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Sammanfattning 

2009 utfärdade EU Solvens II-direktivet innehållande nya regler för försäkringsbolag gällande 

bland annat kapitalhållning, företagsledning och riskhantering. Detta nya regelverk med 

tilläggsdirektiv och förordning är tekniskt i sin natur och syftar till att ge ett bättre skydd till 

försäkrings- och återförsäkringstagare vid hög utlösningsgrad. Företags styrelse utpekades i 

direktivet som ansvariga för den interna efterlevnaden av det nya regelverket och sedan 

implementeringen den 1 januari 2016 har Solvens II övergått till att vara gällande rätt i 

Sverige. Genomförandet påverkade inte bara den interna svenska marknaden utan även hur 

tillsynen av denna skulle gå till. FI är sedan tidigare bemyndigade att utfärda föreskrifter för 

att reglera försäkringsmarknaden vid behov och bristande efterlevnad från aktörer. Om ett 

företag inte uppnår de nya kraven i Solvens II riskerar de straffavgift, vite och att få tillståndet 

att bedriva försäkringsverksamhet återkallat. 

Det externa skadeståndsansvaret för styrelse och VD vid skada som uppstår genom 

överträdelse av FI:s föreskrifter har Solvens II-reglerna valt att överlämna till var medlemsstat 

att själva reglera. Sedan tidigare har svensk rätt medgett ett externt skadeståndsansvar för 

stiftare, styrelseledamot och VD men då endast vid överträdelse av ABL, ÅRL eller 

bolagsordning. Därmed bör möjligheten till att utkräva ansvar för överträdelse av föreskrift 

försvåras, trots att sådant agerande av de utpekat ansvariga kan uppbringa en mycket stor 

skada för såväl bolaget som för aktieägare eller annan. Uppsatsen behandlar frågan om det 

externa skadeståndsansvaret för styrelse och VD och når slutsatsen att ett ansvar ändå bör 

kunna utkrävas av ledningen vid föreskriftsöverträdelse. Dock är det endast styrelsen och inte 

VD som bär detta externa ansvar på grund av den svenska lagstiftarens tolkning av vilka som 

ingår i ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan [cit. FLT-organ] inom företaget.  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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett gott klimat för aktiebolag kräver mycket från sitt samhälle. Det måste finnas fungerande 

skattesystem, relevant lagstiftning och möjligheter att utnyttja och fastställda denna 

tillsammans med många andra interna som externa funktioner inom bolaget och på 

marknaden. Lagstiftaren har vid framtagandet av nya lagar ett naturligt fokus mot bolagens 

rättigheter och skyldigheter med regelverk som specificerar bland annat hur rapportering, 

resultatsammanställning och redovisning ska gå till. Däremot finns färre lagar som behandlar 

skyddet för ägarna och deras rätt gentemot försäkringsbolags ledning. Olika lagar ställer upp 

regler för hur bolag ska förstå sin roll och förhålla sig till andra funktioner i samhället , men 1

en rätt för aktieägare eller annan att begära skadestånd för de fall då en styrelseledamot eller 

VD agerar skadligt med bolags resurser och tillgångar finns det endast en mening om i 29 

kap. 1 § 1 st, andra meningen ABL, med ett tillägg i 11 kap. 51 § FRL för 

försäkringsaktiebolag. Skulle oro sprida sig bland investerare att deras skydd mot allt för 

riskbenägna beteenden från en styrelseledamot eller VD inte håller vatten kan marknadens 

förtroende påverkas kraftigt och leda till en uppsjö av förtroendeproblematik.  

2009 utfärdades ett direktiv från EU gällande upptagande och utövande av försäkrings- och 

återförsäkringsverksamhet kallat Solvens II. Direktivet var byggt på tre pelare bestående av 

kvantitativa krav, kvalitativa krav och rapportering med syfte att ge bättre skydd till 

konsumenterna vid fall av hög grad av utlösning av premierna.  Detta var vid Solvens II 2

arbetets vagga för att lägga försäkringsbranschen i linje med banker som hade fått liknande 

reglering i och med det tidigare Basel III direktivet, men vid utvecklingen av arbetet fick det 

även ett sekundärt syfte som en effekt av 2008 års finanskris. Arbetet följdes upp av EU 

genom OMNIBUSS II-direktivet och Solvens II-förordningen och implementerades i svensk 

rätt 1 januari 2016. 

 ÅRL, BFL, ABL, FRL, BL etc.1

 Eckerberg, Per Johan. 2011. Försäkringsrörelsemanualen 2011. 1a upplagan, s. 83 f. Scandinavian R E 2

Production.
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Solvens II strukturen är byggd på tre pelare, den första pelaren fokuserar på kvantitativa krav 

för hur värderingen av bolags tillgångar, skulder och risker ska värderas gemensamt med ett 

kapitalkrav för att täcka dessa.  De två olika kapitalkraven kallas MCR och SCR. Den andra 3

pelaren innehåller kvalitativa regler vilka reglerar de interna kontrollfunktionerna i ett 

försäkringsbolag där krav på styrning, riskhantering och en informerad ledning blandas med 

regler om proaktiv och riskbaserad tillsynsmetod.  Den tredje och sista pelaren fokuserar på 4

rapporteringsskyldigheten för bolaget, både mot tillsynsmyndigheten men även mot 

marknaden.  En informerad tillsynsverksamhet och kundkrets ska här förstås som ett av 5

målen med detta nya regelverk. Det ställs i direktivet upp en ny typ av tillsyn, men metoderna 

för denna nya tillsyn att faktiskt utövas med hjälp av olika tvångsåtgärder från 

tillsynsmyndigheten lämnar EU upp till nationerna själva. Lagstiftaren i Sverige har istället 

ändrat både kvalitativa regler, kvantitativa regler och rapporteringskraven i FRL vilket vid 

överträdelser ska skapa ett ansvar genom 29 kap. 1 § ABL och 11 kap. 51 § FRL. 

Då tillsynsmyndighets föreskrift i Sverige inte omfattar de explicit givna områden för det 

externa skadeståndsansvaret i ABL uppkommer frågan vad som gäller för dessa bolag vid 

bristande efterlevnad av dessa. Ett nytt regelverk utan något slag av påtryckningseffekter 

framstår som ett tämligen tamt sådant och överhuvudtaget inte i linje med varken EU:s eller 

den svenska lagstiftarens syfte med Solvens II regelverket. Frågeställningen behandlar om 

styrelse och VD i ett försäkringsbolag riskerar ett externt skadeståndsansvar vid överträdelser 

av tillsynsmyndighets föreskrifter som en effekt av denna nya lagstiftning.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att klarlägga situationen som den ser ut idag, de lege lata sedan 1 

januari 2016 vad gäller styrelseledamot och VD:s externa skadeståndsansvar vid överträdelser 

av tillsynsmyndighets föreskrift till följd av Solvens II-regelverket. Med bemyndigandet till 

tillsynsmyndighet att se till att marknaden efterlever det nya regelverket bör medfölja en 

 SOU 2011:68 s. 42-44.3

 SOU 2011:68 s. 45-46.4

 SOU 2011:68 s. 46.5
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påtryckningsmöjlighet och det är specifikt denna ska utredas och klarläggas. Varken 

marknaden eller försäkringsbolagen själva kan utvecklas till sin fulla potential om det 

föreligger ett osäkert rättsläge gällande externa skadeståndskrav som eventuellt kan riktas mot 

ett företags ledning. Aktiebolag existerar för att förmera tillgångar och en attraktiv marknad 

måste ha ett system vilket tillhandahåller tydliga regler för när och hur ett nytt ansvar åläggs 

ett bolags ledning. 

1.3 Metod och material 

Det finns en mängd material sett till hela unionens arbete med Solvens II internt och inom 

gemenskapen, mer än vad som kan behandlas i denna uppsats. Materialet avgränsas därför till 

Sverige och hur de externa ansvarsbestämmelserna i vår interna lagstiftning kommer att 

hanteras i praktiken. Utöver direktiven och förordningarna kopplade till Solvens II arbetet är 

det svenska källor som kommer brukas. Den nya regleringen kommer från EU i direktivform, 

Sverige behöver alltså inte inarbeta dessa nya regler på exakt samma sätt som Danmark eller 

Tyskland. Då jag i uppsatsen söker svensk rätts inställning till hur det externa 

skadeståndsansvaret påverkats inom försäkringsbranschen måste svensk historia och nutid 

anses som viktigare rättskälla än övriga medlemsstaters motsvarighet och dessa lämnas därför 

därhän. 

För att uppnå mitt syfte måste först gällande rätt klarläggas. Solvens II arbetet har pågått 

under en längre tid och bör förklaras i dess syfte, uppkomst och metod för att läsaren ska få en 

god referensram till varför detta nya regelverk överhuvudtaget ansågs behövligt och i vilka 

delar nya ansvar ålagts medlemsstaterna och de verkande inom gemenskapen. Intern gällande 

rätt ska sedan förklaras med en rättsdogmatisk metod. Inrikes praxis, förarbeten och doktrin 

ska därmed systematiskt förklara hur gällande rätt såg ut upp till lagändringen den 1 januari 

2016. Tillsynen och metoder för att med tvång få företag att efterleva regelverket behandlas 

därefter följt av analys och slutsats. 
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1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar huvudsakligen vinstutdelande försäkringsaktiebolag, ömsesidiga 

försäkringsbolag samt ekonomiska föreningar får en sekundär roll. Det är endast det interna 

skadeståndsansvaret för styrelse och VD som ska behandlas och därmed faller det interna 

ansvaret utanför. Det är alltså inte skadeståndsansvar gentemot bolaget självt som är av 

intresse utan ansvaret mot aktieägare eller annan. Trots detta används nedan internt ansvar 

som guide vid oklara bedömningar. Gällande utlösande faktorn av ansvarsbestämmelserna är 

det endast vid tillsynsmyndighets föreskrift, även om delar av regelverket möjligtvis kan 

uppbringa ett externt skadeståndsansvar är det för uppsatsen endast relevant om så även kan 

ske vid överträdelse av tillsynsmyndighets föreskrift. 

Skillnaden på indirekta och direkta skador kommer inte behandlas vidare. Uppsatsen ämnar 

utreda möjligheten för ett externt skadeståndsansvar och inte lägga fokus på de olika typer av 

skada som kan uppstå. 

1.5 Disposition 

EU:s arbete med direktivet behandlas inledningsvis. Den EU-rättsliga metod som använts och 

Sveriges roll i att påverka det nya regelverket ska förklaras för att ge EU:s bild av hur de såg 

på framtida problem inom branschen och proaktivitet i regleringen av denna. Svensk rätt och 

dess historia förklaras sedan med målet att ge läsaren full förståelse om vad som ligger bakom 

den nuvarande skadeståndsbestämmelsen i 29 kap. 1 § ABL. Av vikt blir givetvis varför och 

när det externa skadeståndsansvaret inkorporerades i svensk lag. Den nationella tillsynen över 

hela regelelverket och metoder för efterlevnad behandlas även som en del i detta. Analys och 

slutsats avslutar arbetet tillsammans med ett eget ställningstagande i frågan om 

ansvarsbestämmelserna. Detta för att helt förstå effekterna som Solvens II implementeringen 

för med sig såväl i teorin som i faktiska domstolars bedömningar.  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2. Solvens II 

2.1 Bakgrund 

Sedan tidigt 2000-tal har det inom EU arbetats för att frambringa ett nytt regelverk för 

försäkrings- och återförsäkringsgivare.  De tidigare solvensreglerna för försäkrings- och 6

återförsäkringsbranschen fanns i skadeförsäkringsdirektivet från 1973 och 

livförsäkringsdirektivet från 1979  med tillhörande kompletteringsdirektiv. Detta regelverk 7

gick under samlingsnamnet Solvens I. Sedan dess har företag på de inhemska marknaderna i 

EU:s medlemsstater i större utsträckning klivit ut på gemenskapsmarknaden. Företag som 

finns i en stat är i större utsträckning även verksamma i andra medlemsländer. Denna 

utveckling gick fort i förhållande till lagstiftarens förmåga att reglera den nya, större och 

multinationella marknaden som företag nu kunde vara verka inom vilket skapade problem för 

staternas tillsyn av marknaden. För god tillsyn måste en myndighet eller ett organ ha 

möjlighet att bedöma företag efter hela företagets verksamhet. Då det inte fanns en 

centraliserad tillsynsmyndighet för hela EU var det svårt för varje stats egna 

tillsynsmyndighet att överblicka de ett bolags hela verksamhet. Tillsynsmyndigheter 

kontrollerade endast de aktiviteter som skedde inom landet och fick därmed svårligen en 

fullständig bild av företagens solvenstillstånd.  

2009 antogs ett första direktiv som ersatte de tidigare givna direktiven för solvensskyldigheter 

i försäkrings- och återförsäkringsföretag, i huvudsak Solvens I. Det nya regelverket, Solvens 

II, är ett mycket tekniskt direktiv med mål att säkra försäkrings- och förmånstagares 

rättigheter mot försäkrings- och återförsäkringsföretag  och för att skapa en mer enhetlig inre 8

marknad för bolag . Målet var att tillskapa ett bättre skydd för konsumenter både genom 9

kapitalkrav, nya interna funktioner i bolagen och ett fördjupat arbete med tillsyn mellan 

 Prop. 2015/16:9 s. 177.6

 Prop. 2015/16:9 s. 177.7

 Skäl 14, EU direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och 8

återförsäkringsverksamhet (Solvens II).

 Skäl 2, EU direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och 9

återförsäkringsverksamhet (Solvens II).
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länderna. Även om det uttalat finns fler skäl till de nya reglerna bör dessa vara huvudmålet 

sett till konsekvenserna av implementeringen. Direktivet är byggt på tre pelare vilka 

behandlar kvantitativa regler (I), kvalitativa regler (II) och rapporteringsmetoder (III) , dessa 10

behandlas nedan i styckena 2.3 - 2.5. 

Som komplement till direktivet infördes den 10 oktober 2014 Solvens II förordningen, knappt 

3 månader innan Sverige införlivade Solvens II direktivet i nationell rätt. Förordningen 

innehöll en mängd nya krav på företagens ledningsorgan och dessa individers kunskaper om 

bland annat företagets organisation, beräkningsmodeller och gick så långt som att begära en 

allmän lämplighetsbedömning av dessa.  Ett problem kopplat till dessa nya regler är att det 11

inte fanns någon hänvisning till varken ett skadeståndsansvar eller ett straffrättsligt ansvar vid 

överträdelser. EU förlitade sig i förordningen på att staterna själva hade reglering som reglerar 

ett ledningsorgans ansvar för sådana situationer gemensamt med de i regelverket nya 

befogenheterna att ställa krav på företagen för tillsynsmyndigheterna. Även definitionerna av 

interna FLT-organ har visat sig skilja sig i en europeisk betydelse jämfört med den svenska. I 

Sverige är styrelsen och VD:n två skilda ledningsorgan inom bolaget och båda kan 

representera bolaget, detta ansvar kan de själva inte avsäga sig då det är ett lagstadgat 

sådant.  I förordningen har det dock genomgående uppfattats att när ett FLT-organ ska 12

definieras enligt svensk rätt är det endast styrelsen som menas.  VD:s roll i ett 13

försäkringsbolag kan därmed komma att undermineras framöver.  14

Kapitlet ska belysa varför och hur Solvens II regleringen utformats. Framställningsmetoden 

och delar av den mer direkta effekten av regelverket lyfts fram nedan för att läsare ska fullt 

förstå syftet bakom de nya lagarna och de skyddsvärda parterna. 

 Eckerberg, Per Johan. 2011. Försäkringsrörelsemanualen, en bruksanvisning till försäkringsrörelselagen. 1a 10

upplagan, s. 85. Scandinavian R E Production. 

 Art. 225, 258, 268,  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35. 11

 Svernlöv, Carl. 2006. Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolag. 2a upplagan, s. 49. 12

LitteraturCompagniet AB.

 Ds 2010:32 s. 54 samt prop. 2015/16:9 s. 302.13

 För fördjupning se Besher, Alexander och Anderson, Jan. VD:s roll i försäkringsföretag - en konsekvensanalys 14

av två förslag för genomförandet av Solvens II. 
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2.2 Lamfalussyprocessen 

Solvens II direktivet byggdes enligt Lamfalussyprocessen vilket är en relativt ny metod för att 

ta fram lagstiftning inom EU. Processen infördes först 2001 för ny lagstiftning på 

värdepappersmarknaden men har sedan 2005 även använts vid framtagning av nya regelverk 

för bank-, fond- och försäkringsområdena.  Samarbetet mellan staterna enligt 15

Lamfalussymodellen sker på fyra nivåer vilka sker i turordning. 

2.2.1 Nivå 1 

Nivå 1 är det inledande skedet av ny EU-lagstiftning och syftar till att ta fram ny 

ramlagstiftning.  Dessa ramlagar ska bygga på allmänna principer och politiska vägval inom 16

EU. På Kommissionens initiativ upprättas ett utkast till det framtida direktivet och 

medlemsstaterna uppmanas sedan att inkomma med synpunkter på punkterna i utkastet.  De 17

inkomna synpunkterna ska bland annat ge Kommissionen en uppfattning om ramlagarna 

överhuvudtaget kommer accepteras av Europaparlamentet. På nivå 1 beslutas även vilka 

områden som behöver mer detaljerade regler. Det är värt att notera att även om själva 

framtagningen av regelverken genom Lamfalussymodellen är en ny metod för framtagning är 

genomförandet av det i direktivs- eller föroreningsform densamma. Kommissionen 

överlämnar slutligen alltid sina förslag på nya direktiv och förordningar till rådet och 

Europaparlamentet för slutliga beslut. 

2.2.2 Nivå 2 

Efter att ramlagar ställts upp med tillhörande mål och syften ska de tekniska detaljerna i 

regleringen tas fram. Indirekt sker här även en kontroll om lagstiftningen faktiskt kommer att 

kunna omsättas i praktiken. Praktik hamnar i förgrunden på bekostnad av målbildens i nivå 

1:s. Kommissionen ger ett uppdrag till CESR vilka sedan bildar expertgrupper som utformar 

 Fakta PM 2007/08:FPM62 s. 1 & 3.15

 Finansinspektionen. EU:s nya regleringsprocess (Lamfalussyprocessen) s. 1. Hämtad 2016-07-06.16

 Finansinspektionen. EU:s nya regleringsprocess (Lamfalussyprocessen) s. 2. Hämtad 2016-07-06.17
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tekniska råd för framtagningen av det nya regelverket. Från Sverige är det Finansinspektionen 

som är representanter i dessa expertgrupper. Hela nivå 2 kan liknas vid ett svenskt lagförslag 

som skickas på remiss. Syftet med nivå 2 är att uppbringa tydliga, detaljerade och tekniska 

regler möjliga att implementera över hela gemenskapsmarknaden samt att marknaden ska få 

en chans att uttala sig om de nya reglerna.  18

2.2.3 Nivå 3 

På nivå 3 ställs Samarbete och nätverksbyggande upp mellan olika staters 

tillsynsmyndigheter. Ett av problemen från det tidigare Solvens I-regelverket var just frågan 

om tillsyn. Tillsynen har ansetts att behöva bli mer proaktiv och inriktad på bedömningar av 

företagens interna system och regler för kapitalberäkning, styrning och riskhantering.  19

Tydligast kan detta problem observeras när riktlinjer, regelgivningspraxis och 

tolkningsrekommendationer ska utfärdas av de olika tillsynsmyndigheterna i varje stat. Blir 

det för stor diskrepans mellan de olika tillsynernas behandling av företagen uppstår en 

situation där företag kan behandlas bättre i vissa länder än andra inom 

gemenskapsmarknaden. Lamfalussymodellen säkrar inte hinder för att detta sker ändå genom 

att beslut på nivå 3 inte är bindande för medlemsstaterna men genom att uppmana till 

samarbete och nätverkande mellan de olika tillsynsmyndigheterna kan det rimligtvis antas att 

samarbetsmålet med tillsynen ändå i viss mån uppnås.  20

2.2.4 Nivå 4 

Nivå 4 syftar enbart till att ett genomförande av de nya reglerna sker. Kommissionen ska 

enligt processen ta ett större ansvar för kontrollen av medlemsstaternas regelefterlevnad.  21

Detta blir viktigare när det nya regelverket levereras till medlemsstaterna i direktivform 

 Finansinspektionen. EU:s nya regleringsprocess (Lamfalussyprocessen) s. 3-4. Hämtad 2016-07-06.18

 Prop. 2015/16:9 s. 181.19

 Finansinspektionen. EU:s nya regleringsprocess (Lamfalussyprocessen) s. 4. Hämtad 2016-07-06.20

 Finansinspektionen. EU:s nya regleringsprocess (Lamfalussyprocessen) s. 4-5. Hämtad 2016-07-06.21
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istället för förordningsform vilket är direkt gällande i samtliga medlemsstater och inget 

införlivande i nationell lagstiftning behövs. 

2.3 Pelare I 

Solvens II-direktivets första pelare behandlar kvantitativa regler för försäkringsbolagens 

beräkningar av tillgångar och skulder och därmed även de nya kapitalkrav som ställs på 

bolagen. Dessa regler skiljer sig från de rekommendationer FAR och regler ÅRL med flera 

ställer upp genom att vara riskbaserade.  Denna nya riskbaserade modell anses bättre förklara 22

företags egentliga kapitalbehov att dessa ska få möjlighet att förebygga eventuella underskott. 

De nya beräkningsmodellerna var ett av EIOPA:s förslag vid framtagandet av det nya 

regelverket.  Två nya former av kapitalmätning har införts; MCR och SCR. SCR ska i 23

princip alltid vara uppfyllt men bolag får differentiera från det tillfälligt, medan MCR 

definierar en lägstanivå vilken alltid ska vara uppfylld. Understiger ett försäkringsbolag sitt 

MCR kan bolaget tappa tillståndet att bedriva försäkringsverksamhet på agerande av 

tillsynsmyndighet.  24

2.3.1 Solvency Capital Requirement 

SCR beräknas med hjälp av ett antal punkter upptagna i art. 101 i Solvens II.  

- Försäkringsföretaget ska anta att de fortsatt bedriver försäkringsverksamhet enligt 

fortlevnadsprincipen.  

- Alla risker och framtida förväntade intäkter tas upp medräknat alla kvantifierbara 

risker företaget är utsatt för till en 99,5 % gradig säkerhet, en så kallad 

konfidensgrad . I enklare termer ska företaget säkerställa en sannolikhetsnivå på 25

 Skäl 68 EU direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och 22

återförsäkringsverksamhet (Solvens II) och SOU 2011:68 s. 43.

 Lekatis, George. Understandig Solvency II What is different after January 2016. [Kindle version] Hämtad från 23

amazon.co.uk 2016/06/07.

 SOU 20 :68 s. 183.24

 SOU 2011:68 s. 183.25
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minst 99,5 % att de kan uppfylla sina förpliktelser mot sina försäkring- och 

förmånstagare de kommande 12 månaderna.   26

- Explicit uppräknade risker tas också upp i artikeln, däribland operativa risker. 

Notervärt är dock att sådana operativa risker som sker till följd av strategiska beslut 

samt renommérisker undantas vid beräkningen av SCR. Skulle alltså en styrelse 

besluta att flytta sin kundtjänstavdelning till ett annat land är det inte en risk som 

måste tas med i SCR beräkningen, men styrelsen är fortfarande ansvariga för att 

uppbringat risken om det skulle drabba bolaget eller annan enligt direktivets art. 40.  

- Sist ger artikeln möjlighet för företaget att beakta effekter av riskreduceringstekniker. 

Direktivet innehåller alltså inte bara nya betungande krav på bolagens beräkningar 

utan medger nya typer av icke-definierade beräkningar för att vara aktuellt 

allteftersom marknaden utvecklar nya riskreduceringstekniker och sätt att beräkna 

dessa.  

Punkterna ovan ger ett antal sämre definierade regler och metoder för att beräkna SCR. Detta 

kan liknas vid en målbild snarare än en explicit beskrivning av exakt hur beräkningen ska ske. 

Det är i slutändan tillsynsmyndigheten som avgör huruvida ett företag kan anses gjort 

korrekta bedömningar vid beräkningen av SCR. 

2.3.2 Minimum Capital Requirement 

MCR beräknas i förhållande till SCR med hjälp av ett antal punkter upptagna i art. 129 i 

Solvens II-direktivet. Beräkningen har samma sätt att bemöta riskerna som finns inom bolaget 

enligt SCR men andra slutkrav i kapitalhållning och effekt vid överträdelser.  

- Det ska vara enkelt att kontrollera MCR beräkningen för att snabbt få en överblick av 

hur bolaget ligger till och detta ska ske minst en gång i kvartalet. 

- MCR ska motsvara ett medräkningsbart primärkapital vilket sätter en lägsta nivå för 

kapitalhållningen. Detta för att inte sätta försäkrings- och förmånstagare i en 

oacceptabelt riskfylld situation. 

- Konfidensgraden vilken i SCR var 99,5 % är för MCR 85 %. 

 SOU 2011:68 s. 179.26
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- Beroende på vilka typer av försäkringstyper bolaget handlar med sätts explicita 

kapitalkrav skiftande mellan 2 200 000 EUR och 3 200 000 EUR. 

- Oaktat det explicita kapitalkravet får MRC inte heller underskrida 25 % och inte 

överskrida 45 % av SCR 

Genom att beräkningen utgår från SCR är även MCR ett mindre tydligt regelverk än vad som 

kan anses önskvärt. Även för detta är det tillsynsmyndigheten som avgör huruvida en korrekt 

beräkning av MCR skett inom ett företag. 

Det är ledningen i form av styrelse och verkställande direktör som är ansvarig för att dessa 

kvantitativa regler efterlevs och till exempel kan en aktuarie aldrig bli ansvarig för 

uppkommet underskott.  FLT-organet inom företaget har också ansvaret för att ansökningar 27

till tillsynsmyndighet inkommer på korrekt vis och att de interna kontrollfunktionerna i pelare 

II (se 3.2) implementeras.  Kan ett företag inte leva upp till SCR ska en åtgärdsplan läggas 28

fram till tillsynsmyndighet för godkännande. Tidsplanen för denna får max vara 6 månader 

men kan förlängas under vissa omständigheter. Kan företag inte leva upp till MCR så ska en 

kortfristig saneringsplan lämnas in av företagets ledning för tillsynsmyndighets godkännande. 

Skulle det vara akut tillgångsbrist i företaget så har tillsynsmyndigheten även mandat att 

inskränka eller helt förbjuda företagets rätt att fritt förfoga över sina tillgångar. Som sista 

utväg kan även tillstånd för att bedriva verksamheten återkallas av tillsynsmyndighet.  29

2.4 Pelare II 

Den andra pelaren består av kvalitativa krav för hur företag ska kontrollera att kraven i pelare 

I upprätthålls, i enkelhet är det regler om företagsstyrning och riskhantering. De interna 

kontrollfunktionerna i denna pelare knyter an pelare I:s kvantitativa krav men pelare III:s 

rapportering. Pelare II ställer upp krav på system för regelbunden intern kontroll och 

 SOU 2011:68 s. 322.27

 Art, 116, EU direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- 28

och återförsäkringsverksamhet (Solvens II).

 SOU 2011:68 s. 183-184.29
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uppföljning vilka ska genomsyra inte bara ledningen utan varje avdelning som berörs av de 

nya reglerna i pelare I. Nya tillsynsregler är en del av dessa kvalitativa regler. Proaktivitet och 

riskbaserade metoder måste löpande användas internt av aktörer på marknaden för att avgöra 

hur företaget faktiskt mår finansiellt. Den externa tillsynen bedömer egentligen bara huruvida 

företaget uppfattas kunna identifiera, bedöma och hantera sina risker. Skulle företag brista i 

dessa punkter eller i SCR/MCR kan tillsynsmyndigheten ingripa och ju större bristen är, desto 

större blir även mandatet för tillsynen att ingripa.  30

2.5 Pelare III 

Ett av EU:s mål är att skapa en gemensam inre marknad för dess medlemsländer.  Då arbetet 31

med den inre marknaden har gått framåt måste även tillsynen utvecklas. Ett av skälen bakom 

den senaste finanskrisen 2008 ansågs vara att företag arbetade på multinationell nivå, men 

tillsynen var begränsad till nationell sådan. Det blev tydligt att en inre marknad behöver 

samma tillsyn med samarbete och samordning mellan de olika nationernas egna tillsyn. 

Europaparlamentet beslutade därför genom förordningar  om ett nytt system för finansiell 32

tillsyn. EIOPA, ESMA och EBA (samtliga under ESFS) fick 2010 bland annat ansvar för att 

utveckla tekniska standarder, medla mellan nationers myndigheter och utfärda 

rekommendationer för marknaden. OMNIBUSS II-direktivet uppföljde tillsynsprocessen 

2014 och preciserade ESFS:s befogenheter samt delegerade befogenheter till Kommissionen 

att anta delegerade akter och genomförandeakter.  33

De första två pelarna fokuserar på försäkrings- och förmånstagare som de skyddsvärda 

parterna. Den tredje pelaren har dock fler aktörer inblandade men samma klienter i sitt 

skyddsomfång, även om effekten av skyddet ämnas vara detsamma. Syftet med 

rapporteringen är enligt pelare III att sådan ska ske till tillsynsmyndighet och marknaden och 

på så vis skapa en självkontrollerande marknad under tillsyn av både myndighet och 

 Prop. 2015/16:9 s. 183-184.30

 Grund i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 1957 (Romfördraget).31

 ESA förordningarna, EU nr 1093-1095/201032

 Prop. 2015/16:9 s. 185-199.33
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marknaden självt, på så vis skyddas alltså försäkringstagarna av fler aktörer. Hela regelverket 

definierar det interna FLT-organet i art. 40 i direktivet, vad gäller vilka som ingår i den 

definitionen lämnas till var nation vid implementeringen av direktivet till nationell rätt. 

2.6 Sammanfattning 

Solvens II är ett omfattande regelverk från EU som ska genomförts i unionen genom 

förordningen och implementering av direktiven senast 1 januari 2016. Regielverket är 

uppbringat enligt Lamfalussyprocessen vilket ger en mer lyhörd och snabbare slutprodukt då 

medlemsstaternas berörda myndigheter och marknader har deltagit i framtagningen. Syftet 

med de nya reglerna är att skapa ett bättre skydd för försäkrings- och återförsäkringstagare. 

Målet ämnar lagstiftaren uppnå genom tre pelare bestående av kvantitativa krav på 

kapitalhållning, kvalitativa krav på företagsledning och riskhantering och rapporteringskrav 

för de som agerar på marknaden. Stora delar i tolkningen av regelverket lämnas till 

medlemsstaterna vid implementeringen, dock ska staternas tillsynsmyndigheter samarbeta och 

samordna sitt arbete för att lättare uppnå Solvens II:s syfte. Vid överträdelser av de nya 

reglerna har var stats tillsynsmyndighet möjlighet att själva bestämma påföljd för 

överträdelsen. Vid grova överträdelser medger de nya reglerna att tillståndet för att fortsätta 

bedriva försäkringsverksamhet återkallas.  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3. Svensk rättsutveckling av styrelse och VD:s skadeståndsansvar 

3.1 Bakgrund 

Sedan Solvens II-regleringen inarbetades i svensk lag 1 januari 2016 har regleringen i 

direktivet övergått från att vara framtidens reglering till dagens gällande rätt. För Solvens II-

förordningen har resan varit kortare men de båda med tilläggsdirektiv är numera en del i 

svensk rättshistoria. Även om regleringen ursprungligen kommer från EU har det vid 

inkorporeringen till svensk lag skett enligt den svenska modellen för framtagning av nya 

lagar. SOU:er, remissyttranden och propositioner är bara en del av ett arbete att få in 

direktiven i den svenska mallen för lag-uppfattning, -tolkning och -förståelse. I ett större 

perspektiv kommer nu även svensk historia att påverka hur nationella domstolar tolkar 

skadeståndsbestämmelser, föreskrifter och regler om tekniska standarder. 

Detta kapitel ska ge en enkel överblick över hur styrelseledamot och VD:s externa 

skadeståndsansvar uppkommit och tolkats genom åren. Varje lag eller utlåtande som 

behandlat frågan kommer inte lyftas utan det är endast det som anses vara mest relevant som 

tas upp nedan. Läsare ska efter kapitlet ha en bättre förståelse om varför externa 

skadeståndsansvar för ledningsorgan har ansetts vara viktigt att lagstifta om och hur 

utvecklingen har gått i frågan för att bättre förstå åt vilket håll vi är påväg. 

3.2 1944 års ABL till idag 

Även om den första egentliga aktiebolagslagen trädde i kraft 1 januari 1849  kom den 34

relevanta regleringen för ledningens externa ansvar först i och med 1944 års ABL, detta på 

grund av Kreugerkraschen 1932. Det nya ansvaret medförde stora ändringar för personer i 

organställnings ansvar mot både bolaget självt och mot aktieägare och annan vilka kunde 

drabbas av skada. Lagen försenades dock till 1944 på grund av den tidens internationella 

oroligheter. 

 Sandström, Torsten. 2015. Svensk Aktiebolagsrätt. 5e upplagan, s. 39. Nordstedts Juridik. 34
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Aktiebolag är en associationsform anpassad till mer riskfyllda investeringar där ägare inte 

riskerar mer än sin insats. Detta system hjälpte många entreprenörer att starta upp en mängd 

verksamheter då konsekvenserna av en eventuell konkurs blev i större utsträckning 

överblickbar både för investerare, aktieägare och stiftare. I många fall går det att se exakt hur 

stor en förlust skulle bli för parterna om bolaget går under då det normalt sett inte föreligger 

ett personligt ansvar för bolagets skulder för stiftare eller medlemmar av ledningsorganen. 

I förarbetet till 1944 års ABL konstaterades vad som idag är skadeståndsbestämmelserna 29 

kap. 1 § ABL, lagstiftaren fokuserade då mer på det agerande eller brist därav som förorsakar 

den uppkomna skadan än de idag övriga rekvisiten. Skadeståndsansvar mot bolaget förelåg 

för stiftare, styrelseledamot, VD, revisor och annan person i organställning om denne 

uppbringat skadan som en del i sitt uppdrag genom ett vårdslöst eller uppsåtligt agerande.  35

Med andra ord var reglerna för det interna skadeståndet varit i stort detsamma som i 2005 års 

ABL med undantaget att fler innefattades i ett ledningsbegrepp. Varje person som var i så 

kallad organställning kunde åläggas ett internt skadeståndsansvar vilket då drabbade samtliga 

involverade i den uppkomna skadan. Dessa var solidariskt ansvariga för att ersätta skadan 

men endast till den del de kunde göras ansvariga för den.  Även det externa ansvaret 1944 36

liknande det vi har idag. För sådant ansvar var tillägget på överträdelse enligt ABL eller 

bolagsordningen medtaget, men tillämplig lag om årsredovisning var ännu lämnat utanför. 

Tidigare hade skadestånd från person i organställning till tredje man reglerats med 

skadeståndsrättsliga förfaranden och krävde därmed något form av brott för att bli gällande. 

Detta krav togs bort med 1944 års ABL. Det tillades även att medelbara som omedelbara 

skador (direkta som indirekta skador) kunde bli föremål för talan.  37

1975 års ABL separerade på fler situationer som tidigare behandlats lika. För skada som 

styrelseledamot eller VD förorsakat bolaget i egenskap av tredje man undantogs ABL:s 

reglering och ansvaret mot aktieägare och annan förminskades i förhållande till det interna 

ansvaret. Detta var tillägget om att den uppkomna skadan ska uppbringats inom den 

 SOU 1941:9, s. 632.35

 SOU 1941:9, s. 634.36

 SOU 1941:9, s. 641.37
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skadevållandes uppdrag för företaget som finns medtaget i dagens ansvarsbestämmelse. 

Anledningen till detta var för att sanktionerna vid externa ansvarssituationer inte skulle kunna 

nyttjas om det inte var just någon av de skyddsvärda parterna som de facto mottog skyddet.  38

Det externa skadeståndsansvaret är idag med uppdragstillägget och lite andra definitioner och 

begreppstolkningar stort sett detsamma idag som vid 1944. Skadestånd regleras numera i 29 

kap. ABL och inga ändringar gjordes från tidigare lagstiftning från 1975.  39

3.3 Sammanfattning 

Lagstiftaren har haft klart för sig vem som ska skyddas och när sedan långt tid tillbaka, detta 

är tydligt vid en genomlysning av de olika skadeståndsbestämmelserna genom åren. De små 

ändringar som skett handlar snarare om definitioner av situationer då reglerna kan användas. 

1975 förminskades det externa ansvaret mot det interna och ett tydligare omfång av vilka 

typer av uppgifter som skulle vara ansvarsgrundande skapade fler ”nivåer” som måste bevisas 

av käranden i en process. Sedan dess har praxis långsamt drivit utvecklingen framåt. 

Regleringen för externt skadeståndsansvar har sedan 1944 varit sig lik men trenden vid nya 

tolkningar eller lagändringar är att separera begrepp från varandra och skapa fler fack för att 

definiera exakt vem som är ansvarig för exakt vad. Denna trend kan ses i 1975 års lag mot 

1944 års lag men även i hur domstolar idag behandlar olika typer av bevisningsfrågor (se. 

4.3). Även om tydlighet i lag är önskvärt för att efterleva legalitetsprincipen bör det inte anses 

orimligt att ifrågasätta om de uppdelningarna som skett faktiskt ger bättre skydd till de 

skyddsvärda parterna i externa skadeståndsmål (aktieägare eller annan), eller om det skapar 

ett definitionsnät som istället allt fler kan ställa sig utanför för att undgå ansvar. 

 Prop. 1975:103 s. 540.38

 Prop. 2004/05:85 s. 492.39
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4. Styrelse och VD:s skadeståndsansvar idag 

4.1 Inledning 

Utövare av olika former av bolagsledning har styrelse och VD mycket stora och lagstadgade 

befogenheter att företräda bolaget såväl för bolaget egna interna funktioner och medarbetare 

som mot tredje man.  Detta företrädaransvar är grundat på ett förtroende från aktieägare eller 40

styrelsen självt till uppdragstagaren som då blir ansvarig mot uppdragsgivaren. När en ny 

medlem i styrelsen eller en ny VD går in i rollen som företrädare i ett företag uppstår dock 

även ett ansvar mot företaget självt, ett så kallat internt skadeståndsansvar. För sådan skada 

som uppkommit genom en styrelseledamot eller VD:s agerande inom uppdraget för ett företag 

genom cuplöst eller uppsåtligt agerande regleras skadeståndet enligt 29 kap. ABL. För 

styrelsen gäller även att trots att beslut fattas kollektiv genom röstning är skadeståndsansvaret 

individuellt.  Det uppkommer därmed inte någon regressrätt eller solidariskt 41

betalningsansvar inom styrelsen om någon ledamot skulle bli skadeståndsskyldig. Om 

samtliga rekvisit för internt skadeståndsansvar är uppfyllda men den ansvarige istället tillfogat 

skada för aktieägare eller annan genom överträdelse av ABL, ÅRL eller företagets 

bolagsordning  uppstår även ett externt ansvar. Det externa ansvaret är inte alternativt från 42

det interna utan dessa kan kombineras i en talan.  

Kapitlet kommer belysa skillnader mellan olika typer av ansvar och hur bedömningar görs för 

bland annat skada, uppsåt eller uppdrag. Frågeställningen uppsatsen behandlar gäller externt 

skadeståndsansvar inom uppdraget oavsett uppsåt eller culpa med ett orsakssamband mellan 

agerandet och skadan, dock behövs alternativet till denna situation gällande internt ansvar 

belysas för att fullt kunna problematisera den nya lagstiftningen. Varje del av denna typ av 

bedömning är i sig mycket större än vad som kommer refereras till nedan men av utrymmes- 

och kontinuitetsorsaker kommer det destilleras till en enklare form för att skapa en förståelse 

för när och till vem ett skadeståndsansvar kan uppstå. 

 8 kap. ABL.40

 SOU 1995:44, s. 243.41

 Tillägg se 4.2.5.42
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4.2 Rekvisit för skadeståndsansvar 

Det finns 4 rekvisit för att rätt till skadestånd ska kunna uppstå enligt 29 kap. 1 § ABL. Dessa 

är skade- uppdrags- och uppsåt-/culparekvisit vilka alla måste vara uppfyllda med ett adekvat 

orsakssamband mellan ett agerande (eller bristande agerande ) och den uppkomna skadan. 43

Nedan behandlas dessa rekvisit närmre tillsammans med det tillägg som krävs för externt 

skadeståndsansvar. För det externa skadeståndsansvaret har det tillagts att styrelseledamoten 

eller VD:ns skadevållande agerande även måste skett i strid med ABL, ÅRL eller bolagets 

egna bolagsordning. Går det inte att uppfylla de 4 grundkraven uppstår heller inte någon rätt 

till skadestånd, internt som externt. 

4.2.1 Skaderekvisitet 

Även om en styrelseledamot eller VD agerat försumligt i tjänst måste en skada de facto 

uppståt för att ett personligt skadeståndsansvar ska kunna utkrävas.  Skadan ska vara 44

ekonomisk och mätbar vilket inte bara innebär att det ska funnits risk för att skada uppstår, en 

faktiskt skada måste även ha realiserats. Dotevall tar exemplet om styrelsearvode till part som 

inte utfört arbete för företaget. Skulle en styrelse besluta om sådant arvode skulle det vara 

inom uppdraget, med uppsåt och en mätbar ekonomisk skada skulle kunna påvisas med ett 

orsakssamband mellan det tagna beslutet och den uppkomna skadan. Dock är det först när 

utbetalningarna isåfall sker som skadan är uppkommen och ett personligt betalningsansvar 

kan utkrävas.  Som motvikt till att det ska vara frågan om en mätbar och ekonomisk skada 45

finns Svernlöv. Han menar istället att det riskerar att bli vanskligt att definiera vad som 

inkluderas i ett skadebegrepp då det riskerar urvattna tillämpningsmöjligheterna av lagen.  46

 Dotevall, Rolf. 2008. Bolagsledningens skadeståndsansvar. 2a upplagan, s. 61. Nordstedts Juridik.43

 Dotevall, Rolf. 2008. Bolagsledningens skadeståndsansvar. 2a upplagan, s. 68. Nordstedts Juridik.44

 Dotevall, Rolf. 2008. Bolagsledningens skadeståndsansvar. 2a upplagan, s. 69. Nordstedts Juridik.45

 Svernlöv, Carl. 2012. Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget: en introduktion. 2a upplagan, s. 53 Nordstedts 46

Juridik.
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För bevisning i skadeståndsmål är huvudprincipen att den skadelidande har bevisbördan för 

att den skadevållande varit cuplös eller agerat med uppsåt.  Samma princip gäller vid 47

skadestånd riktat mot styrelseledamot eller VD för agerande eller underlåtelse att agera när 29 

kap. 1 § ABL är grunden för talan. Det bör dock påpekas att bolaget bör anses ha större 

tillgänglighet till information vilken kan vara av vikt för bedömningen i dessa typer av mål 

och därmed har ett utökat krav på sig att vara behjälplig i dessa typer av ärenden. Det är inte 

rimligt att förvänta sig att en tredje part ska kunna bevisa att ett agerande från en i ett företags 

ledningsorgan agerat inom sitt uppdrag utan att företaget självt varit behjälplig med 

exempelvis VD-instruktioner enligt 8 kap. 29 § ABL. 

4.2.2 Uppdragsrekvisitet 

Styrelse och VD är båda ledningsorgan i bolaget, men har samtidigt olika roller för bolagets 

ledning. Detta måste tas hänsyn till vid en bedömning av vad som ingår i någons uppdrag. VD 

betraktas civilrättsligt som en arbetstagare  även om både VD:n och styrelsen har ett uppdrag 48

för bolaget. Styrelsen har fått sitt från bolagsstämman och VD har fått sitt från styrelsen. 

Detta avtal parterna emellan är grunden till deras respektive uppdrag med rättigheter och 

skyldigheter kopplade till positionerna.   49

En ledamot eller VD kan aldrig bli ansvarig för något en tidigare medlem i ledningsorganet 

gjort inom samma uppdrag. Skadeståndsansvaret är som nämnt ett individuellt sådant och 

syftet med regleringen är att en skadedrabbad (juridisk som fysisk person) ska bli ersatt av 

skadevållande så som att skadan aldrig uppståt. En ny medlem av ett företags ledningsorgan 

kan därför knappast anses skadevållande för en effekt av en tidigare ledningsindivids 

agerande. Ersättningsskyldigheten följer med den skadevållande även en tid efter uppdragets 

avslutande. Skadan ska med andra ord inte bara kunna härledas till den styrelseledamoten 

eller VD:n uppdrag i en objektiv mening, utan även i en subjektiv. För styrelse är detta en 

enkel skiljelinje att dra då deras uppdrag är tidsbestämt enligt 8 kap. 13 § ABL, men då VD:s 

uppdrag är grundat på (anställnings-) avtal kan det, speciellt vid internrekrytering, bli fråga 

 Hellner & Radetzki. 2014. Skadeståndsrätt. 9e uppladan, s.149 f. Nordstedts Juridik.47

 Prop. 1972:5 s. 433.48

 Dotevall, Rolf. 2008. Bolagsledningens skadeståndsansvar. 2a upplagan, s. 49 f. Nordstedts Juridik.49
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om en bedömning huruvida ett agerande var inom den tid då personen var VD, eller under en 

tid strax innan eller efter. 

4.2.3 Uppsåts-/culparekvisitet 

Till uppsåt finns det inte mycket att tillägga mer än frågan om bevisbördan vilken behandlats 

ovan i 4.2.1. Culpabedömningen kan vara desto svårare, hur bevisas vårdslöshet och vilken 

grad av vårdslöshet krävs för att ett skadeståndsansvar ska kunna uppstå? Företagande har till 

syfte att förmera tillgångar och detta kan aldrig förverkligas utan något mått av risktagande. 

För att ställa upp en jämförelse är hela aktiemarknaden helt byggd på risk- kontra belönings-

bedömningar vilka leder till värderingar och kurs upp- eller nedgångar samt interna effekter 

för företaget. När övergår då en företagslednings agerande till att vara så culpöst att det når 

gränsen för att vara ansvarsgrundande?  

Vid en culpabedömning ska samma principer användas vid skadestånd från en 

styrelseledamot och VD som vid vilket annat skadeståndsrättsligt mål som helst. Samma 

principer ska alltså avgöra huruvida någon agerat culpöst eller ej.  För dessa fall ska 50

individens förmåga att se vilket utfallet blir av visst agerande alltså medtas i bedömningen då 

de bedöms i enlighet med allmänna skadeståndsrättsliga grundsatser. Doktrin har dock varit 

delad i frågan om just denna princip ska gälla även i dessa typer av mål, jämkning har även 

argumenterats för i en SOU från 1995 vilket senare infördes i 29 kap. 5 § ABL.  Dotevall är 51

av uppfattningen att individens förmåga att förstå en given situation inte rimligen kan 

medräknas för att denne ska bära ett skadeståndsrättsligt ansvar då personen åtagit sig rollen 

som styrelseledamot eller VD under förståelsen att vissa typer av beslut och viss typ av 

kunskap är behövd. Det vore alltså orimligt att en ledningsindivid ska kunna undgå ansvar 

genom att bevisa sin inkompetens.  Taxell anser dock att den subjektiva bedömningen av en 52

skadevållande bör kunna påverkas av en styrelseledamots bristande kvalifikationer.  För 53

 Svernlöv, Carl. 2006. Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget. 2a upplagan, s. 67. 50

LitteraturCompagnietAB.

 SOU 1995:44, s. 243.51

 Dotevall, Rolf. 1989. Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör. 1a upplagan, 106 ff. 52

Nordstedts Juridik.

 Taxell, Lars Erik. Bolagsledningens ansvar, några riktlinjer. 4e upplagan, s. 23 f. Åbo akademis förlag. 53
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situationer vid överträdelser av tillsynsmyndighets föreskrifter bör Dotevall ha företräde vid 

tolkningssvårigheter då han skriver för svensk rätt i en mer uppdaterad tryckning till skillnad 

från Taxell vars fokus vid tryck var finsk rätt. Det är ändå värt att belysa att det inte är bortom 

alla möjligheter att ett visst bedömningsvärde ändå kan ges till personliga brister så som en 

kompetensbrist hos skadevållande vid en culpabedömning även om det inte framstår vara så 

idag. 

För alla försäkrings- och återförsäkringsbolag som innefattas av Solvens II-regleringen har 

höga krav ställts på ledningens kompetens och förståelse. Om en ledamot skulle söka undgå 

ansvar genom att hänvisa till sin egna svaga förståelse för regleringen skulle detta troligtvis 

inte bara ogillas av domare utan även riskera sätta företaget självt i en situation av att behöva 

försvara att en styrelse som själva anser sig vara inkompetent att ta vissa beslut ändå har 

tillåtits arbeta som styrelseledamot eller VD för företaget. 

Det ovan nämnda skulle alltså lyfta samtliga skadevållande beslut som en ledning tar till att, 

för de fall de inte anses vara uppsåtliga, vara vårdslösa. Detta innebär trots detta ändå inte att 

alla som medverkat till ett visst beslut ska dömas lika. Styrelsen kan inbördes ge varandra 

olika uppgifter att vara mer uppmärksamma kring och även ge en VD så kallade VD-

instruktioner.  Vid vårdslösa ageranden i strid med sådana specifika uppgifter eller 54

instruktioner bedöms skadevållande hårdare än normalgraden.  55

4.2.4 Adekvat orsakssamband 

Då skadestånd enligt 29 kap. 1 § ABL ska tolkas under skadeståndsrättsliga principer bör det 

stå klart att kravet på orsakssamband även gäller i dessa ärenden, även kallat adekvat 

kausalitet. Enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer gäller alltså som en ytterligare 

förutsättning för rätt till skadestånd, att det råder adekvat orsakssamband mellan 

organledamotens handlande eller underlåtenhet och den inträffade skadan. För att avgöra 

 8 kap. 29 § ABL.54

 Svernlöv, Carl. 2006. Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget. 2a upplagan, s. 70-71. 55

LitteraturCompagnietAB.
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huruvida ett agerande eller brist därav ska anses ha ett orsakssamband med en inträffad skada 

kan det uttryckas som behjälplig regel att den skaderingande handlingen eller underlåtenheten 

ska varit både nödvändig och tillräcklig för skadans uppkomst.  Endast det faktum att en 56

skada uppståt och en ledamot agerat vårdslöst inom uppdraget för ett företag är alltså inte 

skadeståndsgrundande om det vårdslösa agerandet inte kan anses uppbringat skadan. 

Tillägget adekvat vid bedömningen om en adekvat kausalitet föreligger mellan en VD eller 

styrelseledamots vårdslösa eller uppsåtliga agerande och uppkommen skada bör understrykas. 

En uppkommen skada som kan härledas till exempelvis ett styrelsebeslut kan endast tillföra 

ett skadeståndsansvar om det rimligtvis kunde förutsättas att den uppkomna skadan 

överhuvudtaget kunde ske vid beslutets fattande. Om exemplevis en jordbävning skulle 

drabba en kontorslokal endast dagar efter att en styrelse beslutat, uppsåtligt och inom organets 

uppdrag att köpa densamma har en skada uppståt som en effekt av ett styrelsebeslut om att 

förvärva en lokal. Att då bevisa en adekvat kausalitet mellan det tagna beslutet och den 

uppkomna skadan är dock inte möjligt och inget skadeståndsansvar skulle därför drabba 

någon av beslutsfattarna. Även inom styrelsen ska var ledamot endast ansvara för den del av 

skadan som han eller hon själv orsakat.  57

4.2.5 ABL, ÅRL & bolagsordning 

Frågeställningen som behandlas i denna uppsats är det externa skadeståndsansvaret för en 

styrelseledamot eller VD. Det behandlade i 4.2.1 - 4.2.4 gäller för huvudtypen av skadestånd i 

dessa situationer, då bolaget är den sökande parten av ett så kallat internt skadestånd. För 

situationen då en aktieägare eller annan söker skadestånd uppstår ytterligare ett rekvisit innan 

ansvar kan utkrävas. Den skadevållande måste uppbringat skadan genom en överträdelse av 

ABL, ÅRL eller den interna bolagsordningen. Är det frågan om ett försäkringsaktiebolag ska 

även FRL tilläggas i uppräkningen av lagar och styrdokument vilka vid överträdelser kan 

uppbringa ett externt skadeståndsansvar enligt 11 kap. 51 § FRL. Ett försäkringsaktiebolag är 

 SOU 1995:44, s. 24956

 Dotevall, Rolf. 1989. Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör. 1a upplagan, 65 ff. 57

Nordstedts Juridik.
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ett aktiebolag som fått tillstånd att driva försäkringsrörelse.  Då Solvens II regleringen i 58

huvudsak införts genom ändringar i just FRL så kan alltså ett externt skadeståndsansvar 

uppstå vid överträdelser av Solvens II reglerna om överträdelsen även uppfyller övriga 

rekvisit för ansvarsutkrävande. Det är däremot inte tillagt sedan införandet av Solvens II 

regleringen att externt skadestånd ska kunna uppstå även vid överträdelser av 

tillsynsmyndighets föreskrifter till följd av regleringen. 

Styrelse- och VD-uppdrag är förtroendebaserade uppdrag och målet för varje bolag är 

självklart att locka de bästa kandidaterna till dessa positioner. Erfarenhet, god beslutsförmåga 

och förståelse för marknaden och bolaget självt är dock egenskaper som kräver 

marknadsmässig ersättning. Om varje beslut som ett ledningsorgan tar kan leda till att 

beslutsfattarna blir personligt ersättningsskyldiga riskerar detta leda till att den eftersökta 

kompetensen kräver enormt hög ersättning eller att företaget åtar sig ansvarsförsäkringar åt de 

inom FLT-organet till stora belopp för att skydda dessa från en situation där sådant ansvar kan 

komma att utkrävas. Lagstiftaren har med detta i åtanke infört en jämkningsregel i 29 kap. 5 § 

ABL.  Denna regel tar hänsyn till den skadliga handlingen eller underlåtenhetens art, skadans 59

storlek och omständigheterna i övrigt och bör ses som en nödvändighet, speciellt med tanke 

på de nya kraven på ledningens kompetens som Solvens II medför. 

4.3 Praxis 

4.3.1 Inledning 

Den 1 januari 2016 inkorporerades Solvens II direktivet i svensk lag genom proposition 

2015/16:9, Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet. De nya lagarna är 

därmed förhållandevis nya och har ännu inte utvecklats nämnvärt genom praxis. Ledning för 

hur en domstol resonerar i ärenden gällande skadeståndsansvaret för styrelse och VD vid 

överträdelser av tillsynsmyndighets föreskrifter måste därför försöka hittas i andra domar där 

sökanden gör gällande skadeståndsansvar via 29 kap. 1 § ABL. Även om sådana mål generellt 

 Prop. 2009/10:246, s. 429.58

 Något som togs upp redan i SOU 1995:44 s. 243.59
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är få finns det två större mål vilka fått genomslag för tolkningen av delar av 

skadeståndsbestämmelsen, Countermine- och BDO-domen. 

4.3.2 Countermine-domen 

4.3.2.1 Bakgrund  60

Countermine Technologies AB [cit. Countermine] bedrev i huvudsak verksamhet vilken 

utvecklade och konstruerade minsaneringssystem. Tekniken bolaget sökte skapa fokuserade 

på att återställa mark som hade konstaterad eller misstänkt förekomst av minor eller annan 

icke-detonerad ammunition. Countermine var moderbolaget men hade dotterbolag över 

Europa och i norra Afrika och bolaget var noterat på handelsplatsen NGM (Nordic Growth 

Market) Equity. I november 2009 beslutades om en nyemission efter att Countermine hade 

offentliggjort information om framgångar i sina Kroatien-, Turkiet- och speciellt Libyen-

baserade verksamheter. Under december samma år tog bolaget in betalning för de nya 

aktierna till ett värde de förväntade skulle motsvara ca 70 miljoner kronor. Till 

nyemissionsprospektet införlivades den delårsrapport med information om de nyfunna 

framgångarna genom hänvisning. I februari 2010 uppdagades ny information i vilken VD:n 

redan i juni 2009 fått information från den libyska armén om de tester som genomförts på 

plats med Countermines maskiner. Testerna hade betraktats som misslyckade och armén hade 

inte givit något uttryck för att vara intresserade av att förvärva någon av Countermines 

produkter eller tjänster. Senare samma år fattade styrelsen beslut om frivilligt likvidation. 

Styrelseordförande och VD blev följaktligen stämda av två av ägarna vilka var delaktiga i 

nyemissionen baserat på den felaktiga informationen som medvetet givits av bolagets ledning 

i emissionsprospektet.  

 Svea hovrätt mål nr T 1845-12 samt Stockholm tingsrätt mål nr T 15904-10.60
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4.3.2.2 Tingsrätten  61

Tingsrätten följde de rekvisit som 29 kap. 1 § ABL ställer upp. En ansvarsgrundande handling 

eller underlåtenhet inom utövarens uppdrag ska föranleda en skada och ett adekvat 

orsakssamband mellan handlingen eller underlåtenheten och skadan ska etableras. Notervärt 

för detta mål var rättens konstaterande kring de båda svarandena. Då de var ordförande 

respektive VD i bolaget, båda med mångårig erfarenhet av arbete i bolagsledning 

konstaterades genom en subjektiv bedömning av dessa att mycket höga krav kunde ställas på 

de båda. VD:n ansågs till och med ha högre krav på sig än ordföranden med tanke på de 

olikas roll i bolaget. Informationen som hade bifogats i emissionsprospektet kunde enkelt 

konstateras ha varit felaktig. Dock kunde varken uppsåt eller någon form av vårdslöshet 

ansetts legat bakom spridningen av informationen till de två ägarna. Det faktum att 

Countermines själv korrigerade de givna uppgifterna i februari 2010 ansåg domstolen tala till 

detta faktum. Domstolen gick vidare med bedömningen av adekvat orsakssamband trots att 

det konstaterats att det inte förelegat någon grund för skadestånd enligt 20 kap. 1 § ABL. De 

två ägarna hade varken lyckats visa eller göra antagligt att de båda ägarna skulle avstå från att 

teckna aktier i emissionen om korrekt information hade givits. Bevisbördan för detta ligger 

som nämnt på käranden att även uppvisa detta rekvisit. Talan ogillades i sin helhet och 

överklagades av kärandena till hovrätten. 

4.3.2.3 Hovrätten  62

Hovrätten konstaterade likt tingsrätten att felaktig information givits i emissionsprospektet 

och i arbetet som ledde upp till emissionsdagen. Bedömningen för skadeståndsrekvisiten 

väljer dock hovrätten att ta upp i en annan ordning än tingsrätten och gick direkt till frågan 

om adekvat orsakssamband mellan den felaktiga informationen och den uppkomna skadan. 

Hovrätten valde att istället för att kontrollera om orsakssambandet låg mellan den felaktiga 

informationen och skadan istället se till om någon av ägarna sannolikt hade avstått att 

investera on de fått korrekt information. Det är i grunden samma typ av bedömning som 

 Stockholm tingsrätt mål nr T 15904-10.61

 Svea hovrätt mål nr T 1845-12.62
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tingsrätten gjorde om adekvat orsakssamband, men med olika utgångspunkter. Den uppkomna 

skadan på det totala beloppet som de båda ägarna investerat vid emissionen bör enligt 

hovrätten inte ensamt föranlett en så stor negativ reaktion att affärsidén för Countermines helt 

föll eller ens i någon dramatisk utsträckning förändrat förutsättningarna för bolaget. Rätten 

lade även stor vikt vid att båda de svaranden faktiskt deltog i emissionen med betydande 

belopp. Tingsrättens dom fastställdes utan att rätten prövat om culpa eller uppsåt förelegat. 

4.3.2.4 Sammanfattning 

I båda instanser ogillade domstolen talan mot Countermines före detta ordförande och VD på 

grund av bristande bevisning av ett adekvat orsakssamband mellan den felaktiga 

informationen och den uppkomna skadan. Vid bedömningarna av orsakssambandet har 

instanserna sett till Countermines förhållande till de båda ägarna i ett större perspektiv istället 

för att isolera händelserna kring emissionen. Denna typ av bedömning ställer högre beviskrav 

på någon som är större ägare än en mindre och gör därmed skillnad mellan ägare och ägare. 

För framtida ärenden där käranden önskar skadestånd genom 29 kap. 1 § ABL bör denna dom 

fastställa att det är mycket höga beviskrav för samtliga rekvisit och de måste bevisas för varje 

ägare separat. Det går alltså inte att konstatera att en ledningsbefattningshavare brustit i 

samtliga rekvisit och blir skadeståndsskyldig gentemot en ägare, utan varje ägare som önskar 

ersättning måste bevisa det för sin egna situation. Med tanke på att paragrafen öppnar för 

skadestånd till ”annan” kan detta ses som rimligt. Gränsdragningen för vem som ska anses ha 

rätt till vad blir i bästa fall oklar och i värsta fall överhuvudtaget inte uppföljbar om annan 

metod skulle användas. 
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4.3.3 BDO-domen  63

4.3.3.1 Bakgrund 

3 mars 2006 offentliggjordes att Daydream Software AB [cit. Daydream] och 24hPoker AB 

[cit. 24hPoker] samtalat om ett samgående där Daydream var en producent och förläggare av 

spel för mobiltelefoner och 24hPoker var en utvecklare av mjukvarusystem för onlinespel 

samt bedrev spelverksamhet via dotterbolag i utlandet. Sammanslagningen skulle gå till 

genom en apportemission där Daydream förvärvade samtliga aktier i 24hPoker mot aktier i 

Daydream. Efter samgåendet skulle de tidigare ägarna av 24hPoker äga ca 90 % av aktierna i 

Daydream och det totala värdet på erbjudandet bedömdes vara ca 1 898 miljoner kronor. Efter 

sammanslagningen konstaterade Daydreams nytillsatta styrelse att de ursprungliga 

prognoserna för omsättning och resultat för den nybildade koncernen inte skulle hålla och 

beslut togs att verksamheten skulle avvecklas. Efter att beslutet tagits framkom att 

redovisningen i Daydream varit undermålig och bolagets revisor från BDO stämdes av en av 

de ursprungliga ägarna i 24hPoker på skadestånd grundat i 29 kap. 1-2 §§. Käranden ansåg att 

revisorns oaktsamhet i sin revision och framtagandet av årsredovisning av Daydream legat till 

grund för den övervärdering av Daydream och därmed den skada som de tidigare ägarna av 

24hPoker nu drabbats av. Värderingar av dotterbolag, goodwill och framtida intäkter ansågs 

ha beräknats felaktigt och gett intryck till marknaden att Daydream varit ett finansiellt 

stabilare bolag än det verkligen var och påverkat kärandens förmåga att ta ställning till 

erbjudandet om sammanslagning. Tingsrätten och hovrättens bedömningar kommer nedan av 

utrymmesbrist att lämnas därhän.  

4.3.3.2 Högsta domstolen 

BDO överklagade till HD efter att de ålagts en ersättningsskyldighet i hovrätten. För att en 

skadeståndsskyldighet från revisor (BDO) till annan (käranden) måste först årsredovisningen 

passa in i någon av de explicit nämnda lagar eller styrdokument som uppbringar sådant ansvar 

 Svernlöv, Carl (2014). A farewell to Landskrona - BDO-dommen återställer ordningen?. Tidningen Balans. 63
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enligt 29 kap. 1 § 1st. andra meningen ABL. HD konstaterar att den som lägger en 

årsredovisning till grund för ett affärsbeslut ska åtnjuta ett skuld förutsatt att den tillit som 

årsredovisningen fått varit befogad. Käranden ansågs därmed ha möjlighet till det externa 

skadeståndsansvaret från revisor då felaktig årsredovisning innebär en överträdelse av ÅRL. 

Tilliten som funnits måste dock varit grundad på årsredovisningen själv och inte på externa 

faktorer som börskurser och dylikt. När möjligheten till skadestånd alltså konstaterats måste 

HD kontrollera om de rekvisit som krävs för att döma ut skadestånd är uppfyllda. Det 

resonemang som hovrätten förde i Countermine-domen gällde även i detta mål om att det inte 

finns en specifik väg domstolen måste ta vid bedömningen av rekvisitens uppfyllelse. Det går 

alltså att konstatera att ett vårdslöst agerande inte legat inom uppdraget för den skadevållande 

utan att först konstatera om en skada uppståt eller ej för att ogilla en talan. I BDO-domen 

uppkom först frågan om ett adekvat orsakssamband. Paralleller till det så kallade 

Landskronamålet (NJA 2013 s. 145) söktes göras av kärande för att nå viss bevislättnad vid 

kausalitetsprövningen men HD konstaterade att prövningen är annorlunda vid dessa typer av 

mål. Poängen detta drev hem var att det vid en kausalitetsprövning inte handlar om vilka 

åtgärder som hade varit möjliga för någon att hindra en oriktig årsredovisning, utan ämnade 

lyfta en mer hypotetisk fråga: vad hade hänt om revisionen hade utförts i enlighet med god 

revisionssed? Vid bedömningen om ett adekvat orsakssamband förelåg mellan den felaktiga 

årsredovisningen och kärandens accept av sammanslagningserbjudandet ansåg HD att 

käranden fäst så pass stor tilltro till årsredovisningen med goda grunder att ett orsakssamband 

förelåg, men inte ett adekvat sådant. HD ansåg det istället troligt att käranden hade accepterat 

erbjudandet om sammanslagning även för det fall att årsredovisningen varit korrekt. HD 

ogillade därför kärandens talan. 

4.3.3.3 Sammanfattning 

Det förefaller vara enkelt för domstolar att konstatera om skada uppståt, ett agerande eller en 

underlåtenhet nått åtminstone graden av vårdslöshet och om det varit inom den 

skadevållandes uppdrag. Bedömningen i BDO-domen fokuserar istället på om ett adekvat 

orsakssamband kan fastställas mellan den uppkomna skadan och agerandet eller 

underlåtenheten. De likheter som domstolen avfärdade till Landskronamålet handlade om en 
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närmast omvänd bevisbörda för risknedsättande åtgärder. Skulle det applicerats vid detta mål 

hade BDO behövt bevisa att deras brist på kritiskt granskande av den av BDO lämnade 

årsredovisningen inte skulle hjälpt den uppkomna situationen och skadan för att undgå ansvar 

för den. Det upptagna Landskronamålet gäller ett LVU-ärende  och behandlar därmed andra 64

värden och mått än ett mål grundat i ABL och genom att HD avvisar ett sådant krav på 

risknedsättande beteenden för att undgå ansvar befästs även rätten att särbehandla mål om 

skadestånd baserat på vilken lag talan grundar sig på. Likt Countermine-domen etablerar 

domstolen att bevisbördan för adekvat kausalitet i dessa typer av mål ligger på käranden och 

det är höga krav för att reglerna ska kunna användas. Det räcker inte att objektivt bevisa 29 

kap. 1-2 §§ för att ett skadeståndsansvar ska uppstå. Det alternativa agerandet från den 

skadelidande om det skadevållande agerandet eller underlåtenheten inte skett måste också 

bevisas för att orsakssambandet ska anses adekvat. 

4.4 Sammanfattning av 29 kap. 1 § 

4.4.1 Första meningen 29 kap. 1 § ABL 

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

uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget ska ersätta skadan.” 

Den första meningen behandlar det interna skadeståndsansvaret för stiftare, styrelseledamot 

eller VD. Det ställs, förutom skaderekvisitet upp tre kriterier som alla måste vara uppfyllda 

för att någon av dessa ska bli ersättningsskyldig mot bolaget.  

- Skadan ska föregås av ett uppsåtligt skadligt eller oaktsamt beteende. 

- Den uppkomna skadan ska vållats av utövaren antingen genom handling eller 

underlåtenhet inom det av bolaget givna uppdraget för bolaget. 

- Adekvat kausalitet mellan agerandet och skadan ska föreligga. 

Kravet i den tredje punkten på orsakssamband mellan ett agerande eller brist på sådant som 

leder till skada för bolaget står inte explicit utskrivet i lagtexten men doktrin är av 

 Mål med grund i Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.64
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uppfattningen att normala skadeståndsrättsliga principer ska gälla även i dessa typer av mål 

likt tillämpningen i Countermine och BDO-domarna.  65

4.4.2 Andra meningen 29 kap. 1 § ABL 

”Detsamma gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse 

av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.” 

Paragrafens andra mening behandlar det externa ansvaret för stiftare, styrelseledamot eller 

VD. För att skadeståndsansvar ska förekomma ska skada inte bara uppståt i enlighet med 

första meningens punkter, ett extra rekvisit har tillagts vilket klargör att skadan måste uppståt 

genom överträdelse av ABL, ÅRL eller bolagets egna bolagsordning samt FRL genom tillägg 

i 11 kap. 51 § FRL för försäkringsaktiebolag. Skulle en styrelseledamot eller VD tillfoga 

annan skada vid utövandet av sitt uppdrag utan att det har skett genom en överträdelse av 

ABL, ÅRL, FRL eller bolagsordningen kan alltså, vid en strikt läsning, inget externt 

skadeståndsansvar uppstå för denna. I propositionen till lagen har dock lagstiftaren utökat 

ansvaret till att även omfatta överträdelser av delar i Lag (1991:980) om handel  med 

finansiella instrument.  Därmed öppnas även möjligheten till att tolka in andra överträdelser 66

som externt ansvarsgrundande. 

I Solvens II direktivets första pelare (se art. 116 Solvens II-direktivet) är det företagens 

ledningsorgan som är ansvariga för att Solvens II efterlevs med ansökningar och 

registreringar samt kontrollfunktioner och det kapital som ska finnas inom bolaget. Frågan 

uppkommer då vad som gäller i fall av överträdelse av tillsynsmyndighets föreskrift. FRL har 

i införandet av direktivet inte vidgats med fler skadeståndsgrundande beteenden utan endast 

implementerat direktivet i dess mest direktivsliknande och tekniska form. Skulle domstol 

alltså vid rättstillämpningen söka efterleva den nya lagen i dess striktaste form kan det 

omöjligen uppstå ett externt skadeståndsansvar vid överträdelser av föreskrifter ämnade att 

 Sandström, Torsten. 2015. Svensk Aktiebolagsrätt. 5e upplagan, s. 398. Nordstedts Juridik. 65

 Prop. 2011/12:129, s. 94.66
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tillrättavisa försäkringsbolag trots att det är ledningen som ålagts ett ansvar att sådana 

efterlevs enligt direktivet.  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5. Tillsyn 

5.1 Inledning 

I efterdyningarna av 2008 års finanskris blev det tydliggjordes att det förelåg en tillsynsbrist 

av försäkringsbranschen inom EU. Nationella tillsynsmyndigheter ansågs vara för isolerade i 

sitt arbete och företag som var verksamma i fler länder kunde undvika tillsyn av stora delar i 

sin verksamhet då varje nations tillsynsmyndighet endast utövade sin tillsyn över den del av 

verksamheten som kunde härledas till att vara inom just den myndighetens gränser. Samarbete 

och samordning mellan de olika nationernas tillsynsmyndigheter var undermålig och det 

ansågs finnas ett behov av mer enhetlig lagstiftning gällande tillsynen.  För 67

försäkringsbranschen utgavs därför en förordning  som inrättade en ny europeisk 68

tillsynsmyndighet kallad EIOPA som ersatte CEIOPS. EIOPA ingick i ett europeiskt system 

för finansiell tillsyn (ESFS) och hade som uppgift att samordna de olika 

tillsynsmyndigheterna inom EU, utfärda riktlinjer och tekniska standarder för var nations egna 

tillsyn.  För detta arbete ska dock den huvudsakliga fokuseringen ligga på just den nationella 69

tillsynen i Sverige vilken utövas av Finansinspektionen.  

Kapitlet kommer behandla FI:s bemyndigande, involvering i framtagandet av Solvens II 

regelverket och rätten att meddela föreskrifter samt påföljder vid överträdelser av dessa 

föreskrifter.  

5.2 Bemyndigandet 

FI fick sin status som tillsynsmyndighet över försäkringsbranschen inom Sverige förnyad 

efter lagändringen från 1 januari 2016 genom 1 kap. 12 § och 17 kap. 2 § FRL. Vid 

inkorporeringen av Solvens II-direktivet utökades FI:s möjligheter att påverka och agera på 

marknaden för att på ett bättre sätt kontrollera marknaden och ingripa vid behov. Solvens II 

 Prop. 2015/16:9 s. 185.67

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010.68

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010, art. 2, 8-10.69
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har med sina tre pelare skapat nya krav på försäkringsföretag i form av bland annat 

kapitalkrav, interna beräkningsmodeller och rapporteringskrav, både intern till ledningen men 

även till FI.  Syftet med tillsynen är att se till att de regler som gäller för den finansiella 70

sektorn tillämpas på ett sätt som bevarar den finansiella stabiliteten och som säkerställer 

förtroendet för det finansiella systemet som helhet samt tillräckligt ger skydd för konsumenter 

av finansiella tjänster.  Bemyndigandet involverar alltså inte specifika uppgifter utan är 71

formulerat med syfte istället för funktion. Detta ger FI större möjlighet att ingripa mot företag 

som får svårare att bevisa överträdelser av legalitetsprincipen. Anser FI att ett företag 

åsidosatt sina skyldigheter enligt FRL eller annan författning (läs Solvens II-regelverket) får 

inte bara FI ingripa, de ska ingripa enligt 18 kap. 1 § FRL. 

  

5.3 Involvering i framtagningen av Solvens II  72

Solvens II-regelverket togs som bekant fram enligt Lamfalussymodellen (se 2.2) och FI hade 

som Sveriges representant en del i bygget av regelverket. Redan när Kommissionen först tog 

initiativet till det nya lagstiftningsbehovet inbjöds FI till att lämna synpunkter på behovet och 

Kommissionens första utkast till direktivet. När arbetet med direktivet fortfarande är på nivå 1 

var det FI som förhandlar direktivförslaget inom EU och för Sveriges talan genom 

samrådsmöten med aktörer på den svenska marknaden. FI är även ansvarig för att sprida 

information till marknaden att ny lagstiftning är på väg från EU och skriver en 

faktapromemoria till Riksdagens hemsida. Då FI inte är ett politiskt organ är deras funktion 

mycket lik den som remissinstanser har för framtagning av författning i Sverige. Den svenska 

marknadens röst ska höras genom FI och en uppskattning görs om hur lagstiftningen skulle 

fungera att efterleva både i implementeringen hos företagen och i tillsynen från FI. När sedan 

processen går vidare bistår FI ESC i deras arbete med genomförandereglerna för att sedan 

vara passiv till dess implementeringen sker av direktivet på nationell nivå i Sverige. 

 Se ovan 2.3 - 2.5.70

 Europaparlamentets och rådet förordning nr 1094/2010, art. 2.171

 Finansinspektionen. EU:s nya regleringsprocess (Lamfalussyprocessen). Hämtad 2016-07-06.72
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5.4 Föreskrifter 

En föreskrift är bindande regler huvudsakligen meddelade av riksdagen och regeringen 

genom lag och förordning.  Ett bemyndigande till myndighet eller kommun att meddela 73

föreskrifter kan ges av både riksdagen och regeringen.  Redan innan genomförandet av 74

Solvens II fanns ett bemyndigande till FI genom lag att meddela föreskrifter för att säkerställa 

att försäkringsbranschens regler efterlevdes.  En föreskrifts legala ställning har sitt stöd i den 75

lag som ger myndigheten möjlighet att utfärda föreskriften men hierarkin mellan föreskrift 

och lag gör att vissa skillnader bör noteras dem emellan. Ett bemyndigande att utfärda 

föreskrifter kan ges genom lag eller förordning. Detta ställer generellt föreskrifter i en lägre 

ställning mot lag. En överträdelse av en föreskrift innebär alltså inte per automatik att en 

lagöverträdelse skett vilket krävs för att externt skadeståndsansvar ska aktualiseras i 29 kap. 

ABL. För ett försäkringsbolag är det genom en förordning som FI har bemyndigats att 

utkomma med föreskrifter i 7 kap. 2 § FRFO. Enligt 18 kap. 1 § FRL ska FI ingripa om 

försäkringsföretaget åsidosätter sina skyldigheter enligt bland annat FRL och andra 

uppräknade riktlinjer och styrdokument. Skulle ett försäkringsbolag alltså bryta mot en 

föreskrift utgiven av FI som behandlar dessa upptagna punkter i FRL bryter de även mot FRL 

vilket i förlängningen kan innebära en överträdelse av Solvens II-regleringen och riskerar 

återkallat tillstånd att driva verksamhet vid riktigt grova överträdelser. Överträdelse av 

föreskrift kan rent generellt medföra ett skadeståndsansvar för den eller de ansvariga för 

överträdelsen om det är medtaget i bemyndigandet, men gällande försäkringsbolag vid 

överträdelser av FI:s föreskrifter är detta inte medtaget i bemyndigandet. Framöver vid 

överträdelse av föreskrifter kommer därmed antas att det även skett överträdelse av 18 kap. 1 

§ FRL vilket krävt FI:s ingripande. För överträdelser av föreskrift utfärdade av FI som skett 

utan att en överträdelse av någon punkt i 18 kap. 1 § FRL även också skett lämnas nedan 

därhän. Sådana föreskrifter för vilka överträdelse inte även innebär att någon av de upptagna 

punkterna även överträds bör anses sällsynta och motiverade genom att hålla den största 

normgivande makten på området inom riksdagen. Till detta är de upptagna situationerna i 18 

 Bernitz, Ulf et al. 2010. Finna rätt. 11e upplagan s. 93. Nordstedts Juridik.73

 Regeringsform (1974:152) 8 kap. 1 §.74

 7 kap. 2 § Försäkringsrörelseförordning (2011:257).75
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kap. 1 § då FI måste agera relativt vagt skrivet. Som exempel går det att undra vad ”…sådana 

styrdokument som har sin grund i författningar som reglerar företagets verksamhet” i 

paragrafen inkluderar och exkluderar. 

Som konstaterat är lag ställt över föreskrift, men EU:s roll bör även kort nämnas i detta 

sammanhang. Sverige är skyldigt att införa Solvens II-direktivet och förordningen är direkt 

gällande rätt. Styrelsen har enligt regelverket ålagts ansvaret för att försäkringsbolag 

efterlever detta nya regelverk och därmed bör domstol utdöma därefter. På samma sätt som 

lag kan nullifiera föreskrift kan en EU-rättsakt göra detsamma med svensk rätt på grund av 

rådande normhierarki. Bemyndigandet FI har fått att meddela föreskrifter i 7 kap. 2 § FRFO 

är sammanlagt 67 punkter långt och täcker in den nya Solvens II-regleringen. Det är även FIs 

som i genom Solvens II fått ansvaret för att inkorporering sker av marknaden. Rätten att 

meddela föreskrifter finns alltså i såväl svensk som europeisk rätt och FLT-organets ansvar för 

efterlevandet finns i Solvens II. 

5.4.1 Överträdelser av föreskrifter 

Överträdelser av FI:s föreskrifter kan resultera i samtliga ingripanden som upptas i 18 kap. 

FRL. Vite, straffavgift, förseningsavgift och återkallelse av tillstånd att bedriva verksamhet är 

de yttersta effekterna men arbetet från FI:s sida ska i huvudsak vara förebyggande med 

förelägganden att vidta rättelse inom viss tid och anmärkning mot företag. Med tanke på de 

långtgående påföljderna som företag riskerar drabbas av gemensamt med den badwill som 

uppstår i marknaden vid förelägganden och anmärkningar så kan det antas att marknaden 

oftast följer föreskrifterna och kommunicerar med FI vid otydligheter. Just för att FI:s arbete 

är förebyggande skiljer sig tillsynen mot sådan som exemplevis bedrivs av Polismyndigheten 

där ingripanden oftare sker efter överträdelsen istället för inför. FI har myndighetsstatus och 

står därmed under serviceskyldigheten i 4-5 §§ Förvaltningslag (1986:223) vilket kan vara till 

hjälp för företag som upplever svårigheter att förstå lagar och föreskrifter. Det finns dock 

tillfällen då FI har tvingats ingripa mer handfast.  
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5.4.1.1 HQ Bank AB  76

Även om detta mål inte upptogs till följd av en överträdelse av föreskift belyser det en 

situation där tillståndet att bedriva viss verksamhet återkallas och omständigheterna liknar de 

situationer som teoretiskt sett kan uppstå till följd av Solvens II. 2008 påpekade FI för HQ 

Bank AB att det förelåg brister i riskhanteringen hos banken. Tillgångar hade enligt FI 

övervärderats vilket medförde en felaktig redovisning av bolagets finansiella ställning. Även 

styrelse och VD ansågs ha bristande kunskaper om de risker banken stod inför till den grad att 

bolaget ansågs stå utan effektiv ledning helt och hållet. Som följd på detta återkallades 

tillståndet att bedriva bankverksamhet.  

Tillägg till detta är att samtliga i bolagets ledning under sommaren 2016 friades från brott i 

mål B 15982-11 i Stockholms tingsrätt. 

5.5 Sammanfattning 

Tillsynen på försäkringsområdet är sammanflätad med den på bankområdet. Än mer sedan 

Solvens II började gälla då det är ett regelverk med den stora regulatorn för bankverksamhet  

Basel III-regelverket som förebild. Målet med tillsynen är att vara i linje med Solvens II, 

proaktiv och i samarbete med marknaden. Tillsynsmyndigheten är FI vilka är en myndighet 

med serviceskyldighet som de som omfattas av dess ingripanden och ageranden. Det går att 

argumentera för att serviceskyldigheten i sig skapar en proaktivitet, men kraven på FI går än 

längre. FI ska inte agera som en informationsdistributör mot marknaden utan ta in rapporter 

och granska att dessa följer kraven på solvens, ledningskompetens och rapportled med flera 

funktioner. Vi överträdelser av FI:s anmärkningar och föreskrifter riskerar bolag böter i form 

av straffavgifter och som sista ingripande kan även tillstånd av bedriva verksamhet helt 

återkallas. 

 FI Dnr 10-7854.76
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6. Analys 

6.1 Inledning 

Ovan är angivet för att belysa Solvens II-regelverket och dess historia både som självgående 

lagstiftningsarbete tillsammans med den plats det tar i svensk lagstiftningshistoria. Nedan 

analyseras dess framtid, tillämpning och tolkning vad gäller ansvarsbestämmelser för 

försäkringsföretagens ledning. Det är det externa skadeståndsansvaret för styrelseledamot och 

VD i försäkringsföretag vid överträdelse av FI:s föreskrifter efter Solvens II-regleringens 

inkorporering i svensk lag som ska behandlas i denna uppsats. Hittills har klarlagts de 

relevanta elementen i svensk lag, Solvens II och tillsynen för att ge en bild av den verklighet 

som en företagsledning agerar inom. Även om det finns mycket mer praxis och fler 

tolkningsmetoder vid bestämmandet av skadestånd att hitta för den vetgirige så avgränsas 

analysen nedan till den information som är given ovan för enhetlighetens skull. 

Kapitlet ämnar ge ett nytt perspektiv på inte bara Solvens II utan även de 

ansvarsbestämmelser vi har tillgodo idag. Avsnittet ska i huvudsak ses som ett hjälpmedel för 

att förstå vilka delar som är relevanta vid en bedömning av huruvida ett extern 

skadeståndsansvar kan åläggas någon i ledningsställning vid överträdelse av FI:s föreskrifter 

på området samt vilka konsekvenser olika ställningstaganden kan leda till. 

6.1.1 Fördjupad problemformulering 

För att ålägga styrelseledamot eller VD i ett försäkringsbolag ett externt skadeståndsansvar 

vid brott mot ABL, ÅRL eller bolagsordning är det en enkel bedömning av de fyra rekvisiten 

angivna i 4.2. Solvens II-regelverket har dock kommit att ställa fler och mer långtgående krav 

på företags ledningsorgan. Vid bristande efterlevande eller uppföljning av regelverket riskerar 

företag långtgående ingripanden som kan drabba både försäkringsverksamheten, aktieägare 

och försäkringstagare. Trots det utökade ansvaret är det lätt att hamna under uppfattningen att 

företagsledningen ändå inte riskerar ett skadeståndsansvar mot aktieägare eller annan om de 

väljer att bryta mot FI:s föreskrifter vid en strikt läsning av lagen. Solvens II implementerades 
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i svensk rätt 1 januari 2016 och endast kort tid har förflutit sedan reglerna började gälla. 

Domstolar har ännu inte behövt ta ställning till det externa skadeståndsansvaret för 

medlemmar av försäkringsföretags ledningsorgan efter Solvens II-regelverkets införande. 

Denna uppsats ämnar att ge relevant information till denna framtida bedömning samt ge en 

konsekvensanalys av de två möjliga utfallen. Att ansvar ska åligga företagsledningen mot 

tredje man vid föreskriftsöverträdelse, eller att ansvar inte ska åligga företagsledningen vid 

föreskriftsöverträdelse. 

6.2 Proportionalitetsprincipen 

Hela regelverket ska tillämpas enligt proportionalitetsprincipen.  Företag ska inte belastas 77

med orimliga krav på kapitalhållning, interna beräkningsmodeller, företagsstyrning och 

detsamma gäller vid tillsynen av verksamheten. Av vikt för att bedöma vilka företag som 

belastas tyngre än andra ska enligt direktivsskäl i första hand storleken på företaget avgöra 

detta.  Företag kan dock vara stora utan att ha många kunder. Captivebolag är ett bolag som 78

inte sällan har mycket få återförsäkrings- och försäkringstagare vilka ändå ska omfattas av 

reglerverket.  Ur detta bör förstås att det är omsättningen som sätter kravet för 79

proportionalitetsprincipen och inte skyddsvärdet i de olika kunderna för de olika 

inriktningarna på de verksamma på marknaden. Finns det stora tillgångar i en verksamhet 

anses denna alltså anses ha större inverkan på marknaden i stort än en mindre verksamhet 

med fler kunder. Som jämförelse kan utvecklas på exemplet ovan med captivebolag. Dessa 

bedriver försäkrings- och återförsäkringsverksamhet med endast en kund som också är dess 

ägare. Att ett sådant bolag som omsätter miljardbelopp innebär enligt regelverkets tolkning av 

proportionalitetsprincipen att det ska åläggas större krav än ett mindre till mellanstort 

försäkringsbolag inriktat på sakförsäkringar med ett par tusen kunder. Skyddsvärd part enligt 

sådan tolkning av proportionalitetsprincipen är alltså tillgångarna som ett företag 

representerar. Att kunder och aktieägare i ett senare led därmed får ett skydd måste även det 

 Prop. 2015:16:9 s. 28. Art 29, Solvens II- direktivet. Skäl 144, Solvens II-förordningen.77

 Skäl 19, Solvens II-direktivet.78

 Skäl 10, Solvens II-direktivet.79
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ses som en positiv tilläggseffekt. Detta bör trots denna tilläggseffekt anses vara motsägande 

direktivets ursprungliga skyddsvärda part i företagets kunder och inte företagets tillgångar. 

6.3 Skillnad på styrelseledamots och VD:s ansvar 

Det åligger medlemsstaterna inom EU att säkerställa att försäkrings- och 

återförsäkringsföretagens FLT-organ har det yttersta ansvaret för att varje berört företag följer 

de lagar och andra författningar som antagits i Solvens II-regelverket.  En definition av ett 80

FLT-organ ges inte, direktivet och speciellt Solvens II-förordningen tillägger endast uppgifter 

som dessa medlemmar av organet ska utföra. I Sverige har vi både historiskt och i aktiebolag 

en tydlig uppdelning mellan styrelse och VD. Styrelsens uppgifter definieras i 8 kap. 4 § ABL 

och VD:ns uppgifter i 8 kap. 29 §. De två ska ses som separata bolagsorgan vilka ger och 

mottar separata och ibland individuella arbetsinstruktioner.  I utredningen inför 81

inkorporeringen av direktivet har dock utredaren valt att endast likställa styrelsen med det 

organ som ska utöva FLT-organets uppgifter i försäkringsföretaget.  Det påpekas i 82

utredningen att detta inte är i linje med tidigare definitioner av VD:ns roll i bolaget men det 

anses ändå att det endast är styrelsen som passar in i direktivets art. 40 som FLT-organ. VD:n 

inkluderas alltså inte i företagsgruppen som ska sköta varken intern förvaltning, ledning eller 

tillsyn och bör därmed inte kunna lastas för de överträdelser av föreskrifter som styrelsen 

beslutar om. Detta kan uppfattas problematiskt då 11 kap. 1 § FRL hänvisar till ABL som 

ledande för vad som ska gälla i allmänhet för försäkringsaktiebolag om inte annat givs i FRL. 

I ABL är VD:n roll i ett aktiebolag är en mycket självständig sådan och absolut en roll som 

under normala omständigheter bör innefatta den interna implementeringen av det nya 

regelverket. Trots det är det bara styrelsen som uttalats omfattas av rollen som ett FLT-organ. 

Det förefaller därmed finnas en diskrepans mellan VD:s ansvar generellt mot ansvaret till 

följd av Solvens II överträdelser. Ett skadeståndsansvar är som bekant begränsat till den del 

individen själv medverkade till den uppkomna skadan. En VD kan därför inte anses vara 

ansvarig för skador som uppstår som effekt av annans skadliga beteende och bör inte medföra 

 Art. 40 Solvens II-direktivet.80

 Svernlöv, Carl. 2006. Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget. 2a upplagan, s. 48 f. 81

LitteraturCompagniet AB.

 SOU 2011:68, s. 285.82
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ett externs skadeståndsansvar och måste i alla situationer bidra till ansvarsmildrande vid en 

culpabedömning .  Hur det externa skadeståndsansvaret för VD påverkats vid överträdelse av 83

FI:s föreskrifter som effekt av Solvens II-regleringen kan därmed lämnas därhän. 

Tillägg till detta är bestämmelsen om VD-instruktion. Om en VD fått instruktioner från 

styrelsen om att jobba med samma typ av förvaltning, ledning och tillsyn som styrelsen har 

fått genom Solvens II kan denne komma att omfattas av bestämmelsen om externt 

skadeståndsansvar. Då är det dock genom överträdelse av instruktionerna i 8 kap. 29 § ABL 

och inte FRL eller föreskrift. Därmed är ansvaret inte påverkat av Solvens II-regelverket och 

denna typ av situation faller utanför uppsatsens syfte och behandlas ej mer nedan. 

6.4 Rätt till skadestånd vid överträdelse 

FI utfärdar föreskrifter för att reglera vad som inte är upptaget i lag enligt 7 kap. 2 § FRFO. 

Trots att föreskrifterna inte per se är lag är det dock inte tillåtet att endast se dessa som 

allmänt råd eller rekommendationer och frångå dessa då bemyndigandet att utge föreskrifter 

är lagstadgat. Argumenteras för att ett externt skadeståndsansvar för styrelsen vid överträdelse 

av FI:s föreskrift ska vara möjligt bör det inledas i bemyndigandet i 7 kap. 2 § p. 1 FRFO  84

för att övergå till FRL då införlivandet av Solvens II-regelverket skedde i FRL genom prop. 

2015/16:9. För det externa skadeståndsansvaret i 29 kap. 1 § ABL kräver att skadan ska 

uppkommit genom överträdelse av ABL, ÅRL eller bolagsordningen. 11 kap. 51 § FRL lägger 

dock till FRL till dessa lagar och styrdokument för försäkringsaktiebolag. 

Över denna svenska rätt står EU-rätten. I direktivets art. 40 är tydligt att FLT-organet är 

ansvarigt för att Solvens II-reglerna ska vara gällande inom bolaget. Då Sverige vid 

implementeringen endast definierar styrelsen som FLT-organ är det alltså styrelsen som bär 

ansvaret för efterlevnaden av reglerna.Rätten för tredje man att kräva skadestånd för skada 

 Besher, Alexander och Anderson, Jan. VD:s roll i försäkringsföretag - en konsekvensanalys av två förslag för 83

genomförandet av Solvens II, st. 6.2 f.

 Bemyndigar FI att utge föreskrifter om drivande av försäkringsrörelse för att uppfylla Sveriges åtaganden till 84

följd av avtal med EU.
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som uppkommit till följd av styrelsens överträdelse av FI:s föreskrifter måste därmed kunna 

uppkomma.  

6.4.1 Det adekvata orsakssambandet 

Vid ansvarsbedömningen av 29 kap. 1 § ABL har enligt ovan behandlade praxis rekvisiten 

gällande uppkommen skada, uppdragsrekvisitet och vårdslöshet/uppsåtsrekvisiten med 

enkelhet ansett bevisade. Detta går att tolka genom rättens brist på utredning av dessa i både 

Countermine och BDO-domarna. Det kan anses tämligen okomplicerat att påvisa skada, 

uppdrag och en vårdslöshet. Domstolens huvudfråga var istället om det förelåg ett adekvat 

orsakssamband mellan den uppkomna skadan och det vårdslösa eller uppsåtliga beteendet. 

Vid FI:s ingripanden till följd av överträdelse av en föreskrift så kan ett antal olika effekter 

inträda. Straffavgift, förseningsavgift och återkallelse av tillstånd att bedriva verksamhet är 

dock samtliga ingripanden med ekonomiskt mätbara effekter som kan drabba ett bolag. Då FI 

är en myndighet måste de motivera ett beslut om att ingripa mot ett företag vilket bör hjälpa 

en kärande att bevisa ett adekvat orsakssamband mellan en styrelses överträdelse av en 

föreskrift och den uppkomna skadan.  Det bör göra orsakssambandet tämligen enkelt att 85

bevisa då den som ålagt företaget med en avgift förklarar varför just den skadan drabbar just 

det bolaget. 

6.5 Innebörden av undantag i Solvens II  

Det finns situationer och verksamheter som inte omfattas av Solvens II-regelverket även om 

det gäller försäkringsbolag och deras ekonomiska ställning. Exempelvis undantas bolag med 

en bruttopremieinkomst understigande 5 miljoner EUR helt.  Ett bolag som understiger 86

gränsvärdet är därmed uppenbart inte påverkat av direktivet med tillhörande bestämmelser. 

Det finns dock situationer som inte är lika självklara. Art. 101 reglerar beräkningen av 

solvenskapitalet (SCR). Detta är ett mycket viktigt värde som påverkar hur mycket kapital ett 

 20 § FL.85

 Skäl 5 och art. 4, Solvens II direktivet.86
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bolag måste hålla för att kunna täcka eventuella förluster. I art. 101.4 sista stycke står 

följande: 

”Den operativa risk som avses i första stycket f ska omfatta rättsliga risker men inte risker till 

följd av strategiska beslut och renommérisker.” 

Renommérisker är i praktiken ofta inte möjliga att förutse och lämnas därhän. Operativa 

risker däremot ska medräknas vid beräkningen av SCR, men undantas enligt bestämmelsen 

om det är en operativ risk till följd av ett strategiskt beslut. Det är då på sin plats att fråga 

vilka beslut av en styrelse som inte är till följd av ett strategiskt beslut? Här bör bestämmelsen 

få en mycket snäv tolkningsbestämmelse för att inte urvattna direktivets syfte. De strategiska 

beslut som undantas bör förstås som de typer beslut som inte upptas i uppräkningen av vilka 

risker som ska medtas tidigare i artikeln. Då denna uppräkning är både vag och uppräknar 

många typer av risker, därmed bör det därför inte vara en stor mängd beslut som ska tolkas 

som strategiska och falla utanför beräkningen av SCR.  

Bolag eller vissa poster som balanserar mellan att undantas och inkluderas i Solvens II bör 

rimligtvis inte utöka ansvaret för FTL-organet. Undantag från ansvar är i sin natur en 

förminskning av detsamma och bör förstås så även i detta direktiv. Om ett bolag drabbas av 

en skada när de inte kan uppfylla ett kapitalkrav efter att FI bestämt att bolaget ska inkluderas 

i Solvens II regelverket bör ett vårdslöst beteende inte vara så självklart som svensk rätt 

tidigare gett för handen. Bara för att en skada uppståt till följd av det nya regelverket innebär 

det inte att FLT-organet varit vårdslöst när de tog ställning till huruvida bolaget var påverkat 

av vissa bestämmelser eller ej. Dessa undantag, oavsett om det är undantag från hela 

regelverket för små bolag eller undantag i beräkningar av risker i bolag som innefattas av 

reglerna bör dessa leda till att den vårdslöshets- och uppsåtsbedömning som svenska 

domstolar gjort fram till idag i dessa typer av mål bör utvecklas närmre i domskälen. 
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6.6 Sammanfattning 

Syftet med framarbetningen av Solvens II är att ge bättre skydd till försäkrings- och 

förmånstagare. Försäkringsbolag som innefattas av bestämmelserna ska uppfylla de tre 

pelarna som direktivet vilar på med kapitalkrav, tekniska modeller för riskberäkning, 

kompetenskrav för ledningspersoner och korrekta rapporteringskanaler både internt och mot 

tillsynsmyndighet. Det är ett mycket omfattande regelverk och vid arbetet har det pekats ut 

vem som är ansvarig för att detta efterlevs. Det egna FTL-organet, vilket ska tolkas som 

styrelsen, bär ansvaret. Bedömningen för externt skadeståndsansvar enligt svensk rätt vilar på 

tydligt uppräknade rekvisit med krav på ett orsakssamband mellan skaderekvisitet och någon i 

ledningsorganets vårdslösa eller uppsåtliga agerande samt en överträdelse av ABL, ÅRL, FRL 

(för försäkringsbolag) eller den egna bolagsordningen. Inga undantag medges i 29 kap. 1 § 

ABL. Gällande rätt måste därför förstås så att de ansvariga enligt Solvens II ska kunna 

åläggas ett externt skadeståndsansvar för överträdelser av regelverket vid överträdelser av FI:s 

föreskrifter. Krav på att omständigheterna i övrig matchar svensk lag för ansvar ställs 

självklart på omständigheterna för att ansvar ska åläggas någon.  

6.6.1 Inom svensk rätt 

Solvens II-direktivet har implementerats i svensk rätt. Där medföljer även de historiska 

tolkningarna av ansvar och krav på bevisning i svensk rätt. Tidigare lagstiftade rekvisit för 

externt skadestånd måste vara uppfyllda för att en talan ska vinna framgång. Skade, uppdrags- 

och uppsåt/vårdslöshetsrekvisiten kombineras med ett orsakssamband mellan uppkommen 

skada och uppsåtet/vårdslöheten samt att skadan ska tillfogats annan genom överträdelse av 

ABL, ÅRL, FRL eller bolagsordningen. Då Solvens II endast ger ett nytt regelverk för 

försäkringsbolag måste även bolaget där skadan uppkommit vara ett försäkringsbolag. 

Tidigare praxis har visat att det stora hindret vid utdömande av skadestånd enligt 29 kap. ABL 

är bevisningen av ett orsakssamband mellan ett agerande och en uppkommen skada vilket bör 

underlättas vid dessa typer av mål då tillsynsmyndigheten som kan lasta ett företag med 

straffavgift är skyldig att motivera grunden till avgiften eller ett återkallat tillstånd. Är det då 

frågan om bristande agerande från en styrelse vid regelefterlevnaden bör det enkelt kunna 
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bevisas ett orsakssamband oavsett om det är grundat på ett vårdslöst, uppsåtligt eller bristande 

agerande.  

6.6.2 Styrelse 

De ansvariga för överträdelser av den meddelade föreskriften ska enligt direktivet och svensk 

tolkning av densamma är styrelsen. Som ovan behandlat är ansvaret inte solidariskt utan 

individuellt för var ledamot för sig. VD:n har undantagits ansvaret för efterlevnad vilket 

annars med stor sannolikhet skulle gälla med tanke på den rättsliga ställningen en VD har i 

svensk associationsrätt. Styrelsen kan ge VD:n instruktioner att se till att bolaget följer de nya 

reglerna i enlighet med 8 kap. 29 § ABL eller skriva in detta i bolagsordningen, men ansvaret 

är då grundat på ABL och inte Solvens II-regelverket. Som effekt av Solvens II har styrelsen 

alltså fått ett utökat ansvar i försäkringsbolag och är ansvariga för regelefterlevnad, även vad 

gäller tillsynsmyndighets föreskrifter. 

6.6.3 Jämkning och myndighets proaktivitet 

Skulle reglerna om extern skadeståndsansvar som effekt av bristande efterlevnad av Solvens 

II-regelverket är de möjliga effekterna väldigt stora för en privatperson. Jämkning kan därför 

ske genom 29 kap. 5 § ABL. Även om denna paragraf inte är inlagd som en effekt av Solvens 

II kan den fortfarande göras gällande vid mål rörande externt skadeståndsansvar. Talan om 

skadestånd måste även vara inom viss tid och ske enligt viss ordning enligt 29 kap. 7-13 §§. 

Som tillsynsmyndighet är FI ansvariga för att jobba proaktivt för att bolag utan större 

svårigheter ska kunna efterleva det nya regelverket. Uppkommer en skada för ett bolag genom 

överträdelse av FI:s föreskrifter på området bör detta därmed föregåtts av samtal från FI utan 

önskad reaktion från styrelsen. Detta bör ses som ett skydd från de stora effekterna ett 

konstaterat ansvar kan få för en styrelse 
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7. Slutsats 

Uppsatsen ämnade vara en analys av Solvens 2 regelverkets inverkan på styrelse och VD:s 

externa skadeståndsansvar vid överträdelse av tillsynsmyndighets föreskriver. Med det 

redogjorda förespråkar jag att ansvarsbestämmelserna ändrats som effekt av Solvens II bör 

utöka styrelsens externa ansvar till att innefatta även överträdelser av tillsynsmyndighets 

föreskrifter utöver ABL, ÅRL, FRL och bolagsordningen. VD:n bör inte innefattas av detta 

utökade ansvar. Genom sådan tolkning är syftet med regelverket både nationellt och på EU-

nivå uppfyllt. Den ansvarige och regelverket är då definierat, och bedömningen i enlighet med 

29 kap. ABL bör därför fortlöpa i enlighet med lag och tidigare praxis på området. 

Utvecklingen på området har ännu inte tagit fart då regelverket fortfarande är mycket nytt. 

Det kommer för framtiden åligga FI och domstolar att tydliggöra vad som ska anses som 

överträdelser av regelverket och domstolar till att tolka om överträdelserna ska medge externt 

skadeståndsansvar. Eventuella ändringar och förtydliganden kan komma att behövas i lag då 

existerande lagstiftning inte är tydlig nog. 

7.1 Konsekvensanalys 

Åläggs styrelse i försäkringsbolag ett utökat ansvar genom Solvens II-regelverket kan det 

antas att det inte är dem själva som kommer betala det eventuella skadeståndet. Fler 

ansvarsförsäkringar bör bli en effekt vilket i viss mån bara flyttar skadan till ett annat bolag, 

vilket även det är ett försäkringsbolag. Detta skulle visserligen strida mot regelverkets 

egentliga syfte då skadan alltjämt drabbar ett försäkringsbolag där aktieägare är slutgiltig 

betalare för skadan. Dessa fall bör sticka i ögonen för lagstiftaren extra då skadan för dessa 

fall drabbar ett försäkringsbolag ändå, bara inte det bolag där den vårdslösa 

styrelsemedlemmen sitter. 

Framtida rekryteringar av styrelseledamöter bör även komma att snävas in till en mindre skara 

människor som kommer anses kvalificerade för uppgiften. Solvens II sätter i pelare II höga 

krav på de som ska vara en del i bolagets FLT-organ (styrelse) och med alla utbildningar som 
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kommer krävas för dessa kan det komma skapas ett segment av styrelseproffs inriktade enbart 

på försäkringsbolag. Detta kan kortsiktigt påverka konkurrenssituationen mellan bolag i att 

locka den mest utbildade på Solvens II och därmed mest kompetenta individen. 

Varken kompetensbrist eller ansvarsförsäkringar påverkar dock regelverkets avskräckande 

effekt. Det måste påpekas att det redan idag sitter kompetent personal i styrelser vilka kan 

antas vara mån om sitt rykte och sin privatekonomi. Detta nya regelverk med utökade ansvar 

för styrelser ger inte en mycket annorlunda situation mot tidigare gällande externt 

skadeståndsansvar. Det bör istället få positiva konsekvenser för försäkringsbolag genom mer 

kompetent ledning och positiva konsekvenser för tredje man genom de nya kapitalkraven 

samt större aktsamhet och regelefterlevnadskrav från styrelsen då de själva riskerar stå som 

ansvariga vid underlåtelse att efterleva föreskrifter. 
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