamöterna att agera relativt lättvindigt vid beslutsfattande än att 
verka handlingsdirigerande. 

The business judgment rule uppställer emellertid vissa rekvisit som enligt författaren torde 
verka i riktningen att styrelseledamöter ändock ser till att inte fatta beslut utan att ha en 
grund att stå på. Såväl rekvisitet duty of care som rekvisiten duty of loyalty och good faith 
fordrar att styrelseledamoten inte fattar beslut alltför lättvindigt vilket på ett sätt torde 
verka handlingsdirigerande. Detta genom att principen inte tillämpas om rekvisiten, som 
bland annat kräver att en styrelseledamot tagit del av all relevant information innan 
beslutsfattandet, inte uppfylls. Till följd av detta kan the business judgment rule, enligt 
författaren, påstås ha en preventiv funktion, även om det inte direkt framkommer av syftet 
med principen. I detta hänseende kan the business judgment rule anses vara förenlig med 
29 kap. 1 § ABL.  

 
 
151 Prop. 1997/98:99, s. 184. 
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Utöver de nu diskuterade syftena finns det enligt Delawares Court of Chancery även stor 
nytta av att tillämpa the business judgment rule då det uppmuntrar att antaganden av 
exempelvis ekonomisk risk sker av dem som är mest lämpade till detta. Enligt Delawares 
Court of Chancery bör som nämnt inte styrelseledamöters beslut ifrågasättas av 
domstolarna då styrelseledamöternas uppfattas besitta den kunskap och information som 
krävs för att fatta välgrundade beslut. När det gäller 29 kap. 1 § ABL kan det inte utläsas 
att något liknande framförts gällande paragrafen. Däremot har regleringen kring 
styrelseledamöters skadeståndsansvar getts en allmänt hållen avfattning då regleringen 
syftar till att täcka en mängd olika situationer. I förarbetena har även framförts att 
aktiebolags affärsverksamhet innebär att vissa risktaganden måste ske. Det krävs härav en 
reglering som ger rättstillämparen utrymme att göra en bedömning kring paragrafens 
tillämpning från fall till fall. Av detta kan förstås att ett beslut som en styrelseledamot tar 
inte alltid bör föranleda att ett skadeståndsansvar ska aktualiseras, enligt såväl amerikansk 
som svensk rätt, då det inom jobbet som en styrelseledamot bland annat krävs att vissa 
risktagande beslut fattas.  

Att 29 kap. 1 § ABL syftar till att ge den skadelidande ersättning för den uppkomna skadan 
innebär inte att den skadelidande alltid får ersättning. I paragrafen har vissa rekvisit satts 
upp vilket kan antas vara till följd av att inte allt för slumpmässiga skador ska aktualisera 
skadeståndsansvar. Inom det uppdrag en styrelseledamot har krävs att denne tar vissa 
beslut som inte alltid är självklara eller enkla att fatta. Skulle varje beslut en 
styrelseledamot tar aktualisera skadeståndsansvar är det enligt författarens mening stor 
chans att de personer som är mest lämpade för uppdragen inte tar dem.152 Detta för att de 
inte vill ta risken att få ett skadeståndsansvar för ett beslut de fattat med tron om att det 
varit positivt för företaget men som istället kommit att bringa skada. För att de mest 
lämpade personerna ska våga ta uppdrag som styrelseledamöter krävs härav att 
regleringen har en något allmänt hållen avfattning där inte varje beslut en styrelseledamot 
tar inom uppdraget föranleder skadeståndsansvar, vilket regleringen även har idag. Detta 
tankesättet kan tänkas likna det som finns för the business judgment rule gällande att de 
som är mest lämpade att fatta viktiga affärsbeslut också bör fatta dem.  

Inom såväl den amerikanska aktiebolagsrätten som inom den svenska aktiebolagsrätten 
ställer man upp vissa krav på styrelseledamöterna för att deras beslut inte ska aktualisera 
skadeståndsansvar. Även om the business judgment rule är att se som en presumtion för 
att styrelseledamöter fattar beslut som varit välgrundade och inte bör ifrågasättas av 
domstol ställer principen upp vissa rekvisit som måste uppfyllas för att presumtionen ska 
vara tillämplig. Likväl ställer 29 kap. 1 § ABL upp vissa rekvisit som måste vara uppfyllda 
för att skadeståndsansvar ska aktualiseras och om dessa inte uppfylls aktualiseras sålunda 
inte skadeståndsansvar. Ovan har framförts att principen och paragrafen har vissa likheter 
gällande de rekvisit som uppställs vilket enligt författaren medför att vissa delar av the 
business judgment rule och 29 kap. 1 § ABL kan anses vara förenliga i den aspekten.  

När det kommer till huruvida en allmänt vedertagen princip liknande the business 
judgment rule skulle vara förenlig med 29 kap. 1 § ABL kan följande konstateras. De 
syften 29 kap. 1 § ABL har och de som the business judgment rule har kan anses vara 
förenliga med varandra till viss del. När det kommer till det reparativa syfte som 29 kap. 
1 § ABL har kan något liknande inte utläsas ur syftena som finns för the business judgment 
rule. Här skulle en allmänt vedertagen princip i svensk rätt liknade the business judgment 

 
 
152 Se även under avsnitt 3.2.3. 
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rule kunna anses strida mot syftet med 29 kap. 1 § ABL och därmed den skadelidandes 
möjlighet till ersättning. Däremot framkommer enligt författaren att såväl the business 
judgment rule som 29 kap. 1 § ABL kan anses ha preventiva funktioner. Såväl principen 
som paragrafen har rekvisit som måste vara uppfyllda tillika inte uppfyllda för att en 
styrelseledamot ska slippa skadeståndsansvar vilket verkar handlingsdirigerande och 
torde göra att styrelseledamöterna fattar beslut som är välgrundade. Även om the business 
judgment rule inte syftar till att vara reparativ ställer principen upp fler rekvisit gällande 
hur en styrelseledamot måste agera i och med ett beslut denne tar i sitt uppdrag än vad 29 
kap. 1 § ABL gör. I 29 kap. 1 § ABL ställs enbart upp kravet på att styrelseledamoten inte 
får agera oaktsamt medan the business judgment rule även ställer upp att 
styrelseledamoten måste agerat med företagets bästa intresse i åtanke och med tron om att 
beslutet fattats för detta. Eftersom the business judgment rule ställer upp fler rekvisit är 
chansen att en skadelidande får ersättning för en skada, enligt författarens mening, större 
än om bedömningen enbart sker utifrån 29 kap. 1 § ABL. Detta till följd av att även om 
en styrelseledamoten agerat aktsamt kan denne enligt the business judgment rule bli 
skadeståndsskyldig i de fall styrelseledamoten exempelvis varit jävig, något liknande 
framkommer inte av 29 kap. 1 § ABL eller bedömningen om dess tillämpning. 
Sammanfattningsvis finner författaren att en allmänt vedertagen princip liknande the 
business judgment rule skulle vara förenlig med 29 kap. 1 § ABL. 

I de fall en princip likt the business judgment rule i amerikansk rätt skulle komma att bli 
allmänt vedertagen i svensk rätt aktualiseras utöver detta frågan hur en bedömning enligt 
29 kap. 1 § ABL härefter skulle ske. Om en sådan princip bli allmänt vedertagen i den 
svenska aktiebolagsrätten skulle detta innebära att det måste fastslås i vilken ordning 
bedömningen ska ske. Frågan blir om en styrelseledamots skadeståndsansvar först ska 
prövas utifrån principen och sedan, i de fall den inte kan tillämpas, utifrån 29 kap. 1 § 
ABL. I de fall detta skulle vara fallet kommer även frågan om 29 kap. 1 § ABL bör få en 
annan utformning. I dagsläget finns som nämnt en culpabedömning inom paragrafen som 
i vissa delar kan sägas likna the business judgment rule och rekvisitet för duty of care, 
varpå frågan uppstår om detta rekvisit bör urholkas ur paragrafen. Enligt författarens 
mening är det inte nödvändigt för rättstillämparen att göra en dubbel culpabedömning utan 
det är snarare något som skulle föranleda svårigheter vid rättstillämpningen, varpå 
rekvisitet för oaktsamhet möjligen bör urholkas ur 29 kap. 1 § ABL om en allmänt 
vedertagen princip likt the business judgment rule införs i svensk rätt. Detta får dock 
lämnas till rättstillämparen att fastställa om en princip likt the business judgment rule 
skulle komma att bli allmänt vedertagen i svensk rätt.  
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6. Avslutande kommentarer 

6.1 Slutsats och egna reflektioner 

Som flertalet gånger poängterats förekommer inte the business judgment rule i de svenska 
regleringarna, varken i ordalydelsen i 29 kap. 1 § ABL eller i den allmänna skadestånds-
rätten. För att fastställa om the business judgment rule ändock kunde anses förekomma i 
svensk rätt har det förutsatts att både bedömningen av 29 kap. 1 § ABL och relevanta 
prejudikat behandlats. Utifrån den utredning som företagits kan konstaterats att det finns 
vissa likheter mellan the business judgment rule och den reglering som finns i svensk 
aktiebolagsrätt gällande styrelseledamöters skadeståndsansvar. Ur vissa av rekvisiten som 
framkommer av 29 kap. 1 § ABL och de rekvisit som framkommer av the business 
judgment rule kan konstateras att likheter finns.  

Gällande rekvisitet för duty of care som återfinns i the business judgment rule och den 
culpabedömning som sker vid bedömningen av 29 kap. 1 § ABL gällande rekvisitet för 
oaktsamhet kan dessa anses likna varandra. I båda fall kan det av styrelseledamoten krävas 
att denne fatta ett välgrundat beslut med iakttagande av all relevant fakta. The duty of care 
uppfylls som nämnt genom att styrelseledamoten inför ett affärsbeslut överväger all den 
relevant fakta som är till deras förfogande. Om styrelseledamoten inte överväger all den 
relevanta fakta som varit till deras förfogande inför beslutsfattande anses rekvisitet inte 
vara uppfyllt. Detta liknar både den culpabedömning som sker kring om en 
styrelseledamot anses vara oaktsam och den bedömning Högsta domstolen gjort i de ovan 
behandlade rättsfallen.  

I NJA 2012 s. 858 framförde Högsta domstolen bland annat att eftersom styrelseledamöter 
i sitt uppdrag möter svåra beslutsfrågor borde bedömningen av om de agerat oaksamt inte 
vara alltför hård, förutsatt att styrelseledamoten uppfyller rimliga krav när det gäller att 
hålla sig informerad. Utifrån detta kan å ena sidan konstateras att tankesättet kring the 
business judgment rule kan anses förekomma i svensk rätt genom att bedömningen kring 
om the business judgment rule inte är tillämplig och att skadeståndsskyldighet aktualiseras 
i svensk rätt sker på liknande sätt. Å andra sidan kan, utifrån det ovan behandlade, 
konstateras att principen inte kan sägas förekomma i form av presumtion för att styrelsen, 
vid beslutsfattande, har agerat utifrån en väl informerad grund samt i övertygelse om att 
beslutet fattats för företagets bästa då alla rekvisit som förekommer i principen ännu inte 
behandlats av rättstillämparen. Slutsatsen kan här dras att vissa delar av the business 
judgment rule förekommer i svensk rätt genom rättstillämparen men principen i sin helhet 
kan enligt författarens mening inte anses förekomma.  

Utöver det nu nämnda har förevarande uppsats även erfordrat att syftet med 29 kap. 1 § 
ABL och syftet med the business judgment rule har jämförts med varandra för att fastställa 
om en allmänt vedertagen princip likt the business judgment rule är förenlig med 29 kap. 
1 § ABL. The business judgment rule torde inte ha något reparativt syfte men dess 
handlingsdirigerande effekt verkar enligt författaren i en positiv riktning och skulle 
förstärka kraven som ställs på styrelseledamöter i svensk rätt idag. Detta till följd av att 
the business judgment rule ställer upp fler rekvisit kring styrelseledamotens egna 
handlande än 29 kap. 1 § ABL gör. Den handlingsdirigerande effekt the business judgment 
rule torde ha verkar enligt författaren i riktningen att styrelseledamöter inte fattar beslut 
lättvindigt och därav torde ta beslut för aktiebolagets bästa och sätta bolagets intressen i 
första rummet. Även om förekomsten av 29 kap. 1 § ABL också torde ha en sådan 
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handlingsdirigerande effekt är det enligt författaren ytterligare en påtryckande faktor för 
omsorgsfulla beslut om en princip likt the business judgment rule skulle komma att bli 
allmänt vedertagen i svensk rätt. Däremot innebär inte införandet av en sådan princip i 
svensk rätt att varje beslut en styrelseledamot tar kommer vara gynnsamma för 
aktiebolaget. Bara för att en styrelseledamot fattar ett välgrundat beslut innebär det inte 
att beslutet kommer vara till fördel för bolaget. Det går inte att kräva av en styrelseledamot 
att varje beslut denne tar ska vara gynnsam för bolaget då det finns andra påverkande 
faktorer än just det som en styrelseledamot kan styra över. Precis som Högsta domstolen 
anförde i NJA 2012 s. 858 kommer styrelseledamöter behöva ta flertalet svåra beslut inom 
sitt uppdrag som styrelseledamot och det går enligt författaren inte att ställa kravet på att 
en styrelseledamot alltid ska vara skadeståndsansvarig för skada som bringas bolaget på 
grund av ett beslut denne tar eftersom även ett välgrundat beslut kan medföra skada.  

Utifrån utredningen som skett ovan och det nu framförda kan slutsatsen dras att det enligt 
författarens mening inte finns något som klart tyder på att en allmänt vedertagen princip 
likt the business judgment rule skulle stå i strid med 29 kap. 1 § ABL. En sådan princip 
skulle möjligen kunna verka positivt för syftena med 29 kap. 1 § ABL genom att den kan 
sägas ställa högre krav på en styrelseledamots handlanden inför ett affärsbeslut som direkt 
påverkar bolaget än vad regleringen gör idag. Att så skulle vara fallet föranleds av att det 
i the business judgment rule ställer fler krav på styrelseledamotens handlande i sig än vad 
29 kap. 1 § ABL gör.  

Avslutningsvis ska det enligt författaren mening bli intressant att följa utvecklingen och 
se om en princip likt the business judgment rule kommer ta sin plats i den svenska rätten.  
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