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Abstract 

The present study is a comparative study on Liability of Members of the Board 

of Directors and the Managing Director in Sweden and South Korea. Since 

there is no research which has dealt with a comparative study between the rules 

in Sweden and South Korea, there is ample room for research in this field of 

company law. In this context, the purpose of this study is to illuminate similari-

ties and differences between the rules in Sweden and South Korea, and to in-

vestigate if the rules are in need for change. This study will be carried out in a 

comparative context according to the comparative method, the legal dogmatic 

method and the legal analysis method. The main subject for this study is the 

liability rule in chapter 29, section 1 in the Swedish Company Act and article 

399 and 401 in the South Korean Commercial Act. 

 

It has been shown in this study that the fundamental structure of the rules has 

many similarities while certain particular criteria in the rules display certain dif-

ferences. The rules in both countries regarding liability for the board of direc-

tors and the managing director against shareholders apply under more restricted 

circumstances, compared to the rules regarding liability for the board of direc-

tors and the managing director against the company. Based on the comparisons 

which have been carried out in this study, an investigation whether the rules are 

in need for change will be followed. In this study, it is concluded that a clearer 

and more specific regulation of the duty of loyalty is needed in Swedish Com-

pany Act. Meanwhile, a change in the corporate organisational structure is 

needed in the South Korean Commercial Act. Moreover, it is subsequently 

concluded that the liability rules against shareholders in both countries are too 

restricted and a change might be needed in order to protect shareholders’ inter-

ests.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  

På senare tid har frågor som rör hur ett bolag bör styras, dvs. corporate governance, 

skapat ett stort intresse i såväl Europa som USA. Frågor om bland annat aktie-

bolagets struktur, ansvar och funktionsfördelning mellan bolagsstämma, sty-

relse och vd har aktivt diskuterats inom bolagsrätten. I Sverige har speciellt 

frågor om bolagsorganens skadeståndsansvar för fel och försummelse i några 

betydande domar, till exempel Countermine-målet 2013,1 BDO-målet2 och HQ 

AB-målet aktualiserats.3 I de ovannämnda domarna diskuterades framför allt 29 

kap. 1 § Aktiebolagslag (2005:551; härefter ”ABL”) som gällde bolagsledning-

ens skadeståndsansvar gentemot bolaget och tredje man inklusive aktieägare. 

 

Det här är inte en tendens endast inom västvärlden utan även i Asien. Sydkorea, 

som har den elfte största ekonomin i världen4 samt är Sveriges tredje största 

exportmarknad i Asien,5 reviderade år 2011 för första gången 399 § i landets 

Commercial Act (lag nr. 14096; härefter ”KCA”).6 Ä ndringen gällde mer specifikt 

399 § 1 st. KCA7 som rörde styrelseledamots skadeståndsansvar gentemot bo-

laget och det nya var att införa ”styrelseledamots uppsåt eller oaktsamhet” som 

ett rekvisit för en skadeståndstalan. Utöver denna lagändring revideras för 

 
1 Svea hovrätts avd 3 dom 2014-01-29 i mål nr T 1845-12.   
2 NJA 2014 s. 272. 
3 Stockholms tingsrätts dom 2017-12-14 i mål nr T 9311-11. 
4 International Monetary Fund, World Economic Outlook (version april 2019), hämtad 2019-09-03 

från: 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWOR

LD. 
5 Statistikmyndigheten (SCB), Export och import av varor fördelade på länder (version augusti 

2019), hämtad 2019-09-17 från: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/handel-

med-varor-och-tjanster/utrikeshandel/utrikeshandel-med-varor/pong/tabell-och-

diagram/export-och-import-av-varor-fordelade-pa-lander. 
6 KCA är indelade i 6 parts där en av var part är indelad i vissa chapters men har ändå löpande 

paragrafnumrering. Eftersom paragrafnumreringen löper genom hela författningen görs hänvis-

ning inte till part eller chapter. Vidare är precisering av författningsreferenser i denna uppsats 

anpassad efter svensk praxis i syfte att undvika förvirra läsarna. 
7 Enligt lokal praxis i Sydkorea görs hänvisningen till 399 § 1 st. KCA följande: 

”KCA § 399 ①”. 
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andra gången Sydkoreas Corporate Governance Cove i augusti 20168 och i december 

2016 infördes landets första Stewardship Code.9  

 

Ett aktiebolag är en bolagsform som kännetecknas av separation i bolagets 

ägande och ledning och begränsat ansvar för bolagsägare. Bolagsledningens 

struktur, ansvar och funktionsfördelning ser visserligen inte identiska ut i olika 

länder.10 Trots detta är det dock väsentligt att reglera bolagsledningens skade-

ståndsansvar med hänsyn till vikten av bolagsledningens uppgifter och befo-

genheter. Hur bolagsledningens skadeståndsansvar regleras samt hanteras i 

USA, Storbritannien samt Tyskland är omfattade omskrivet med relevanta reg-

ler och utarbetad doktrin.11 Trots att aktiebolagsformen är global och inte bara 

finns i Europa och USA, verkar det saknas motsvarande beskrivningar för 

andra delar av världen.12  

 

Mot bakgrund av detta kommer det i denna uppsats att göras en komparativ 

analys av reglerna gällande bolagsledningens skadeståndsansvar gentemot bola-

get och aktieägare i Sverige och Sydkorea. Sydkorea är inte något grannland till 

Sverige varken geografiskt eller kulturellt och har inte heller hanterats som ett 

jämförelseobjekt med svensk rätt. Med hänsyn till affärsvärldens internationella 

karaktär13 och ett harmoniseringsintresse av reglerna inom kommersiella förhål-

landen14 hoppas jag att någon del av denna analys kan vara till nytta för t.ex. 

forskare eller de företagare som vill starta ett aktiebolag i Sydkorea. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra de 

svenska och sydkoreanska systemen gällande bolagsledningens skadeståndsan-

svar gentemot bolaget och aktieägare. För att läsarna ska kunna skaffa sig en 

 
8 Korea Corporate Governance Service (KCGS), Corporate Governance Code (version augusti 2016), 

hämtad 2019-10-20 från: http://www.cgs.or.kr/eng/business/best_practice.jsp. 
9 Korea Corporate Governance Service (KCGS), Korea Stewardship Code (version december 2016), 

hämtad 2019-10-20 från: http://sc.cgs.or.kr/eng/about/sc.jsp.  
10 Se t.ex. Dotevall (2017), s. 19 ff.  
11 Se t.ex. Dotevall, a.a., s 74 ff.; Dotevall (1989), s. 141 ff. 
12 I boken ”Directors’ ”Liability and Indemnification” av Norelid, Susanna m.fl, (2007, Globe 

Law and Business) ges dock en överblick över vad som gäller i fråga om bolagsledningens 
ansvar i andra rättsordningar t.ex. i Japan och Hong Kong. 
13 Enligt Sveriges ambassad i Sydkorea befinner sig 88 stora svenska företag i Sydkorea bland 

annat IKEA, Electrolux och H&M: Sveriges ambassad i Sydkorea, Main Swedish Companies in 

Korea Last Update 21 May 2019, hämtad 2019-09-16 från: https://www.swedenabroad.se/ 

globalassets/ambassader/sydkorea-seoul/documents/2019-company-list-homepage-use-

only_20190522.pdf. 
14 Dotevall (2017), s 15.  
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överblick över den svenska rätten innan redogörelsen för sydkoreansk rätt in-

leds uppsatsen med regelverket i Sverige. Uppsatsen behandlar inte bara gäl-

lande regler i Sydkorea utan även den historiska bakgrunden för KCA och bo-

lagsorganens struktur i Sydkorea. Det främsta underlaget för jämförelsen är de 

svenska reglerna i 29 kap. 1 § ABL, gällande doktrin och praxis i Sverige, och å 

andra sidan, motsvarande regler i 399 och 401 §§ KCA, gällande doktrin och 

praxis i Sydkorea. 

 

För att uppnå syftet med uppsatsen avser framställningen att besvara följande 

frågeställningar: 

 

1. Vilka är de grundläggande förutsättningarna avseende bolagsledningens 

skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § ABL respektive 399 samt 401 §§ 

KCA? 

 

2. Borde dessa regler revideras? 

1.3 Metod och material 

I syfte att utreda och jämföra likheter och skillnader mellan regelverken i Sve-

rige och Sydkorea kommer den rättskomparativa metoden att användas. Det 

har förutsatts vid jämförelsen att det koreanska rättssystemet bygger på en kon-

tinental rättstradition med rötter i den romerska rätten.15 Som ovan nämnt är de 

centrala lagbestämmelserna i denna uppsats 29 kap. 1 § ABL och 399 samt 401 

§§ KCA. För att behandla det sydkoreanska materialet på ett vedertaget sätt 

med beaktande av kontexten har inte bara lagtexten använts utan även andra 

rättskällor såsom förarbeten, doktrinen, samt praxis. Med hjälp av dessa rätts-

källor kommer jag att försöka hitta likheter och skillnader mellan rättssystemen 

vilket är en av den komparativa rättens mer intressanta och viktiga uppgifter.16 
Vidare kommer jag att försöka leta efter tänkbara förklaringar till likheter och 

olikheter samt vilka faktorer som har påverkat regelverken i båda länderna. De 

centrala bestämmelserna kommer först att delas in i ett antal rekvisit i kapitel 2 

och 3 och sedan analyseras för att kunna göra en tydlig och omfattande kompa-

rativ analys i kapitel 4. 

I uppsatsen utgår jag från den rättsdogmatiska metoden i syfte att fastställa 

gällande rätt i Sverige och Sydkorea. Den gällande rätten i Sverige respektive 

Sydkorea kommer först att delas in i olika rekvisit och utredas först individuellt 

under separata kapitel och sedan därefter jämföras. Detta kommer att ske ge-

 
15 Bogdan (2013), s. 53.  
16 Bogdan (2013), s. 64. 
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nom användandet av allmänt accepterade rättskällor såsom lag, förarbeten, 

doktrin och praxis17 i både Sverige och Sydkorea. På grund av avsaknad av la-

göversättning från koreanska till svenska har de officiella lagöversättningarna till 

engelska på riksdagsbibliotekets webbsida18 använts som källa i den mån de 

aktuella bestämmelserna inte har ändrats. I fall det har skett ytterligare ändring i 

lagen och det inte finns någon officiell översättning varken till engelska eller till 

svenska har jag, som inte har någon översättarutbildning, på egen hand översatt 

de aktuella bestämmelserna. 

Jämförelsens syfte i denna uppsats är inte bara att ge en inblick i ett utländskt 

system utan också att kritiskt analysera huruvida gällande rätt fastställs på ett 

korrekt sätt.19 I denna del kommer den rättsanalytiska metoden att användas för 

att kritiskt identifiera de eventuella problemen med regelverken i Sverige och 

Sydkorea och vidare bedöma huruvida den gällande rätten anses ändamålsenlig 

eller om den i annat fall borde revideras. I syfte att analysera den gällande rätten 

har jag använt mig av lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin och även den 

svenska respektive sydkoreanska rätten som måttstock för en bedömning.  

1.4 Avgränsningar 

Utgångspunkten i svensk rätt är 29 kap. 1 § ABL och, å andra sidan, 399 § samt 

401 § KCA i Sydkorea som reglerar bland annat bolagsledningens skadestånds-

ansvar gentemot bolaget och aktieägare. Eftersom det övergripande syftet i 

uppsatsen är att undersöka och jämföra de svenska och sydkoreanska systemen 

kring bolagsledningens skadeståndsansvar gentemot bolaget och aktieägare, 

kommer denna uppsats inte att behandla bolagsledningens externa skadestånds-

ansvar gentemot övriga tredje män (inkl. borgenär) enligt 29 kap. 1 § 1 st. 2 

men. ABL och 401 § KCA. Arbetet avgränsas till att behandla ansvaret för den 

som formellt har utsetts till styrelseledamot eller verkställande direktör. Någon 

diskussion kring analog tillämpning av 29 kap. ABL respektive motsvarande 

regler i KCA för De facto och shadow directors kommer det inte heller att redogö-

ras för. 

 

Med bolagsledningen avses, från den svenska sidan, styrelsen och verkställande 

direktör (härefter ”vd”) och från den sydkoreanska sidan, styrelsen och represen-

tative director/vd (”대표이사” på koreanska; skillnaden jämfört med verkstäl-

lande direktör i Sverige kommer att förklaras i nästa kapitel.). Varken bolags-

 
17 Nääv och Zamboni, s. 21. 
18 Commercial Act (Uppdaterad senast till lag nr. 13523) Civil Act (Uppdaterad senast lag nr. 

14965), hämtad 2019-09-16 från:  http://law.nanet.go.kr/lawlibrary/moleg/ 

molegEngLawList.do?searchCon=query1&searchKey=. 
19 Sandgren (2018), s. 59. 
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stämman, som är bolagets högsta beslutande organ, eller enskilda aktieägare 

omfattas av det ansvarssubjekt som denna uppsats kommer att behandla. 

 

Uppsatsen ger inte någon närmare redogörelse för skadeståndsansvar av repre-

sentative officer eller officers skadeståndsansvar gentemot bolaget eller någon annan 

i 408-5 § och 408-8 § KCA. Anledningen till avgränsningen beror på att det 

införda officer-systemet inte har använts särskilt mycket i dagsläget20 och att for-

muleringar av de ovannämnda reglerna inte uppvisar några skillnader från ska-

deståndsansvar för styrelseledamöter och representative director/vd. För att und-

vika att förvirra läsaren kommer denna uppsats att behandla skadeståndsansvar 

enbart för styrelseledamöter och representative director/vd, vilka avses den tradit-

ionella bolagsledningen i Sydkorea. 

1.5 Terminologi 

Bolagsledning i denna uppsats innefattar enbart de som formellt har utsetts till 

styrelseledamot eller verkställande direktör (eller representative director/vd i 

Sydkorea) och avser ej de facto och shadow directors.  

 

Representative director/vd (”대표이사” på koreanska) i Sydkorea i denna uppsats 

avser det ena traditionella bolagsledningsorganet i Sydkorea21 tillsammans med 

styrelse. Begreppet visar sig ha en viss likhet med verkställande direktör i Sve-

rige (t.ex. den utses av styrelsen) men representative director/vd är en ledamot i 

styrelsen, till skillnad från vd i Sverige, och är vidare inte något underordnat 

organ i förhållande till styrelsen. Representative director/vd i Sydkorea har snarare 

oinskränkta befogenheter med full firmateckningsrätt enligt 389 § och 209 § 

KCA. Det är vanligt att representative director/vd är den enda som har befogenhet 

att kalla till ordinarie och extra bolagsstämma samt styrelsesammanträden där 

han eller hon står som ordföranden genom reglerna i bolagsordningen.22 

 

Av 2011 års lagändring har reglerna om representative officer och officer(s) 

(”대표집행임원” respektive ”집행임원” på koreanska) införts i 408-2 § - 

408-9 § KCA som ett alternativt och fakultativt bolagsorgan i stället för represen-

tative director/vd. Genom den här ändringen får bolaget välja att ha antingen 

representative director/verkställande direktör, som är det traditionella bolagsorga-

net, eller officer(s) enligt 408-2 § 1 st. KCA. Begreppet motsvarar officer i ameri-

 
20 Chung, Chan-Hyung (2017), s. 11 ff. 
21 Se st. 3-4 i ’1.4 Avgränsningar’. 
22 Samsung Electronics Co., Ltd, Articles of Incorporation, 17-2, 19, 20 och 30 §§ , hämtad 2019-10-

20 från: https://www.samsung.com/sec/ir/corp-governance/articles-of-incorporation/; Lotte 

Corporation, Articles of Incorporation, 20, 24 och 38 §§, , hämtad 2019-10-20 från: 

https://www.lotte.co.kr/ir/inc.do?tab=table_01#tab_list”; Korean Air Co., Ltd., Article of Incor-

poration, 18, 21 och 37 §§: hämtad 2019-10-20 från : “http://dart.fss.or.kr/. 
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kansk rätt23 som är ledande anställd i bolaget med ansvar för bolagets löpande 

förvaltning och de bemyndigade uppgifterna från styrelsen enligt 408-4 § KCA. 

De utses och kan entledigas av styrelsen.24 Styrelsen ska utse en representative 

officer om bolaget har valt att ha officer och utsett flera officers än en. Enligt de 

nyinförda reglerna anses förhållandet till bolaget som ett uppdragsförhållande, 

därmed ska reglerna om uppdragsavtal i Civil Act (lag nr. 14965, senast ändrad 

2017-10-31) tillämpas. Enligt 408-8 § 1 st. KCA ska en officer solidariskt ersätta 

skadan när han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget genom 

överträdelse av lag eller bolagsordningen eller försummelse av sin plikt. Vidare 

reglerar 2 st. i samma paragraf en officers skadeståndsansvar gentemot någon 

annan än bolaget (inkl. aktieägare).  

1.6 Disposition 

I nästa kapitel kommer inledningsvis regelverket i Sverige kring bolagsledning-

ens skadeståndsansvar gentemot bolaget och aktieägare att behandlas. Eftersom 

både 29 kap. 1 § 1 st. 1 men. och 2 men. ABL består av vissa gemensamma 

rekvisit, som har utgångspunkt i de allmänna skadeståndsprinciperna, kommer 

de gemensamma delarna vid skadeståndstalan undersökas. En redogörelse för 

skadeståndsansvar gentemot bolaget och aktieägare enligt 29 kap. 1 § 1 st. 1 

men. respektive 2 men. ABL följer därefter.  

 

I tredje kapitlet utreds och analyseras hur regelverket i Sydkorea ser ut kring 

bolagsledningens skadeståndsansvar gentemot bolaget och aktieägare. Eftersom 

bolagsledningens struktur i Sydkorea inte är identisk med motsvarigheten i 

Sverige redogörs inledningsvis för bolagsledningens struktur i Sydkorea. Däref-

ter går uppsatsen vidare till en redogörelse för bolagsledningens skadeståndsan-

svar gentemot bolaget enligt 399 § KCA respektive bolagsledningens skade-

ståndsansvar gentemot aktieägare enligt 401 § KCA.  

 

I fjärde kapitlet kommer likheter respektive olikheter i regelverken i Sverige och 

Sydkorea att jämföras och analyseras. Angående den andra frågeställningen i 

denna uppsats görs analys och bedömning huruvida reglerna i Sverige och Syd-

korea borde revideras. I femte och sista kapitlet ges en kort sammanfattning 

samt en presentation av uppsatsens slutsatser. 

 
23 Delaware General Corporation Law § 142; Lee, Jin-Hyo (2016), s. 139-171. 
24 Chung och Kang (2018), s. 175-218. 
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2 Regelverket i Sverige 

2.1 Introduktion 

29 kap. 1 § 1 st. ABL reglerar bolagsledningens skadeståndsansvar gentemot 

bolaget och aktieägare m.fl.  

”1 § En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han eller 
hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget ska er-
sätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller någon an-
nan genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bo-
lagsordningen.” 

 

I 29 kap. 1 § 1 st. 1 men. ABL anges grunderna för skadeståndsansansvar 

gentemot bolaget (det interna ansvaret) medan grunderna för skadeståndsan-

svar gentemot aktieägare m.fl. (det externa ansvaret)25 anges i 29 kap. 1 § 1 st. 2 

men. ABL. Av första meningen i bestämmelsen framgår fyra grundläggande 

förutsättningar för skadestånd till bolaget. Att skada ska ha uppstått, att skadan 

ska ha vållats inom skadevållarens uppdrag för bolaget, att skadevållaren ska ha 

varit vårdslös, och att adekvat kausalitet mellan skadan och handlandet ska 

föreligga. Av andra meningen som reglerar skadeståndsansvar mot aktieägare 

m.fl. gäller samma grunder som anges i 1 men. men anges vidare en ytterligare 

förutsättning att skadan ska vara orsakad av överträdelse av ABL, årsredovis-

ningslagen (1995:1554, härefter ”ÅRL”)26 eller bolagsordningen.  

 

För en vidare jämförelse med bolagsledningens struktur i Sydkorea kommer 

inledningsvis en redogörelse för bolagsledningens struktur i Sverige att göras i 

nästa kapitel. Närmare analys av lagbestämmelsen följer därefter. 

2.2 Bolagsledningens struktur i Sverige 

Ett aktiebolag i Sverige är en bolagsform som bildas av en eller flera fysiska 

eller juridiska personer enligt 2 kap. 1 § ABL där aktieägarna som huvudregel 

inte har något betalningsansvar för bolagets förpliktelser, 1 kap. 3 § ABL. Vi-

 
25 Som det har skrivits under ’1.3. Avgränsningar’ kommer skadeståndsansvar gentemot övriga 

tredje män än aktieägare inte att behandlas i denna uppsats. 
26 Begreppet tillämplig lag om årsredovisning anges i 1 kap. 12 a § ABL 
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dare är aktiebolag ett privat aktiebolag eller ett publikt aktiebolag enligt 1 kap. 2 

§ 1 st. ABL och bestämmelserna i ABL gäller både privata bolag och publika 

bolag, 1 kap. 2 § 3 st. ABL. Det finns dock vissa särskilda bestämmelser som 

enbart riktar sig till publika bolag till exempel i 1 kap. 14 § ABL avseende aktie-

kapitalet i ett publikt aktiebolag och 8 kap. 46 § samt 50 § ABL avseende antalet 

styrelseledamöter och verkställande direktör. 

 

I det svenska regelverket är bolagets uppgifter tredelad, nämligen i bolagsstäm-

man, som är bolagets högsta beslutande organ, i styrelsen och verkställande 

direktören som ledningsorgan och i revisorerna som ett kontrollerande organ.27 

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma, 

7 kap. 1 § ABL. Uttrycket bolagsledningen avser dock inte bolagsstämman utan 

enbart styrelsen och vd:n och därför handlar ’8 kap. Bolagets ledning’ i ABL 

enbart om styrelsens och vd:s uppgifter och skyldigheter osv. 

 

Styrelsen utses av bolagsstämman enligt 8 kap. 8 § ABL och svarar för bolagets 

organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter enligt 8 kap. 4 § 1 st. 

ABL. En verkställande direktör är en annan viktig aktör inom bolagsledningens 

struktur i Sverige. En vd får utses och entledigas av styrelsen (8 kap. 27 § ABL; 

I ett publikt aktiebolag måste en vd finnas enligt 8 kap. 50 § ABL och denne 

sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar, 8 

kap. 29 § ABL.) Det framgår av 8 kap. 29 § ABL att styrelsen, som är överord-

nad vd:n, kan lämna direktiv och anvisningar som är bindande för vd:n om det 

inte strider mot ABL, Å RL eller bolagsordningen.28  

 

Vidare företräder styrelsen bolaget och tecknar dess firma, 8 kap. 35 § ABL. 

Trots att vd:n får företräda bolaget inom sitt begränsade kompetensområde 

eller bemyndiga andra att företräda bolaget enligt 8 kap. 36 § ABL är det i prin-

cip styrelsen som har all rätt att företräda bolaget och att teckna dess firma.29  

 

I aktiebolagslagen är styrelsen ett överordnat organ som utövar allmän tillsyn 

över den verkställande direktören.30 Enligt 8 kap. 46 b § ABL ska styrelsen i ett 

publikt aktiebolag meddela verkställande direktör skriftliga instruktioner som 

denne är skyldig att följa.31 I ett privat aktiebolag får styrelsen meddela verkstäl-

lande direktör instruktioner inom den löpande förvaltningen, som denne i så 

fall är skyldig att följa enligt 8 kap. 29 § 1 st. ABL.32   

 
27 Svernlöv (2012), s. 30. 
28 Dotevall (2017), s 27.  
29 Andersson, Johansson och Skog, lagkommentar, punkten 2.  
30 Johansson (2018), s. 135.  
31 Prop. 2013/14:86 s. 57f och s. 93; Johansson (2018), s. 135. 
32 Johansson, a.st. 
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2.3 Bolagsledningens skadeståndsansvar enligt ABL 

2.3.1 Allmän och historisk bakgrund 

Skadeståndsreglerna i 29 kap. ABL är en specialreglering som ålägger bolags-

ledningen ett mer långtgående skadeståndsansvar än skadeståndsansvaret som 

följer av den allmänna skadeståndsrätten.33 Enligt 2 kap. 3 § Skadeståndslag 

(1972:207; härefter ”SkL”) ska ren förmögenhetsskada34 som har vållats genom 

brott ersättas. Till skillnad från den ovannämnda bestämmelsen i SkL som för-

utsätter ett brott, har skadelidande möjlighet till ersättning även om skadan inte 

vållats genom brott enligt 29 kap. 1 § ABL.  

 

De aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna för styrelseledamöter tillkom i 65 § 

1895 års aktiebolagslag (Lag 1895:65; härefter ”ABL 1895”). 35  Enligt den 

nämnda bestämmelsen är en styrelseledamot solidariskt skadeståndsansvarig för 

skada gentemot såväl bolaget som tredje man vid överträdelse av aktiebolagsla-

gen eller bolagsordningen. Enligt motiveringen som angavs i lagförslaget riktar 

bestämmelsen sig till medförande av civilt ansvar vid överträdelse av någon icke 

straffsanktionerad regel gentemot såväl bolaget som tredje man.36 I 70 § och 

135 § 1910 års aktiebolagslag (Lag 1910:88; härefter ”ABL 1910”) stadgades 

styrelsens skadeståndsansvar gentemot såväl bolaget och tredje man på ett likar-

tat sätt som i ABL 1895. I förarbetena till ABL 1910 diskuterades huruvida 

särskilda bestämmelser för styrelsens skadeståndsansvar gentemot bolaget 

skulle tas in med hänsyn till att styrelsen redan har ansvar på grund av sitt 

sysslomannaskap. Eftersom lagförslaget innehöll särskilda bestämmelser om 

bland annat revisorns ansvar gentemot bolaget ansågs det lämpligt i proposit-

ionen att bestämmelserna om ansvar för styrelseledamöter skulle tas in i lagen.37  

 

I 1944 års aktiebolagslag (lag 1944:705; härefter ”ABL 1944”), som trädde ikraft 

den 14e september 1944, tillkom verkställande direktör för första gången som 

reglerat bolagsorgan i ABL och både styrelseledamots och vd:s skadeståndsan-

svar reglerades i 208 - 209 §§ ABL 1944.38 I 208 § ABL 1944 reglerades bland 

annat styrelseledamots och vd:s interna skadeståndsansvar medan det externa 

skadeståndsansvaret reglerades i 209 § ABL 1944. Ansvarsrekvisiten i ABL 

1944 visar inte någon stor skillnad jämfört med dagens bestämmelser i ABL. 

 
33 Svernlöv (2012), s.32. 
34 Enligt 1 kap. 2 § Skadeståndslag (1972:207) innebär ren förmögenhetsskada sådan ekonomisk 

skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada.  
35 Prop.1895:6 s. 34. 
36 Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag, om aktiebolag samt om föreningar för 

ekonomisk verksamhet m. m., afgifna af den dertill i nåder utsedda komité. 1890, Stockholm, 

s.129. 
37 Prop. 1910:54 s. 99. 
38 Svernlöv (2012), s.21. 
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Enligt 208 § ABL 1944 exempelvis ska bland annat styrelseledamot eller vd 

ersätta bolaget om den har vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av 

vårdslöshet skadat bolaget.39 Efter det nordiska samarbetet tillkom 1975 års 

aktiebolagslag (1975:1385; härefter ”ABL 1975”). 40  Ansvarsrekvisiten i ABL 

1975 huvudsakligen motsvarar bestämmelserna i ABL 1944.41 Till skillnad från  

bestämmelserna i ABL 1944 reglerades skadeståndsansvaret gentemot bolaget 

och tredje man i samma stycke i samma paragraf i ABL 1975 dock i olika me-

ningar. Ansvaret gentemot bolaget var reglerat i 15 kap. 1 § 1 st. 1 men. ABL 

1975 respektive gentemot tredje man i 15 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL 1975,42 

vilka motsvarar dagens bestämmelser i 29 kap. 1 st. 1 men. respektive 2 men. 

ABL.43  

2.3.2 Ansvarssubjekt  

Som det har skrivits ovan fick de nuvarande reglerna i 29 kap. 1 § ABL i all 

väsentlighet sin nuvarande utformning vid tillkomsten av 1975 års aktiebolags-

lag.44 Trots att de första och andra meningarna riktar sig till olika skadelidande 

nämligen bolaget respektive aktieägare och andra tredje män, innehåller de två 

punkterna några gemensamma rekvisit. För det första reglerar de två punkterna 

både styrelseledamot och verkställande direktör som ansvarssubjekt. För det 

andra har bolagsledningens skadeståndsansvar sin grund i de plikter och den 

kompetens som uppdraget som styrelseledamot respektive verkställande direk-

tör kräver.  

 

Sedan ABL 1910 har sysslomannaskapet i princip varit en första referens när 

bolagsledningens skadeståndsansvar behandlas.4546 I 18 kap. 3 § Handelsbalk 

(1736:0123 2; härefter ”HB”) regleras sysslomannaansvar följande:  

”Handlar syssloman oredligt, brukar list emot honom, som fullmakt gav, änder 
sig hans gods till nytta, lånar hans penningar ut, eller tager penningar upp i hans 
namn; svare till all skada, (och plikte efter omständigheterna). Vare ock den, som 
fullmakt gav, saklös i allt, vad syssloman, utom hans ombud eller vilja, av annan 
lånt, eller med någon slutit haver; utan det vises, att det honom till nytta använt 
är.”  

 

 
39 Prop. 1944:5, s. 99f. 
40 SOU 1971:15, a.a., s. 75 ff. 
41 SOU 1971:15 s. 352; Prop. 1975:103 s. 99f; Svernlöv (2012), s.22. 
42 SOU 1971:15 s. 352. 
43 Prop. 2004/05:85 s. 492 och 895 ff.  
44 A.a., s. 492 ff. 
45 Nerep, Adestam och Samuelsson, Lexino:s lagkommentar. 
46 Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag, om aktiebolag samt om föreningar för 

ekonomisk verksamhet m. m., afgifna af den dertill i nåder utsedda komité. 1890, Stockholm, 

s.122. 
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Och 4 §: 

”Haver någon fått fullmakt, att för annan göra och låta, och tager den skada 
därav, som fullmakt gav; skylle sig själv, som sig ej bättre föresåg. Ä r ombuds-
man av försummelse, eller svek, vållande till skadan; plikte då han, som sagt är.” 

 

Enligt förarbetena till ABL 1975 har styrelseledamot och verkställande direktör 

skyldighet att iaktta den omsorg som krävs av en syssloman i allmänhet.47 Ut-

gångspunkten för bolagsledningens skadeståndsansvar är att styrelseledamot 

och verkställande direktör är skyldiga att iaktta den omsorg och lojalitet som i 

allmänhet krävs av en syssloman eller uppdragstagare.48  

 

I följande kapitel kommer en redogörelse för de andra rekvisiten i 29 kap. 1 § 

ABL som gäller både bolagsledningens skadeståndsansvar gentemot bolaget 

och aktieägare.49 

2.3.3 Handling/underlåtenhet 

I 29 kap. 1 § 1 st. 1 men. ABL anges grunderna för det interna skadeståndsan-

svaret medan grunderna för det externa skadeståndsansvaret anges i 29 kap. 1 § 

1 st. 2 men. ABL. Enligt bestämmelserna ska skada ha uppstått ”vid fullgörande 

av uppdrag”, alltså ska skadan ha vållats inom skadevållarens uppdrag för bola-

get.50 

  

Skadeståndsansvaret enligt bestämmelserna i 29 kap. 1 § gäller under uppdrags-

tiden. Uppdragstiden avser den tidpunkt då anmälan om valet av styrelseleda-

moten eller vd:n kommer in till Bolagsverket till den tidpunkt då anmälan om 

att denne avgått, avsatts eller ersatts kommer in till Bolagsverket enligt 8 kap. 13 

§ samt 33 § ABL.51 Styrelseledamöter eller verkställande direktör blir således 

inte skyldiga på grund av åtgärder eller rättshandlingar som vidtogs före deras 

tillträde.52  

 

Ett sådant felaktigt handlande som har vållat skada kan vara antingen ett aktivt 

handlande eller en underlåtenhet att handla. Med aktivt handlande menas till 

exempel ett beslut av en styrelseledamot eller verkställande direktör som har 

orsakat en skada, köp av företagsenheter eller försäljning av produkter.53 En 

 
47 SOU 1971:15 s. 353. 
48 Andersson, Johansson och Skog, lagkommentar, punkten 2.  
49 Rekvisiten i bestämmelserna har delats in enligt Torsten Sandströms modell som angavs  

i sin bok Svensk aktiebolagsrätt, upplaga 6, 2017, Wolters Kluwer, Stockholm, s. 402ff. 
50 SOU 1971:15 s. 352. 
51 Svernlöv (2012), s. 53. 
52 Nerep, Adestam och Samuelsson, Lexino:s lagkommentar, punkten 3.4. 
53 Sandström (2017), s. 406. 
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underlåtenhet att handla kan vara till exempel styrelseledamöternas försum-

melse av ledning och kontroll av bolagets verksamhet eller verkställande direk-

törs bristande fullgörelse av ett avtal som han eller hon har ingått med bolaget.54 

 

Huvudregeln är att bara den styrelseledamot eller verkställande direktör som 

personligen har deltagit i vederbörande handlingar eller underlåtelser blir skade-

ståndsskyldiga enligt denna bestämmelse. 55 Trots styrelsens karaktär som ett 

kollektivt bolagsorgan reglerar ansvarsbestämmelserna i 29 kap. ABL solidariskt 

ansvar av enskilda styrelseledamöter och verkställande direktör.56 

 

Bolagsledningens ansvar är främst ett metodansvar vilket innebär att styrelsele-

damot inte svarar för felaktiga beslut utan endast för oaktsamma beslut.57 Med 

andra ord ska det ifrågasättas vid bedömningen av skadeståndsansvar enligt 29 

kap. 1 § ABL huruvida skadevållaren har använt felaktiga metoder vid förvalt-

ning eller granskning av bolagets angelägenheter.   

2.3.4 Uppsåt eller oaktsamhet 

Det framgår inte av 29 kap. 1 § ABL vilken måttstock som ska användas vid 

culpabedömning av styrelseledamots och verkställande direktörs handlande 

eller underlåtenhet.58 Enligt Dotevall är varken bonus pater familias, med antagan-

det av en klok och förnuftig människa eller metoden med en fiktiv person med 

vissa tänkta egenskaper knutna till en viss grupp, användbart.59 Anledningen är 

att de personer som har ställning som styrelseledamot och verkställande direk-

tör inte är en homogen grupp.60 Dotevall konstaterar vidare att reglerna i ABL 

och bolagsordningen kan användas som utgångspunkt vid culpabedömningen 

enligt 29 kap. 1 § ABL. Inte bara direktiv från överordnade bolagsorgan och 

innehållet i anställningsavtal utan den aktivitets-, omsorgs- och lojalitetsplikt 

som föreligger kan också användas som objektiv måttstock enligt honom.61  

 

Vid culpabedömningen enligt 29 kap. 1 § ABL gäller som huvudregel allmänna 

skadeståndsrättsliga principer.62 En förutsättning för culpabedömning är att en 

styrelseledamot eller verkställande direktör ska iaktta den omsorg som krävs av 

 
54 Andersson, Johansson och Skog, lagkommentar, punkten 2.  
55 Andersson, Johansson och Skog, lagkommentar, punkten 2 och NJA 1997 s. 418. 
56 Svernlöv (2012), s. 41. 
57 Andersson Magnus m.fl., Business judgement rule och principen, Advokaten, Nr 9 2017 Å rgång 83, s. 

36. 
58 Dotevall (2017), s. 44. 
59 Dotevall, a.a., s. 48. 
60 Dotevall, a.st. 
61 Dotevall, a.a., s. 48 f. 
62 Svernlöv (2012), s. .57. 
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en syssloman (uppdragstagare).63 Inte bara reglerna i ABL, Å RL, bolagsord-

ningen utan även andra lagar eller rättsliga föreskrifter utnyttjas för culpa-

bedömningen.64 Enligt förarbetena kan en styrelseledamots och verkställande 

direktörs omsorgs- och lojalitetsplikt också påverka bedömningen.65  

 

Enligt Svernlöv kan bolagsledningen ha agerat oaktsamt även om lag, bolags-

ordning och instruktioner från överordnat organ inte har överträtts.66 Det ges 

dock ingen närmare vägledning varken i lag eller förarbeten hur en culpa-

bedömning skulle gå till i sådant fall. Hellners fria culpabedömning kan ske 

genom en sammanställning av tre faktorer, nämligen risken för skada, den san-

nolika skadans storlek och möjligheterna att förekomma skadan.67  

2.3.5 Business Judgement Rule 

Business judgement rule innebär att domstolarna vägrar att pröva ett affärs-

mässigt beslut om den aktuella befattningshavaren gjorde en skälig ansträngning 

att fatta beslutet på en välinformerad grund med företagets bästa i sikte.68 Re-

geln är med andra ord en presumtion för att ett beslut fattas på grundval av 

tillräcklig information, i god tro och i överenskommelse med bolagets intresse.69  

 

I amerikansk rätt används business judgement rule som en måttstock för att 

bedöma huruvida bolagsledningen har fullgjort sin omsorgsplikt enligt Business 

judgement rule. 70  Bolagslednings omsorgsplikt innefattar här en skyldighet att 

utföra uppdraget omsorgsfullt. Enligt omsorgsplikten är styrelseledamöter skyl-

diga att delta i styrelsemöten, inte ta onödigt stora risker för bolaget och att 

följa bolagets verksamhet, utveckling och ekonomiska situation.  

 

I svensk rätt saknas någon uttrycklig business judgement rule, dock är en lik-

nande princip etablerad enligt vilken domstolarna inte prövar huruvida ett af-

färsbeslut är klokt eller inte. Under förutsättning att aktuella beslut eller åtgär-

der ligger inom bolagets verksamhet och har varit föremål för tillräcklig bered-

ning71 blir bolagsledningen inte skadeståndsansvarig på grund av aktuella risk-

fyllda beslut eller åtgärder.72 

 
63 Prop. 1997/98:99 s. 186. 
64 Svernlöv (2012), s.59. 
65 Prop. 1975:103 s. 376-377 samt 540. 
66 Svernlöv (2012), s. 58 och s. 67. 
67 Svernlöv (2012), s. 67; Hellner (2018), s. 129ff. 

68 Svernlöv, a.a., s. 58. 
69 Ö stberg (2016), s. 319. 
70 Ö stberg, a.a., s. 319. 
71 Stattin (2008), s. 371. 
72 Svernlöv (2012), s. 59. 
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2.3.6 Orsakssamband 

Det är inte tillräckligt att styrelseledamoten eller den verkställande direktören 

har agerat uppsåtligen eller oaktsamt utan även att den culpösa handlingen har 

orsakat skadan. Med andra ord krävs det ett orsakssammanhang mellan den 

inträffande skadan och bolagsledningens handling eller underlåtenhet. 73  Det 

krävs dock inte att vållandet varit den viktigaste eller den starkast bidragande 

orsaken till skadan, utan skadeståndsskyldighet uppstår även om vållandet varit 

endast en bidragande orsak.74 När flera ledamöter har vållat skada ska orsaks-

sambanden bestämmas individuellt. 

 

Om till exempel någon styrelseledamot har röstat för en viss åtgärd som skadar 

bolaget eller aktieägare enligt 29 kap. 1 § ABL anses föreliggande av orsakssam-

band mellan skadan som uppkommer till följd av denna åtgärd och styrelsele-

damotens handlande, typiskt sätt jakande.75 Det gäller dock inte för de styrelse-

ledamöter som har röstat emot den aktuella åtgärden eller underlåtit att rösta 

enligt Dotevall.76 Om styrelseledamot eller verkställande direktör har försum-

mat sin plikt enligt ABL eller bolagsordningen och det därmed uppkommer en 

skada för bolaget anses som huvudregel att adekvat kausalitet föreligger.77  

 

För att bolagsledningen ska bli skadeståndsskyldig måste orsakssambandet vara 

adekvat. Den skada som den skadelidande drabbats av ska vara en adekvat följd 

av just detta handlande.78 Syftet med adekvansbedömningen är att konstatera 

om orsakssambandet har tillräcklig styrka.79 

 

2.3.7 Skada  

Med begreppet ”skada” i 29 kap. 1 § ABL menas en ekonomiskt mätbar för-

mögenhetsskada.80 Genom denna bestämmelse i ABL utvidgas även aktie- och 

fordringsägarnas möjligheter till ersättning jämfört med SkL. ABL:s skadebe-

grepp omfattar inte bara det negativa intresset utan också det positiva (utebli-

ven affärsvinst för bolaget). Om skadan inte är fullbordad blir styrelseledamo-

ten eller verkställande direktör ej skadeståndsansvariga gentemot bolaget eller 

 
73 Dotevall (2017), s. 51. 
74 Hellner (2018) s.190. 
75 Dotevall (2017), s. 52. 
76 Dotevall, a.a., s. 52. 
77 Dotevall, a.a., s. 52. 
78 Johansson (2018), s. 376 
79 Dotevall (2017), s. 52. 
80 Dotevall, a.a., s. 54; Sandström (2017), s. 402 ff. 
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aktieägare enligt 29 kap. 1 § ABL även om de har försummat sina plikter och 

även de andra rekvisiten i bestämmelsen har uppfyllts.81 

 

Aktieägare och borgenär kan lida skada på två sätt, nämligen direkt skada ge-

nom att till exempel förvärva aktier på grund av oriktig information utan att 

bolaget lidit någon skada.82 Det andra sättet är att aktieägare lider indirekt skada 

till exempel genom att bolagets förmögenhet minskar vilket vidare innebär 

uppkommen skada hos aktieägare. Det kommer att diskuteras senare i denna 

uppsats huruvida en aktieägare som har drabbats av en indirekt skada kan kräva 

skadestånd av styrelseledamot eller verkställande direktör enligt 29 kap 1 § 1 st. 

2 men. ABL. När det gäller styrelseledamots och verkställande direktörs skade-

ståndsansvar gentemot aktieägare är rättsläget oklart gällande skada vilket 

kommer att diskuteras i kapitel 2.5.4.  

2.4 Interna krav på skadestånd enligt 29 kap. 1 § 1 st. 1 
men. ABL 

2.4.1 Allmänt  

Enligt 29 kap. 1 § 1 st. 1 men. ABL ska en stiftare, styrelseledamot eller verk-

ställande direktör som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av 

oaktsamhet skadar bolaget, ersätta skadan. Som det har utretts ovan framgår 

fyra grundläggande förutsättningar för skadestånd till bolaget av 1 § 1 st. 1 men. 

ABL Att skada ska ha uppstått, att skadan ska ha vållats inom skadevållarens 

uppdrag för bolaget, att skadevållaren ska ha varit vårdslös, och att adekvat 

kausalitet mellan skadan och handlandet ska föreligga. 

 

2.4.2 Bolagsledningens lojalitets- och omsorgsplikt 

Lojalitetsplikten riktar sig i första hand till förhållandet mellan organledamöter-

na och bolaget. I prop. 1975:103 konstaterades att styrelseledamöter m.fl. stod i 

direkt sysslomannaförhållande till bolaget varför de var skyldiga att gentemot 

bolaget iaktta den omsorg som krävdes av en syssloman i allmänhet.83 Det 

skrevs vidare att styrelseledamot eller annan ställföreträdare för bolaget ej 

undgick skyldighet att ersätta skada till bolaget på den grund att bolagsstämman 

har beslutat den åtgärd som har medfört skadan.84 

 
81 Dotevall, a.a., s. 55. 
82 Dotevall, a.a., s. 56f. 
83 Prop. 1975:103 s. 540. 
84 A.st. 
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Styrelseledamot och verkställande direktör, som är uppdragstagare till bolaget, 

har en plikt, som följer av allmänna regler, att vara lojal mot sin huvudman 

(bolaget) och främja dennes intresse.85 Enligt Dotevall uttrycks den allmänna 

lojalitetsplikten av en styrelseledamot och verkställande direktör i 8 kap. 23 och 

34 §§ ABL (jävsreglerna) samt 8 kap. 41 § ABL (generalklausulen).86 En styrelse-

ledamot och verkställande direktör får inte handlägga fråga som rör avtal med 

bolaget där styrelseledamoten är part, avtal mellan bolaget och en tredje man 

där styrelseledamoten har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets 

enligt jävsreglerna. Vidare gäller reglerna avtal mellan bolaget och en juridisk 

person som styrelseledamoten får företräda. Jäv för den verkställande direktörn 

regleras i 8 kap. 34 § ABL med liknande struktur i bestämmelsen ovan. Ef-

tersom en styrelseledamot och verkställande direktör vid jäv inte får ”hand-

lägga” kan de ej bereda eller föredra frågor och vidare kan de inte heller delta 

vare sig i överläggning eller beslut.87  

 

Generalklausulen, som tar sig uttryck i 8 kap. 41 § ABL, innebär att någon 

rättshandling eller åtgärd som kan medföra otillbörlig fördel för aktieägare eller 

annan till nackdel för bolaget eller annan aktieägare inte får företas. Enligt för-

arbetena är det främsta ändamålet med generalklausulen att skydda minoritets-

aktieägare.88 Högsta domstolen har konstaterat i sin dom NJA 2000 s. 404 att en 

helhetsbedömning bör göras och sådana omständigheter som att åtgärden sär-

behandlar vissa aktieägare ekonomiskt bland annat genom att den inte följer 

marknadsmässiga villkor, eller det föreligger någon form av intressekonflikt 

mellan bolaget och styrelseledamot eller verkställande direktör.89 Generalklausu-

len i 8 kap. 41 § ABL har sina rötter i likhetsprincipen. Enligt likhetsprincipen 

får ingen aktieägare försättas i sämre eller bättre ställning än någon annan. Det 

anses dock inte som otillbörligt om styrelseledamot eller verkställande direktör 

särbehandlar med stöd av ABL eller bolagsordningen.90 

 

Varken styrelseledamots och verkställande direktörs allmänna omsorgsplikt 

eller lojalitetsplikt regleras i ABL. Trots att jävsreglerna i 8 kap. 23 och 34 §§ 

ABL och generalklausulen i 8 kap. 41 § ABL har sitt ursprung i styrelseledamots 

lojalitetsplikt finns det i princip ingen generell reglering av styrelseledamots och 

verkställande direktörs lojalitetsplikt i ABL. Något förbud mot att styrelseleda-

mot eller verkställande direktör engagerar sig i konkurrerande verksamhet utgör 

inte heller någon uttrycklig regel i ABL. För att styrelseledamots eller verkstäl-

 
85 Dotevall (2017), s 27. 
86 Dotevall, a.a., s. 148.  
87 Prop. 1997/98:99 s. 95 och Dotevall (2017), s. 148.  
88 SOU 1971:15 s. 244. 
89 NJA 2000 s. 404 
90 Dotevall (2017), s. 155. 
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lande direktörs pliktförsummelse enligt jävsreglerna ska anses föreligga krävs att 

engagemanget i den konkurrerande verksamheten har ett väsentligt intresse 

som kan strida mot bolaget.91 Något förbud mot att utnyttja affärsmöjlighet 

utgör inte heller någon uttrycklig regel i ABL. Det enda i svensk rätt som regle-

rar att en affärsmöjlighet som inte tillkommer bolaget inte kan utnyttjas av sty-

relseledamot och verkställande direktör är den allmänna lojalitetsplikten som 

gäller för styrelseledamöterna och verkställande direktör.92 

2.4.3 Ansvarsfrihet 

Enligt 29 kap. 1 §, 7 kap. 11 § p. 3 samt 7 kap. 40 § ABL finns det möjlighet att 

ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande 

direktören beviljas genom ett majoritetsbeslut på bolagsstämman. Ansvarsfrihet 

är ett obligatoriskt beslut på årsstämman i alla svenska aktiebolag enligt 7 kap. 

11 § p. 3 och 29 kap. 7 § ABL. Denna huvudregel har dock många undantag. 

Trots beviljad ansvarsfrihet får skadeståndstalan gentemot bolaget ändå väckas 

om det i årsredovisningen eller revisionsberättelsen utelämnats fakta eller rap-

porterats oriktiga eller ofullständiga uppgifter till bolagsstämman, om det beslut 

eller den åtgärd som talan grundas på, 29 kap. 11 § ABL. För det andra får sty-

relsen – trots beviljad ansvarsfrihet – föra en skadeståndstalan som grundas på 

brott enligt 29 kap. 13 § ABL, och för det tredje är ansvarsfriheten begränsad 

vid konkurs enligt 29 kap. 14 § ABL. 

 

2.4.4 Rättsfall 

I det s.k. Manuskriptbolaget-målet 93  dömde såväl Stockholms tingsrätt som 

Svea hovrätt vd:n och styrelseledamot A i aktiebolag B att betala 16 miljoner i 

skadestånd enligt 29 kap. 1 § 1 st. 1 men. ABL. Bolag B:s verksamhet, som 

grundades 2000, var att äga, förvalta och handla med handskrifter samt olika 

historiska tryck. Bolaget tillfördes kapital genom egendom i form av historiska 

dokument och det köpte således historiska dokument för kapitalet. I september 

2002 överlät bolag B sitt varulager till bolag C för 16 miljoner kronor genom ett 

skriftligt avtal som undertecknades, för bolag B, av vd:n. Någon betalning till 

bolag B inkom aldrig och bolaget försattes därefter i konkurs. Minoritetsägarna 

i bolag B väckte talan om skadestånd mot vd:n och styrelseledamot A för bola-

gets räkning. 

 

 
91 Dotevall, a.a., s. 164.  
92 Dotevall, a.a., s. 171.  
93 Svea hovrätts dom 2012-02-28 i mål nr T 7687-09 samt Stockholms tingsrätts dom 2009-09-08 

i mål nr T 9377-04.   
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Stockholms tingsrätt ansåg att vd:n och A har orsakat bolag B skada genom att 

överlåta bolagets varulager utan att först informera styrelsen om köparen och 

köpevillkoren. Domstolen konstaterade vidare att de lämnade ut lagret till köpa-

ren utan att betalning har skett. Om varulagret hade funnits kvar så hade bolag 

B:s verksamhet kunnat drivas vidare enligt domstolens bedömning. Samman-

fattningsvis ansåg tingsrätten att vd:ns och A var culpösa och att det förelåg ett 

orsakssamband mellan handlandet och skadan. Svea hovrätt meddelade pröv-

ningstillstånd endast i fråga om skadeståndets storlek och tingsrättens dom 

fastställdes därmed.  

2.5 Externa krav på skadestånd enligt 29 kap. 1 § 1 st. 2 
men. ABL 

2.5.1 Allmänt 

Bolagsledningens skadeståndsansvar gentemot aktieägare m.fl. regleras i 29 kap. 

1 § 1 st. 2 men. ABL. Enligt bestämmelsen gäller de fyra grundläggande förut-

sättningar som anges i första meningen i samma paragraf., nämligen att skada 

ska ha uppstått, att skadan ska ha vållats inom skadevållarens uppdrag för bola-

get, att skadevållaren ska ha varit vårdslös och att adekvat kausalitet mellan 

skadan och handlandet ska föreligga. I andra meningen. anges vidare en ytterli-

gare förutsättning att skadan ska vara orsakad av överträdelse av ABL, Å RL94 

eller bolagsordningen.  

 

Bolagsledningens skadeståndsansvar gentemot aktieägare m.fl. har utformats i 

syfte att skydda aktieägare och ett tredjemansintresse.95 Svernlöv konstaterar i 

sin bok Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget att ett av ändamålen med skade-

ståndsreglerna i ABL är att kompensera tredje man för skador som bolagets 

företrädare drabbar denne genom överträdelse av ABL. Reglerna skulle därför 

ha både en handlingsdirigerande samt en reparativ funktion. 96  Enligt prop. 

1975:103 anses skadeståndsansvaret gentemot aktieägare m.fl. ej lika vidsträckt 

som skadeståndsansvaret gentemot bolaget och skadeståndsskyldighet kan end-

ast inträda vid överträdelse av ABL, Å RL eller bolagsordningen.97 

 
94 Begreppet tillämplig lag om årsredovisning anges i 1 kap. 12 a § ABL. 
95 Dotevall (1989) s. 440ff. 
96 Svernlöv (2012), s. 34f. 
97 Prop. 1975:103 s. 540ff. 
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2.5.2 Handling/underlåtenhet 

Till skillnad från bolagsledningens skadeståndsansvar gentemot bolaget gäller 

skadeståndsansvar gentemot aktieägare endast vid överträdelse av ABL, tillämp-

lig lag om årsredovisning eller bolagsordning. Exempel på möjliga överträdelser 

enligt denna bestämmelse kan vara överträdelser av reglerna om årsredovisning 

i Å RL och reglerna om skyddet för det bundna egna kapitalet i ABL.98 

 

En aktieägare kan vara berättigad till ersättning om han eller hon har gått miste 

om möjligheten att delta i en fördelaktig nyemission på grund av styrelseleda-

mots försummelse av informationsplikt. För externt skadestånd krävs en norm-

avvikelse av det slag som anges i 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL.99 Med andra ord 

skulle det inte räcka med vållande utan att det krävs en kvalificerad skadehand-

ling vid det externa skadeståndsansvaret enligt 29 kap. 1 § 1 st. 2 men ABL. En 

kvalificerad skadehandling innebär här en överträdelse av någon regel vars syfte 

är att skydda bland annat aktieägare.100 

2.5.3 Orsakssamband  

Det är inte tillräckligt att styrelseledamoten eller den verkställande direktören 

har agerat uppsåtligen eller oaktsamt utan även att den culpösa handlingen har 

orsakat skadan. Med andra ord krävs det ett orsakssammanhang mellan den 

inträffande skadan och bolagsledningens handling eller underlåtenhet.101 Man 

kräver inte att vållandet varit den viktigaste eller starkast bidragande orsaken till 

skadan, utan skadeståndsskyldighet uppstår även om vållandet varit endast en 

bidragande orsak.102 När flera ledamöter har vållat skada ska orsakssambanden 

bestämmas individuellt.  

 

För att bolagsledningen ska bli skadeståndsskyldig måste orsakssambandet vara 

adekvat. Den skada som den skadelidande drabbats av ska vara en adekvat följd 

av just detta handlande.103 Syftet med adekvansbedömningen är att konstatera 

om orsakssambandet har tillräcklig styrka.104 

2.5.4 Direkt och indirekt skada 

En förlust på grund av aktiehandel som företagits med stöd av felaktiga uppgif-

ter i årsredovisningen kan vara ett exempel på en aktieägares direkta (eller ome-

 
98 Andersson, Johansson och Skog, lagkommentar, punkten 3.  
99 Sandström (2017), s. 412. 
100 Sandström (2017), s. 412. 
101 Dotevall (2017), s. 51. 
102 Hellner (2018), s. 190. 
103 Johansson (2018), s. 376. 
104 Dotevall (2017), s. 52. 



 28 

delbara) skada.105 När en aktieägare har drabbats av en direkt skada kan aktieä-

garen själv väcka talan mot bolagsledningen som anges i 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. 

ABL. Ansvarsfrihet enligt 7 kap. 11 § p. 3 ABL aktualiseras inte vid skade-

ståndsansvar gentemot aktieägare. 

 

När det gäller en indirekt (eller medelbar) skada för en aktieägare är rättsläget 

inte helt klart. En indirekt skada för en aktieägare innebär att en skada som 

drabbar bolaget och därigenom en enskild aktieägare i förhållande till dennes 

andel i bolagsförmögenheten.106 I förarbetena till ABL 1944 har det konstaterats 

att tredje man (inklusive en enskild aktieägare och bolagsborgenär) kan tänkas 

ha rätt till ersättning för indirekt skada.107  

 

Lojalitetsplikten reglerar i första hand förhållandet mellan organledamöterna 

och bolaget. Då styrelseledamöterna eller den verkställande direktören skadar 

tredje man genom brott mot lojalitetsplikten torde det därför vara fråga om 

indirekt skada. I SOU 1995:44 har det konstaterats att enskilda aktieägare ska 

kunna föra egen skadeståndstalan gentemot styrelseledamöter eller verkstäl-

lande direktör endast om den indirekta skadan har vållats genom överträdelse 

av en regel såsom likhetsprincipen eller generalklausulen. 108  Anledningen till 

detta var att aktieägare har en möjlighet att påverka bolagets förvaltning och 

verksamhet och även möjlighet att föra skadeståndstalan för bolagets räkning 

enligt 29 kap. 9 § ABL.109 

 

Det kan dock möjligen föreligga ett undantag från huvudregeln om styrelsele-

damöterna har åtagit sig ett särskilt förtroendefullt uppdrag i förhållande till 

enskilda aktieägare. 110  Men lojalitetsplikten i en sådan situation har inte sin 

grund i reglerna i ABL eller den bolagsrättsliga lojalitetsplikten, utan den all-

männa lojalitetsplikten för syssloman eller uppdragstagare.111 

 

Det finns en del diskussion mellan Johansson, Andersson och Stattin kring 

skadeståndsansvar för indirekt skada (medelbar skada) hos enskild aktieägare. 

Johansson konstaterar att rätt för en enskild aktieägare att föra skadeståndstalan 

för indirekt skada bör erkännas endast om den skada som tillfogas bolaget reellt 

riktar sig mot en viss eller vissa aktieägare, till exempel då generalklausulen eller 

likhetsprincipen åsidosatts.112 Enligt honom skulle möjligheten att under lång 

tid väcka skadeståndstalan mot organmedlemmarna allvarligt kunna störa bola-

 
105 Svernlöv (2012), s. 77. 
106 Svernlöv, a.a., s. 77. 
107 SOU 1941:9, s. 641 f.  
108 SOU 1995:44, s 248. 
109 A.st. 
110 Ö stberg (2016), s. 140. 
111 Ö stberg, a.a., s. 140. 
112 Johansson (2018), s. 405f. 
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gets verksamhet.113 Vidare konstaterar han att varje skada som tillfogas bolaget 

indirekt betyder en skada för aktieägare.114 Av dessa anledningar skulle en all-

män skadeståndsrätt för indirekt skada för tredje person strida mot lagarnas 

system och syfte.115  

 

Å  andra sidan har Andersson skrivit i sin artikel Medelbar skada och aktieägares 

skadeståndsanspråk (1999) att det knappast är uppenbart att en allmän skade-

ståndsrätt för aktieägare skulle strida mot ABL:s system och syfte116 och har 

föreslagit en lösningsmodell där aktieägare kan kräva skadestånd för indirekt 

skada som subsidiärt till bolagets skadeståndstalan.117 Stattin har konstaterat i 

sin avhandling Företagsstyrning att gällande rätt borde formuleras på sådant sätt 

att aktieägare kan föra talan för indirekt skada vid överträdelser av regler i lag 

och bolagsordning som syftar till att skydda aktieägarna.118  

 

Enligt Carl Svernlöv är den etablerade uppfattningen enligt svensk rätt att ak-

tieägare endast har rätt till skadestånd för medelbar skada om denna skada rik-

tar sig specifikt mot aktieägaren själv genom överträdelse av likhetsprincipen 

eller generalklausulen såsom Johanssons uppfattning ovan.119 

 

2.5.5 Rättsfall 

Såsom det har diskuterats bland några rättsvetenskapsmän ovan är det inte alltid 

lätt att göra gränsdragningen mellan direkt och indirekt skada vid styrelseleda-

mots externa skadeståndsansvar gentemot någon annan än bolaget. I NJA 2000 

s. 404 beskrivs ett fall där styrelsen i bolag A för priset 0 kronor beslutade att 

överföra bolagets verksamhet till ett av majoritetsägaren helägt dotterbolag 

(bolag B). Beslutet verkställdes en tid därefter då bolag A:s ekonomiska situat-

ion var besvärlig. Bolag B sålde senare flyglinjerättigheterna som köptes från 

bolag A för 2 miljoner kronor. HD ansåg att styrelseledamöterna blev skade-

ståndsskyldiga gentemot en minoritetsägare med innehav av 8 % av aktierna. 

Rättsfallet har dock fått kritik bland annat för att HD inte har behandlat frågan 

om direkt och indirekt skada vid styrelseledamots externa skadeståndsansvar.120 

I övrigt finns det ingen dom från Högsta domstolen som direkt handlar om 

bolagsledningens skadeståndsansvar gentemot enskilda aktieägare vid indirekt 

 
113 Johansson, a.a., s. 404. 
114 A.st. 
115 A.st. 
116 Andersson (1999), s. 81-100. 
117 Andersson, a.a., s. 87 f. 
118 Stattin (2008), s. 347 ff. 
119 Svernlöv (2012), s. 80 f. 
120 Svernlöv, a.a., s. 78; Ström s. 586. 
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skada. I NJA 1979 S. 157 och NJA 1996 s. 224 behandlades bland annat revi-

sors skadeståndsansvar gentemot borgenär. 

 

I det s.k. Countermine-målet121 yrkade A och B som har aktier i bolag C att vd:n 

samt styrelseledamöter i bolag C ska betala skadestånd utifrån bland annat ska-

deståndsreglerna i ABL. Grunden för yrkandena var att vd:n och styrelseleda-

möterna hade lämnat felaktiga och vilseledande uppgifter rörande utvecklingen 

av bolag C:s resultat och ställning i pressmeddelanden, delårsrapport och pro-

spekt. Stockholms tingsrätt ansåg att det visserligen stämde att en del av uppgif-

terna var oriktiga men att uppsåt eller oaktsamhet saknades. Tingsrätten konsta-

terade vidare att det inte förelåg någon adekvat kausalitet eftersom kärandena 

skulle ha investerat ändå. Svea hovrätt ansåg också att kausalitet saknades.   

2.6 Sammanfattning och analys 

Skadeståndsansvarsreglerna i 29 kap. 1 § 1 st. 1 men. respektive 2 men. ABL 

visar sig ha liknande utformning på så sätt att det krävs en fullbordad ren för-

mögenhetsskada, ett culpöst handlande och ett orsakssamband mellan handlan-

det och skadan. Det finns dock vissa skillnader på grund av lojalitetsplikten som 

gäller i förhållande mellan styrelseledamöter och verkställande direktör å ena 

sidan och bolaget å andra sidan, till skillnad från förhållandet mellan styrelsele-

damöter och verkställande direktör å ena sidan och aktieägare å andra sidan. 

 

Enligt 1 st. 2 men. i den ovannämnda bestämmelsen krävs en kvalificerad över-

trädelse för skadestånd. Med andra ord krävs en överträdelse av någon regel i 

ABL, Å RL eller bolagsordningen för att en aktieägares skada kan ersättas enligt 

29 kap. 1 § ABL 1 st. 2 men. Med hänsyn till avsaknaden av någon allmän regel 

för styrelseledamot och verkställande direktörs allmänna omsorgsplikt eller 

lojalitetsplikt kan det ifrågasättas om en sådan begränsning med en kvalificerad 

överträdelse av regel i ABL, Å RL eller bolagsordningen är rimlig. Enligt denna 

begränsning i 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL är rättsläget något oklart huruvida 

bolagsledningens lojalitetsbrott kan anses som överträdelse av ABL.122 Vidare är 

det inte heller klart om den skada som har uppkommit på grund av överträdelse 

av lojalitetsplikten kan innebära en sådan ersättningsgill skada enligt den etable-

rade uppfattningen av svensk rätt. Om man jämför andra meningen med första 

meningen i bestämmelsen är det tydligt att det inte finns något sätt för en en-

skild aktieägare att göra anspråk på skadestånd när styrelseledamoten eller verk-

ställande direktör har överträtt någon regel i till exempel bokföringslag 

(1999:1078) eller myndighetsföreskrifter. 

 
121 Svea hovrätts avd 3 dom 2014-01-29 i mål nr T 1845-12.   
122 Ö stberg (2016), s. 460. 
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Ä ven om man bortser från den kvalificerade överträdelsen som ett rekvisit i 

bestämmelsen är aktieägares möjlighet att kräva skadestånd gentemot styrelse-

ledamot och verkställande direktör redan mycket begränsad på grund av skade-

rekvisitet. Som det har utretts ovan kan en aktieägare lida skada på två olika sätt 

varav enligt rättspraxis enbart direkt skada i vanliga fall kan ersättas enligt 29 

kap 1 § 1 st. 2 men. ABL. 
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3 Regelverket i Sydkorea 

 

 

3.1 Introduktion 

Som det redan har nämnts i första kapitlet är det 399 och 401 §§ KCA123 som är 

motsvarande regler till 29 kap. 1 § 1 st. 1 men. och 2 men. ABL. 

  

I 399 § 1 st. KCA regleras följande: 

”KCA § 399 ① En styrelseledamot som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar 
bolaget genom överträdelse av lag eller bolagsordningen eller försummelse av sin 
plikt ska solidariskt ersätta skadan.”124 

 

Enligt 399 § 1 st. KCA ska en styrelseledamot solidariskt ersätta skadan när han 

eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget genom överträdelse av 

lag eller bolagsordningen eller försummelse av sin plikt. Det framgår av 399 § 1 

st. KCA fyra grundläggande förutsättningar för skadestånd gentemot bolaget. 

Att verklig skada ska ha uppstått, att skadan ska ha vållats genom överträdelse 

av lag eller bolagsordningen eller försummelse av sin plikt, att skadevållaren ska 

ha varit vårdslös, och att adekvat kausalitet ska föreligga.  

 

Andra stycket i samma paragraf reglerar vidare ett solidariskt skadeståndsansvar 

för de övriga styrelseledamöterna som har röstat för det basbeslut som har 

orsakat skadan. Tredje stycket i samma paragraf reglerar en presumtion för den 

styrelseledamot som var närvarande vid styrelsesammanträdet och inte har lyck-

ats att bevisa genom protokollet att han eller hon röstade mot beslutet eller 

reserverade sig mot beslutet i styrelseprotokollet. 

  

401 § KCA reglerar styrelseledamots skadeståndsansvar gentemot någon annan 

än bolaget (”en tredje man” i bestämmelsen).  

 
123 Lag nr. 14096, Senast ändrad den 22 mars 2016 
124  Författarens egen översättning till svenska. Se följande länk för översättning till eng-

elska, ”http://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=37127”. 
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I 401 § 1 st. KCA regleras följande: 

”KCA § 401 ① En styrelseledamot som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
skadar tredje man genom försummelse av sin plikt ska solidariskt ersätta ska-
dan.”125 

 

Det framgår av 401 § 1 st. fyra grundläggande förutsättningar för skadestånd 

gentemot aktieägare m.fl. Att en verklig skada ska ha uppstått, att skadan ska ha 

vållats genom försummelse av sin plikt, att skadevållaren ska ha varit vårdslös 

(uppsåt eller grov oaktsamhet), och att adekvat kausalitet ska föreligga. Någon 

närmare innebörd av begreppet ”en tredje man” i lagtexten ej ges i själva lagen 

eller i förarbetena heller.126 Enligt både doktrinen och rättspraxis anses till ex-

empel aktieägare, borgenärer som skadelidanden enligt 401§ KCA.127 

 

För en vidare jämförelse med bolagsledningens struktur i Sverige kommer in-

ledningsvis en redogörelse för bolagsledningens struktur i Sydkorea att göras i 

nästa kapitel. Närmare analys av lagbestämmelserna följer därefter.  

3.2 Bolagsledningens struktur i Sydkorea 

Ett aktiebolag är en av de 5 bolagsformerna som är reglerade i KCA. Till skill-

nad från ABL finns aktiebolagsrelaterade lagbestämmelser ej i en separat lag 

motsvarande svenska ABL utan i mellan 288 och 542-13 §§ KCA. KCA är en 

speciallag i förhållande till Civil Act i Sydkorea128 enligt 1 § KCA och omfattar 

bland annat kommersiella handlingar, bolagsrätt och försäkringsrätt. I lagbe-

stämmelserna avseende ett aktiebolag i KCA finns inte någon motsvarande 

bestämmelse till 1 kap. 2 § 1 st. ABL som stadgar att ett aktiebolag är ett privat 

aktiebolag eller ett publikt aktiebolag. Samtliga bestämmelser tillämpas för ak-

tiebolag men det finns vissa bestämmelser mellan 542-2 och 542-13 §§ KCA 

som gäller de aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en aktiemarknad, 

542-2 § KCA. 

 

I det koreanska regelverket är bolagets uppgifter fyrdelad nämligen i bolags-

stämman (mellan 361 och 381 §§ KCA), som är ett högsta beslutande organ, i 

 
125  Författarens egen översättning till svenska. Se följande länk för översättning till eng-

elska, ”http://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=37127”. 
126 Commercial Act (lag nr. 1000 som trädde i kraft 1963. 1. 1.) med övergripande lagmotivering-

ar, hämtad 2019-10-15 från: 

http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=58093&ancYd=19620120&ancNo=01000&efYd=196

30101&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202. 
127 Chung Dong-yoon (2014), lagkommentar till 401 § KCA, punkten ’Ⅴ. 제 3 자의 범위’. 
128 Lag nr. 14965, Senast ändrad den 31 oktober 2017. 
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styrelsen (mellan 382 och 408-9 §§ KCA) som det ena ledningsorganet, i reviso-

rerna som ett kontrollerande organ (mellan 409 och 415-2 §§ KCA) och represen-

tative director/vd (”대표이사” på koreanska)129 som bolagets företrädare och det 

andra ledningsorganet. Ett aktiebolag vars aktiekapital ligger vid eller över 

KRW 1,000,000,000 (motsvarande 8,1 miljoner kronor) ska ha minst tre styrel-

seledamöter enligt 383 § KCA. Ö vriga mindre aktiebolag får endast ha en eller 

två styrelseledamöter enligt bestämmelsen. 

 

Styrelsen, som utses av bolagsstämman enligt 382 § 1 st. KCA, svarar för bola-

gets ledning och förvaltning av bland annat bolagets viktiga tillgångar och eta-

blering och stängning av bolagets filialkontor enligt 393 § 1 st. KCA. Styrelsen 

är vidare ett tillsynsorgan över enskild styrelseledamot enligt 393 § 2 st. och 4 st. 

KCA. Den får också begära att representative director/vd ska rapportera direkt till 

styrelsen gällande någon annan styrelseledamot eller någon annan anställds 

angelägenheter enligt 393 § 3 st. KCA.  

 

I det sydkoreanska regelverket förstås förhållandet mellan bolaget och en en-

skild styrelseledamot, inte styrelsen som ett organ, som ett uppdragsförhållande. 

Av denna anledning tillämpas reglerna i Civil Act avseende uppdragsavtal mel-

lan 680 § och 692 § i Civil Act för styrelseledamöterna.130 Utöver den omsorgs-

plikt som krävs för en uppdragstagare i ett uppdragsförhållande i 681 § Civil 

Act reglerar KCA styrelseledamots lojalitetsplikt i 382-3 § KCA. Enligt denna 

bestämmelse ska en styrelseledamot fullgöra sitt uppdrag för bolaget i enlighet 

med reglerna i lag och bolagsordningen. I övrigt utgör styrelseledamots tyst-

nadsplikt (382-4 §), konkurrensförbud (397 §) och förbud att utnyttja affärsmöj-

ligheter (397-2 §) också separata paragrafer i KCA. 

 

En representative director/vd utses av styrelsen enligt 389 § KCA. Det är också 

möjligt att bolagsstämman utser en eller flera representative director/vd genom 

reglering i bolagsordningen (389 § 2 st. KCA). En representative director/vd i Syd-

korea skulle kunna beskrivas som ett bolagsorgan med en funktionskombinat-

ion av verkställande direktör med full firmateckningsrätt och ordföranderollen. 

Begreppet visar sig ha en viss likhet med verkställande direktör i Sverige - t.ex. 

att den utses av styrelsen - men den är i och för sig en styrelseledamot i styrel-

sen, till skillnad från vd i Sverige, och vidare inte något underorgan i förhållande 

till styrelsen. Representative director/vd har snarare oinskränkta befogenheter med 

full firmateckningsrätt enligt 389 § och 209 § KCA. 

  

I koreansk rätt finns ej något motsvarande begrepp till styrelseordförande i 8 

kap. 17 § ABL. Enligt 389 § KCA ska styrelsens sammanträden hållas när en 

styrelseledamot begär det. Styrelsen kan dock delegera sin befogenhet att sam-

 
129 Se ’1.4 Terminologi’ ovan. 
130 Lag nr. 14965 Senast ändrad 2017-10-31. 
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mankalla styrelsens sammanträden till en styrelseledamot genom att reglera 

detta i bolagsordningen. Den styrelseledamot som har blivit delegerad att sam-

mankalla styrelsens sammanträden har dock inte någon övrig funktion som en 

styrelseordförande har enligt ABL i Sverige. Han eller hon utses inte av bolags-

stämman utan av styrelsen enligt 389 § KCA jämfört med 7 kap. 30 § ABL och, 

har ingen utslagsröst vid lika röstetal i omröstningen jämfört med 7 kap. 38 och 

40 §§ ABL. 

  

I praktiken är det vanligt att representative director/vd är den enda som har befo-

genhet att kalla till ordinarie och extra bolagsstämma samt styrelsesammanträ-

den där han eller hon står som ordföranden genom reglerna i bolagsledning-

en.131 Med en lång tradition av Chaebol, vilket är benämningen på Sydkoreas 

stora företagsgrupper som startats, ägs och drivs av en familj, är det inte kons-

tigt att en viss person - vanligtvis grundaren själv eller dennes barn - står som 

representative director/vd i bolaget och har en väldigt koncentrerad makt och befo-

genhet. En sådan koncentrerad makt av representative director/vd kan beskrivas 

vara en kombination av styrelseordföranden, som måste vara styrelsemedlem, 

och verkställande direktör, vilket saknar motsvarighet i Sverige. 

 

När det gäller representative director/vd:s befogenheter och skyldigheter tillämpas 

vissa regler avseende bolagsmännens rättighet och skyldighet i en motsvarande 

bolagsform till handelsbolag i Sverige (”합명회사” på koreanska) i 208(2), 209, 

210 och 386 §§ KCA enligt 389 § 3 st. KCA. Enligt de ovannämnda reglerna 

företräder var och en representative director/vd bolaget om något annat inte har 

skrivits i bolagsordningen (207 och 389 §§ KCA). Enligt 209 § 1 st. och 389 § 

KCA är representative director/vd berättigad att vidta alla åtgärder av bolagets an-

gelägenheter. 

 

I nästa kapitel kommer 399 och 401 §§ KCA att först delas in i ett antal rekvisit 

i motsvarighet till kapitel 2 och sedan analyseras för att kunna göra en närmare 

komparativ analys av regelverken i Sverige och Sydkorea i kapitel 4. 

 
131 Samsung Electronics Co., Ltd, Articles of Incorporation, 17-2, 19, 20 och 30 §§ , hämtad 2019-10-

20 från: https://www.samsung.com/sec/ir/corp-governance/articles-of-incorporation/; Lotte 

Corporation, Articles of Incorporation, 20, 24 och 38 §§, , hämtad 2019-10-20 från: 

https://www.lotte.co.kr/ir/inc.do?tab=table_01#tab_list”; Korean Air Co., Ltd., Article of Incor-

poration, 18, 21 och 37 §§: hämtad 2019-10-20 från : “http://dart.fss.or.kr/. 
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3.3 Bolagsledningens skadeståndsansvar enligt 399 och 
401 §§ KCA 

3.3.1 Allmän och historisk bakgrund 

Det koreanska rättssystemet bygger på en europeisk kontinental rättstradition 

med rötter i den romerska rätten med påverkan av tysk och fransk rätt underja-

pansk ockupation 1910-1945.132 Genom riksdagsvalet den 10:e maj 1948 skedde 

Sydkoreas första riksdagsmöte den 31:e maj 1948. Den 15:e augusti 1948 eta-

blerades Sydkoreas första regering vilken leddes av president Syngman Rhee.133 

Från den 10:e februari 1949 började regeringen arbeta med Sydkoreas första 

Commercial Act vilken trädde i kraft den 1:a januari 1963 (Lag nr. 1000, häref-

ter ”KCA 1963”).134 

 

KCA 1963 var från början en speciallag i förhållande till Civil Act i Sydkorea 

och omfattade bland annat kommersiella handlingar, bolagsrätt och försäk-

ringsrätt. 135  Till skillnad från den svenska associationsrättsliga lagstiftningen 

regleras både bolagsrelaterade frågor och närmare regler om aktiebolag inte i en 

separat lag utan i KCA. 
 

Både 399 och 401 §§ fanns redan med i KCA 1963. Innan lagändringen 2011 

reglerade 399 § att en styrelseledamot solidariskt ska ersätta skadan när han eller 

hon skadar bolaget genom överträdelse av lag eller bolagsordningen eller under-

låtenhet av sin plikt. ”Uppsåt eller oaktsamhet” var alltså inte någon förutsätt-

ning som direkt framgår av lagtexten utan domstolarna själva ansåg det som en 

förutsättning för skadeståndstalan. 136  401 § KCA 1963 där styrelseleda-

mots ”uppsåt eller grov oaktsamhet” redan var reglerad som en förutsättning i 

KCA 1963 har dock inte ändrats i sak i bestämmelserna sedan dess. Det skedde 

endast ett ordbyte 2011, ”악의” till ”고의” (båda begreppen betyder uppsåt 

men det senare ordet är av modernare snitt) i 401 § 1 st. KCA. vilket inte utgör 

någon ändring i sak i bestämmelsen. I riksdagsprotokollen 2010-2011 finns ej 

någon särskild diskussion kring denna lagändring.137138  

 
132 Bogdan (2013), s. 53.; Rhim, Hong Guine (1998), s. 20 ff. 
133 National Institute of Korean History, ”Korean History Database”, hämtad 2019-10-28. Från: 

http://db.history.go.kr/item/level.do?sort=levelId&dir=ASC&start=1&limit=20&page=1&pre_

page=1&setId=-1&prevPage=0&prevLimit=&itemId=dh&types=&synonym=off&chinessChar 

=on&brokerPagingInfo=&levelId=dh_007&position=-1. 
134 Rhim, Hong Guine (1998), s. 17-19. 
135 Rhim, Hong Guine (1998), s. 20 f. 
136 Se t.ex. 96DA30465, 30472 

137 Protokoll den 12e november 2010, the Legislation and Judiciary Committee 294(1); Protokoll 

den 7e december 2010, the Legislation and Judiciary Committee 294(16); Protokoll den 8e mars r 

2011, the Legislation and Judiciary Committee 298(1); Protokoll den 10e mars 2011 the Legis-
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Det finns redan två skadeståndsgrunder i Civil Act139 nämligen skadeståndsan-
svar enligt 390 § Civil Act (avtalsbrott) eller 750 § Civil Act (utomobligatoriskt 
skadeståndsansvar). Enligt 390 § Civil Act ska en gäldenär ersätta skadan när 
han eller hon inte har presterat i enlighet med avtalet. Gäldenären blir dock inte 
skyldig om det inte föreligger något uppsåt eller oaktsamhet. 750 § Civil Act 
stadgar att den, som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar annan genom en 
olaglig handling ska ersätta skadan. Både 399 och 401 §§ KCA är en specialre-
glering som rör aktiebolagsrätten i förhållande till de ovannämnda paragraferna 
i Civil Act. Enligt lagkommentarer anses skadeståndsansvaren ur allmänna ska-
deståndsrätten ej vara tillräckliga med hänsyn till de befogenheter som en styrel-
seledamot har.140 

3.3.2 Ansvarssubjekt 

Som det har skrivits ovan kan en styrelseledamot vara skyldig gentemot bolaget 

respektive aktieägare enligt 399 och 401 §§ KCA. Trots att representative 

director/vd inte har nämnts i bestämmelserna som ansvarssubjekt tillämpas både 

399 och 401 §§ KCA även för denne. Anledning till detta är att representative 

director/vd är en styrelseledamot till skillnad från verkställande direktör i Sverige. 

I Sydkorea bygger förhållandet mellan bolaget och dennes styrelseledamöter på 

ett uppdragsförhållande där bolaget förstås som en uppdragsgivare och dess 

styrelseledamöter som uppdragstagare. Reglerna om ett uppdragsavtal i 680 till 

692 §§ Civil Act tillämpas enligt 382 § 2 st. KCA och en styrelseledamot har 

således omsorgsplikt enligt 681 § Civil Act.141  

3.3.3 Handling/underlåtenhet 

I 399 § 1 st. KCA regleras att skadan ska ha vållats genom överträdelse av lag 

eller bolagsordningen, eller försummelse av sin plikt, medan 401 § KCA regle-

rar att skadan ska ha vållats genom försummelse av sin plikt.  

 

Ö verträdelse av lag betyder inte bara överträdelse av någon bestämmelse i KCA 

utan överträdelse av den koreanska brottsbalken,142 någon annan speciallagstift-

 
lation and Judiciary Committee 298 (4) hämtad 2019-10-15 från: 

http://www.archives.go.kr/next/viewMain.do; I den sydkoreanska lagstiftningsprocessen är 

lagstiftningsutskottets granskning under utskottssammanträden det sista steget innan riksdagens 

omröstning enligt artikel 37. Lag om riksdagen (lag nr. 16325 ”국회법” på koreanska).  
138 Yang och Park (2012 ) s. 226ff. 
139 Lag nr. 14965, Senast ändrad den 31 oktober 2017. 
140 Chung Dong-yoon (2014), lagkommentar till 399 § KCA, punkten ‘Ⅰ. 본조의 취지’. 
141 84DAKA1954 
142 Lag nr. 15982, senast ändrad den 18 december 2018. 
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ning och förordning.143 Om en styrelseledamot har företagit en transaktion, 

utan styrelsens godkännande, för sin egen eller någon annans räkning inom 

konkurrerande verksamhet anses det som överträdelse av konkurrensförbud 

enligt 397 § 1 st. KCA som kan vara skadeståndsgrundande enligt 399 § KCA. 

Ö verträdelse av förbudet att utnyttja affärsmöjligheter i 397-2 § KCA och över-

trädelse av transaktionsförbud enligt 398 § KCA kan också vara handlanden 

som kan vara skadeståndsgrundande enligt 399 § KCA.  

 

Enligt rättspraxis anses styrelseledamots överträdelse av lag som ett avtalsbrott i 

förhållande till bolaget som är uppdragsgivare till styrelseledamoten. 144  När 

överträdelse av lag är aktuellt räcker det för kärande att påstå och bevisa att det 

har skett en överträdelse av tillämplig lag och bevisbördan för att bland annat 

det inte förelåg något orsakssamband mellan skadan och styrelseledamotens 

handlande och att det inte fanns något uppsåt eller någon oaktsamhet ligger på 

styrelseledamotens sida.145 Den aktuella styrelseledamoten blir således skade-

ståndsskyldig om det inte har bevisats ovannämnda omständigheter från styrel-

seledamotens sida.146 Det är dock inte helt lätt att bevisa existens av någon spe-

ciell omständighet i praktiken. Business judgement rule gäller inte heller vid över-

trädelse av lag. Med andra ord är det sannolikt att en styrelseledamot blir skade-

ståndsskyldig gentemot bolaget om käranden har lyckats bevisa att en 

överträdelse av lag har skett.  

 

Vad överträdelse av lag innebär har Högsta domstolen konstaterat i sin dom 

2004DA41651, 41668 att lag i 399 § KCA innebär lag och tillhörande förord-

ningar (”시행령 및 시행규칙” på koreanska och den ingår inte myndigheters 

interna regler. Det finns dock en del rättsfall där det har konstaterats att de 

regler som borde iakttas för bedrivande av bolaget också ska förstås som en del 

av den lag som 399 § KCA stadgar, även om den inte har någon form av lag.147 

Enligt Högsta domstolen i Sydkorea ansågs överträdelse av reglerna om förbud 

mot förvärv av egna aktier enligt 341 § KCA,148 Konkurrensförbud enligt 397 § 

KCA,149 förbud mot att utnyttja affärsmöjlighet enligt 397-2 § KCA) och trans-

aktionsförbud enligt 398 § KCA150 ansågs som grund för skadeståndstalan enligt 

399 § KCA.  

 

Som överträdelser av bolagsordningen som kan ligga till grund för skadestånds-

talan enligt 399 § KCA nämns i sydkoreansk juridisk litteratur exempelvis 

 
143 Chung Dong-yoon (2014), lagkommentar till 399 § KCA, punkten ’Ⅱ. 책임발생의 원인’. 
144 Se t.ex. 84DAKA1954  
145 Im Jaeyoun (2010), s. 191. 
146 2004DA34929 
147 2004DA34929 
148 2006DA33609 
149 2011DA57869 
150 2011DA57869 
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vinstutdelning utan hänsyn till reservfond, nyemission av aktier och obligation-

er utöver antalet vad bolagsordningen avser och nyemission av aktier som ej 

reglerade enligt bolagsordningen.151 Enligt lagkommentarer spelar det ingen roll 

om det är en enskild styrelseledamot som har handlat culpöst eller om handlan-

det har baserats på ett beslut från styrelsen.152 

 

Enligt domstolen ska en styrelseledamot fullgöra sin plikt för bolagets skull i 

enlighet med lag och bolagsordningen eftersom styrelseledamot har omsorgs-

plikt. En styrelseledamot får inte utnyttja affärsmöjlighet för sin egen eller nå-

gon annans skull utan styrelsens godkännande och är skyldig att erbjuda af-

färsmöjligheten till bolaget.153 

 

När t.ex. en representative director/vd för bolagets räkning har lånat ut pengar till 

något annat företag utan att tillräckligt utreda låntagarens återbetalningsförmåga 

kan bolaget kräva skadestånd på grund av att styrelseledamoten har underlåtit 

att iaktta sin omsorgsplikt.154 Enligt Högsta domstolen i Sydkorea är styrelsele-

damoten skadeståndsskyldig gentemot bolaget om han eller hon har orsakat 

skada gentemot bolaget genom att sälja bolagsägda aktier till ett väsentligt un-

derpris.155 

 

3.3.4 Uppsåt/oaktsamhet 

Medan ”uppsåt eller oaktsamhet” krävs i 399 § KCA är det ”uppsåt eller grov 

oaktsamhet” som 401 § KCA stadgar. Med andra ord har styrelseledamots ska-

deståndsansvar gentemot aktieägare strängare grad av oaktsamhet och kärande 

bär en tyngre bevisbörda. Till skillnad från culpabedömning vid 29 kap. 1 § 

ABL reglerar KCA olika grader av oaktsamhet vid skadeståndsansvar gentemot 

bolaget respektive aktieägare. Som det har skrivits ovan gäller oaktsamhet för 

skadeståndsansvar gentemot bolaget till skillnad från skadeståndsansvar gente-

mot aktieägare där det krävs grov oaktsamhet. 

 

Innan 2011 års lagändring hade styrelseledamots uppsåt eller oaktsamhet inte 

stått som ett rekvisit i 399 § KCA. Mot bakgrund av detta diskuterades en del 

huruvida styrelseledamots uppsåt eller oaktsamhet var ett rekvisit för ett skade-

ståndskrav enligt 399 § KCA och rättsläget var oklart. Bland de olika åsikterna 

kring detta fanns påståendena (a) att styrelseledamots uppsåt eller oaktsamhet är 

ett underförstått villkor oavsett om handlandet innebär en överträdelse av 

 
151 Chung Dong-yoon (2014), lagkommentar till 399 § KCA, punkten ’Ⅱ. 책임발생의 원인’. 
152 Chung Dong-yoon (2014), a.a. punkten ‘Ⅲ. 유책이사와 그 연대성’. 
153 Domskäl ‘1. NA. (1)’ i 2016DA16191. 
154 Chung Dong-yoon (2014), a.a., punkten ’Ⅱ. 책임발생의 원인’. 
155 2003DA69638. 
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lag/bolagsordningen eller någon plikt som en styrelseledamot har, (b) att enbart 

när det gäller försummelse av någon plikt som styrelseledamot har behövs sty-

relseledamotens uppsåt eller oaktsamhet, eller (c) när det gäller överträdelse av 

lag eller bolagsordningen behövs ej något uppsåt eller någon oaktsamhet. Av 

2011 års lagändring kan det sägas utan tvekan att styrelseledamots skadestånds-

ansvar förutsätter styrelseledamotens uppsåt eller oaktsamhet. Av 2011 års 

lagändring ser dagens rättsläge tydligare ut. Enligt nuvarande ordalydelse krävs 

styrelseledamots uppsåt eller oaktsamhet. Uppsåt eller oaktsamhet krävs inte 

bara vid överträdelse av lag utan även vid överträdelse av bolagsordningen.156    

 

När det gäller uppsåt eller oaktsamhet lämnar varken lag eller förarbeten någon 

närmare innebörd av oaktsamhet enligt det som stadgas i 399 och 401 §§ KCA. 

Som det har nämnts ovan tillämpas reglerna om uppdragsavtal i Civil Act när 

det gäller förhållande mellan bolaget och dess styrelseledamöter. En av styrelse-

ledamotens plikter är omsorgsplikt enligt 681 § Civil Act. Angående graden av 

omsorgsplikt som en styrelseledamot har är utgångspunkten den allmänna om-

sorgsplikten som denne förväntas att ha som en styrelseledamot utan någon 

extra hänsyn till den enskilda styrelseledamotens kunskaper och förmåga.157 

 

Omsorgsplikten inom den sydkoreanska affärsrätten förstås som en del av 

uppdragsavtalet bestående av den passiva plikten och den aktiva plikten. Den 

passiva plikten innebär att en styrelseledamot ska göra sitt bästa för att inte 

överträda någon tillämplig lag samt bolagsordningen. Den aktiva plikten inne-

bär att en styrelseledamot ska företa en rättshandling eller någon annan åtgärd 

för bolagets bästa.158 Högsta domstolen har konstaterat i sin dom 

2006DA68636 att en styrelseledamot har omsorgsplikt gentemot bolaget och 

anses som att ha fullgjort sin plikt när han/hon har fullgjort sina uppgifter i 

enlighet med tillämpliga lagar och bolagsordningen. 

 

En styrelseledamot ska utföra sina uppgifter i god tro för bolagets intresse i 

enlighet med tillämpliga lagar och bolagsordningen. Den här plikten har sitt 

ursprung i lojalitetsplikt som en del av de allmänna fiduciary duties i amerikansk 

rätt.159 I amerikansk rätt förstås principen som att det inte är tillåtet att en styrel-

seledamot söker berika sig själv och den ska utföra sina uppgifter för bolagets 

bästa (best interest of corporation) vid fall av en intressekonflikt. 

 

 
156 Chung, Dong-yoon (2014), punkten ’Ⅲ. 책임원인’. 
157 Jung, Gyung Young (2016), s. 276 ff. 
158 Jung och Kim (2018), s. 84. 
159 Kim, Hee Chul (2013), s. 155 f. 
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3.3.5 Business judgement rule 

 

Som det har skrivits i kapitel 2.3.5 har Business judgement rule sitt ursprung i ame-

rikansk rätt och innebär att domstolarna vägrar att pröva ett affärsmässigt be-

slut om den aktuella befattningshavaren har gjort en skälig ansträngning att 

fatta beslutet på en välinformerad grund med företagets bästa i åtanke.160  

 

Det har diskuterats mycket bland rättsvetenskapsmännen om Business judge-

ment rule finns i Sydkoreansk rätt. En del påstår att det finns en business jud-

gement rule i sydkoreansk rätt grundat på att Högsta domstolen använde or-

det ”Business Judgement” (”경영판단” på koreanska) i bland annat sin dom 

2001DA52407 där frågan behandlades om bolagsledningens skadeståndsansvar 

gentemot ett finansbolag enligt 399 § KCA.161 Det påstås också att business 

judgement rule tvärtemot inte existerar i sydkoreansk rätt men att den dock 

finns i form av en liknande princip enligt vilken bolagsledningens självständiga 

och skäliga beslut respekteras.162 En del rättsvetenskapsmän menar att en sådan 

icke lagstiftad business judgement rule inte passar bra ihop med Sydkoreas Civil 

law-system och att det även skulle riskera domstolarnas självständighet.163  

 

Det har dock funnits några domar vilka har nämnt business judgement rule 

som ett bedömningskriterium för bolagsledningens skadeståndsansvar. 164  Av 

den anledningen anses det vara så att domstolarna i Sydkorea använder Busi-

ness judgement rule eller har applicerat en liknande princip men på ett eget 

sätt.165 Enligt Högsta domstolen i Sydkorea kan business judgement rule inte 

tillämpas vid överträdelse av lag utan bara vid underlåtenhet av styrelseledamots 

plikt.166 Eftersom en styrelseledamots överträdelse av lag vid fullgörande av sitt 

uppdrag grundar sig på ett avtalsbrott blir den aktuella styrelseledamoten skade-

ståndsskyldig gentemot bolaget om det inte har bevisats föreligga någon speciell 

omständighet exempelvis avsaknad av orsakssamband mellan skadan och hand-

landet.167 

 

 
160 Svernlöv (2012), s. 58. 
161 Se t.ex. Choi, Kiwon (2006), s. 906ff. 
162 Se t.ex. Lee, Choelsong (2016), s. 607ff.; Cho och Yoon (2006) s. 175ff. 
163 Kwon, Jaeyeol (1995), s. 213ff. 
164 Se t.ex. 2001DA52407 och 2006DA33333. 
165 Kang, Heeju (2007), s. 256 ff. 
166 2003DA69638, 2004DA8272 och 2004DA34939; Chae, Dongheun (2016), s. 14.  
167 Im, Jaeyeon (2010), s. 191. 
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3.3.6 Orsakssamband 

Ä ven om en skada har uppstått på grund av en styrelseledamots handlande är 

det inte tillräckligt för att styrelseledamoten blir skadeståndsskyldig enligt 399 

och 401 §§ KCA. Trots att varken 399 eller 401 §§ inte direkt reglerar orsaks-

samband mellan skadan och handlandet är orsakssamband utan tvekan en 

grundläggande förutsättning ur de allmänna skadeståndsprinciperna.168 

 

I högsta domstolens dom 2016DA16191 har domstolen konstaterat att ett kau-

salitetsförhållande måste föreligga mellan styrelseledamotens handlande och 

skadan.169 Vid kausalitetsbedömningen ska bland annat möjligheterna att före-

komma skadan., ändamålet av den inskränkta bestämmelsen, naturen av över-

trädelsen och det inskränkta rättsintresset beaktas.170 

3.3.7 Skada   

Till skillnad från SkL i Sverige föreskrivs inte någon tydlig åtskillnad mellan 

personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada i motsvarande regler – 750 § 

i Civil Act. Begreppen personskada och sakskada i Sydkorea används snarare 

som begrepp i försäkringsavtal och försäkringsvillkor inom försäkrings-

branschen.  Av både 399 och 401 §§ KCA följer att en grundläggande ansvars-

betingelse är att det har uppstått en fullbordad skada.171 Om någon skada inte 

har uppstått kan den styrelseledamot som har agerat vårdslöst inte bli skade-

ståndsskyldig enligt 399 och 401 §§ KCA.  

3.4 Det interna kravet på skadestånd enligt 399 § KCA 

 

3.4.1 Allmänt 

Det framgår av 399 § 1 st. fyra grundläggande förutsättningar för skadestånd 

gentemot bolaget. Att verklig skada ska ha uppstått, att skadan ska ha vållats 

genom överträdelse av lag eller bolagsordningen eller försummelse av sin plikt, 

att skadevållaren ska ha varit vårdslös, och att adekvat kausalitet ska föreligga.  

 
168 Chung, Dong-yoon (2014), punkten ’Ⅲ. 책임원인’.; Chae, Dongheun (2016), s. 24. 
169 I domskäl 2. NA (4)-(5) 2016DA16191. 
170 Se även 94DA21320. 
171 Kim, Jae Ho (2012), s. 75. 
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3.4.2 Bolagsledningens lojalitets- och omsorgsplikt 

En styrelseledamots omsorgsplikt i Sydkorea har sitt ursprung i diligentia boni 

patris familias i den romerska rätten.172 En styrelseledamots omsorgsplikt innebär 

en aktsamhetsregel vid bolagsstyrning enligt vilken styrelseledamoten inte får 

vara vårdslös i sitt handlande i tjänsten. KCA reglerar närmare en styrelseleda-

mots lojalitetsplikt enligt 382-3 § KCA, sekretessplikt i 382-4 § KCA, konkur-

rensförbud enligt 397 § KCA, förbud att utnyttja affärsmöjlighet enligt 397-2 § 

KCA och transaktionsförbud enligt 398 § KCA. 

 

Högsta domstolen i Sydkorea har beskrivit omsorgsplikt och lojalitetsplikt som 

en grupp och har konstaterat i sina domar att styrelseledamots skadeståndsan-

svar baseras på denna princip. I domen 2009DA61490 har domstolen skrivit att 

en representative director i ett aktiebolag representerar bolaget externt och har i sin 

ställning och befogenhet att generalisera bolagsledningen och är således skyldig 

att utföra sina uppgifter i enlighet med omsorgsplikten och lojalitetsplikten.173 

Vid bedömning av försummelse av styrelseledamots plikt kan graden av om-

sorgsplikten vara olika efter bland annat bolagets verksamhet, styrelseledamo-

tens arbetsuppgifter och affärssituation för bolaget, och styrelseledamot för 

exempelvis en bank förväntas i princip ha en högre grad av omsorgsplikt.174  

 

I koreansk rätt har det diskuterats hur förhållandet mellan omsorgsplikten och 

lojalitetsplikten ska förstås. Några menar (a) att omsorgsplikt är en allmän prin-

cip och dess detaljerade innehåll kan definieras beroende på ett enskilt upp-

dragsavtals ändamål och innehåll och kan således inkludera lojalitetsplikt. Före-

språkare av detta påstående hävdar vidare att lojalitetsplikten i 382-3 § KCA är 

en detaljerad plikt som en del av omsorgsplikten eftersom ett uppdragsförhål-

lande också baseras på ett förtroendeförhållande där uppdragstagarens lojali-

tetsplikt naturligt förväntas.175 Enligt detta påstående är lojalitetsplikten ej någon 

princip som innebär någon strängare plikt för styrelseledamöterna än den all-

männa omsorgsplikten.176 

 

Å  andra sidan påstås det av en grupp forskare (b) att lojalitetsplikt inte ska för-

stås vara precis samma som omsorgsplikt och inte heller som en del av denna. 

Enligt förespråkarna av detta påstående är det en korrekt laghermeneutisk för-

ståelse att lojalitetsplikt innebär något mer än den allmänna lojalitetsprincipen i 

syfte att förbjuda styrelseledamots missbruk av sin ställning.177 

 

 
172 Jung och Kim (2018), s. 75. 
173 2009DA61490. 
174 Im, Jaeyeon (2010), s. 194. 
175 Kim, Hee Chul (2013), s. 156 f. 
176 Kim, Hee Chul a.st. 
177 Kim, Hee Chul, a.a., s. 157. 
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De två olika åsikterna om lojalitetsplikten innebär olika perspektiv på hur man 

ser de övriga plikterna för en styrelseledamot. Enligt de som tror att omsorgs-

plikt och lojalitetsplikt innebär samma sak, har tystnadsplikt (382-4 § KCA), 

förbud att utnyttja affärsmöjligheter (397-2 § KCA) och transaktionsförbud 

(398 § KCA) sitt ursprung i omsorgsplikten. De som tror att lojalitetsplikten 

innebär något mer än omsorgsplikt anser att de ovannämnda principerna härrör 

från lojalitetsplikten. Enligt de senare är de nämnda principerna en detaljerad 

lagreglering av lojalitetsplikten. Högsta domstolen i Sydkorea har konstaterat att 

konkurrensförbudet i 397 § KCA har sitt ursprung i omsorgsplikten.178  

3.4.3 Ansvarsfrihet och förmildrande skadeståndsansvar 

Ansvarsfrihet gentemot bolaget i Sydkorea regleras i 400 § 1 st. KCA. Enligt 

bestämmelsen krävs samtycke från samtliga aktieägare för att ansvarsfrihet 

gentemot bolaget ska beviljas. Det behöver inte vara i form av ett formellt en-

hälligt beslut på bolagsstämman utan vara individuella samtycken från samtliga 

aktieägare vid olika tillfällen. I praktiken är det dock inte lätt att få samtycke 

från samtliga aktieägare och bestämmelsen används inte mycket.  

 

I 400 § 2 st. KCA regleras vidare möjlighet för förmildrande skadeståndsansvar 

gentemot bolaget. Den här bestämmelsen kan vara aktuell när det inte gäller 

skada på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet. Bolaget har möjlighet att i sin 

bolagsordning begränsa styrelseledamots skadeståndsbelopp till sex gånger den 

styrelseledamotens eller representative director/vd:s arvode under det senaste året. 

3.4.4 Rättsfall 

Högsta domstolens dom 2015DA16191 handlar om skadeståndsansvar för 

representative director/vd i bolag A på grund av vd:ns överträdelse av förbudet att 

utnyttja affärsmöjligheter i 397-2 § KCA. I rättsfallet förde aktieägare i bolag A 

för bolagets räkning skadeståndstalan mot representative director/vd B i bolaget. 

Enligt käranden har B orsakat skada för bolag A genom att starta bolag C där 

han själv satt som representative director/vd och som bedrev konkurrerande verk-

samhet till A. Bolag C slöt ett ensamåterförsäljaravtal med ett utländskt bolag D 

och därefter överfördes ensamåterförsäljarrätten till ett annat företag, varpå 

bolag A:s ekonomiska situation blev besvärlig och därefter tvingades det i likvi-

dation. 

 

Högsta domstolen i Sydkorea ansåg att B:s handlande ej var i enlighet med 

konkurrensförbudet enligt 397 § 1st. KCA och att han överträdde förbudet att 

utnyttja affärsmöjligheter i 397-2 § KCA. Enligt domstolen ska en styrelseleda-

mot (samt även representative director/vd) fullgöra sin plikt för bolagets skull i 

 
178 90MA745. 
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enlighet med lag och bolagsordningen eftersom en styrelseledamot har om-

sorgs- och lojalitetsplikt. Enligt 397-2 § KCA får en styrelseledamot inte ut-

nyttja affärsmöjlighet för sin egen eller någon annans skull utan styrelsens god-

kännande och är skyldig att erbjuda affärsmöjligheten till bolaget så att det kan 

utnyttja affärsmöjligheten.179 

 

I maj 2019 avgjordes ett intressant rättsfall i Högsta domstolen i Sydkorea vilket 

handlade om styrelseledamots skadeståndsansvar gentemot bolaget enligt bland 

annat 399 § 1st. KCA. I det s.k. Gangwonland-målet180 beslöt styrelsen i bolag 

A att donera 122 miljoner kronor till bolag B. Bolag B bildades av kommun C, 

som var aktieägare i bolag A tillsammans med några lokala kommuner. Bolag B 

hade då en mycket besvärlig ekonomi med en skuldsättningsgrad på 2000 %. 

Trots bolag B:s besvärliga ekonomiska situation och osäkra ekonomiska fram-

tidsutsikter fattades ett beslut gällande donation till bolag B, med hjälp av några 

styrelseledamöter som hade nära anknytning till kommun C och andra lokala 

kommuner. Vd:n i bolag A var närvarande på det aktuella styrelsemötet men 

vägrade att rösta. Bolag A förde sedan skadeståndstalan gentemot de styrelsele-

damöter som röstade för donationsbeslutet samt de som var närvarande men 

inte röstade för beslutet. 

 

Högsta domstolen i Sydkorea konstaterade först att vid en bedömning av sty-

relseledamöternas skadeståndsansvar gentemot bolaget enligt 399 § KCA, ska 

det tas hänsyn till om syftet med donationen är skäligt, förhållande mellan bolag 

A (gåvogivare) och bolag B (gåvotagare), skälighet för beloppet med hänsyn till 

gåvogivarens ekonomi m.fl.. Domstolen konstaterade vidare att syftet med den 

här aktuella donationen ansågs skäligt eftersom den aktuella donationen skulle 

kunna bidra till inte bara bolag B utan även till den övergivna gruvstaden där B 

var belägen. Domstolen ansåg dock att den aktuella donationen inte gav någon 

vinst till bolag A ur ett affärsmässigt sammanhang och att styrelseledamöterna 

inte hade utrett frågan tillräckligt innan de fattade beslut. De styrelseledamöter-

na som röstade för donationen blev skadeståndsansvariga gentemot bolaget. 

Enligt domstolen hade styrelseledamöterna försummat sin omsorgsplikt. Det är 

dock oklart om domstolen ansåg att styrelseledamöterna överträtt den lagregle-

rade omsorgsplikten enligt 681 § Civil Act eller försummat den allmänna om-

sorgs- eller vårdplikten som styrelseledamot.   

 
179 Domskäl ‘1. NA. (1)’ i 2016DA16191. 
180 2016DA260455 
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3.5 Externa krav på skadestånd enligt 401 § KCA 

3.5.1 Allmänt  

Till skillnad från 399 § KCA blir en styrelseledamot solidariskt skadeståndsan-

svarig gentemot aktieägare om styrelseledamoten har försummat sin plikt upp-

såtligen eller av grov oaktsamhet enligt 401 § KCA. Eftersom det inte föreligger 

något direkt sysslomannaskap mellan styrelseledamöterna och aktieägarna kan 

det ifrågasättas varför en styrelseledamot ska ersätta skadan som har uppstått 

hos aktieägare. Angående naturen av bolagsledningens skadeståndsansvar 

gentemot aktieägare enligt denna bestämmelse finns det tre olika uppfattning-

ar.181  

 

Den första uppfattningen (”법정책임설” på koreanska), som är majoritets-

uppfattningen i skrivande stund, menar att skadeståndsansvaret enligt 401 § 

KCA är ett separat skadeståndsansvar i syfte att skydda tredje man med hänsyn 

till styrelseledamöternas omfattande uppgifter och befogenheter. Till skillnad 

från det allmänna skadeståndsansvaret i Civil Act som kräver att uppsåt och 

oaktsamhet måste föreligga för aktieägarens skada, räcker det enligt denna upp-

fattning att uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger avseende försummelse av 

styrelseledamots plikt. Det krävs inte en viss grad av olaglighet (”위법성” på 

koreanska) för att kräva skadestånd enligt 401 § KCA enligt denna uppfattning. 

Ä ven om styrelseledamotens handlande inte uppfyller det allmänna skade-

ståndskravet enligt 750 § Civil Act kan styrelseledamoten ändå bli skadestånds-

skyldig enligt 410 § KCA. Med andra ord kan skadeståndet enligt 401 § KCA 

och skadeståndet enligt 750 § Civil Act anses som konkurrerande ansvarsgrun-

der.182 Aktieägare ingår i begreppet ”någon annan” i bestämmelsen och både 

direkt och indirekt skada ska ersättas.183 Enligt denna uppfattning gäller 10 års 

preskriptionstid för skadeståndsansvaret enligt 401 § KCA.184 

 

Enligt både den andra uppfattningen (”특수불법행위설” på koreanska) och   

den sista uppfattningen (”불법행위특칙설” på koreanska) har att skade-

ståndsansvaret enligt 401 § KCA sitt ursprung i den allmänna skadeståndsan-

svaret i 750 § Civil Act. Den andra uppfattningen förstår skadeståndsansvarets 

natur enligt 410 § KCA något liknande som de speciella skadeståndsreglerna i 

755-759 §§ Civil Act.185 Exempelvis reglerar 756 § Civil Act arbetsgivares prin-

 
181 De tre uppfattningarna heter ”법정책임설”, ”특수불법행위설” och ”불법행위특칙설” 

på koreanska.  
182  Chung, Dong-yoon (2014), lagkommentar till 401 § KCA, punkten ’Ⅱ . 법적 성질 1. 

법정책임설’ . 
183 Chung, Dong-yoon (2014), a. st.  
184 Chung, Dong-yoon (2014), a. st. 
185 Chung, Dong-yoon (2014), a. a., punkten ’Ⅱ. 법적 성질 2. 특수불법행위책임설’ . 
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cipalansvar och 759 § Civil Act reglerar djurinnehavares skadeståndsansvar. 

Enligt denna åsikt är 401 § KCA en speciell skadeståndsregel eftersom enbart 

skadeståndsansvaret enligt 750 § Civil Act inte är tillräckligt för att skydda en 

tredjemans intresse.186 Enligt denna åsikt ska uppsåt eller grov oaktsamhet före-

ligga avseende försummelse av styrelseledamots plikt. En enskild aktieägare 

skyddas enligt denna bestämmelse och både direkt och indirekt skada täcks 

enligt denna bestämmelse. Preskriptionstiden gäller i 3 år.187  

 

Den sista uppfattningen (”불법행위특칙설” på koreanska) hittar naturen av 

skadeståndsansvaret enligt 401 § KCA i det allmänna skadeståndsansvaret i 

Civil Act. Enligt denna åsikt är det främsta målet med denna bestämmelse att 

skydda styrelseledamot som har omfattande och komplicerade befogenheter 

och plikter genom att fria honom eller henne från skadeståndsansvaret vid icke 

grov oaktsamhet.188 Uppsåt eller grov oaktsamhet ska föreligga för aktieägarens 

skada och indirekt skada täcks inte enligt 401 § KCA. Enskild aktieägare ingår i 

begreppet ”någon annan” i bestämmelsen och preskriptionstiden gäller i 3 år.189 

Den här åsikten har kritiserats eftersom det inte är rimligt att förmildra styrelse-

ledamots ansvar gentemot tredje man med hänsyn till komplexiteten i dennes 

befogenhet och plikter.190 

 

Om en representative director/vd skadar någon annan (inkl. aktieägare) blir han 

eller hon samt bolaget solidariskt skadeståndsskyldiga gentemot skadelidanden 

enligt 389 § 2 st. samt 210 § KCA. Det framgår av 210 § KCA som grundläg-

gande förutsättningar för skadestånd. Att skada har uppstått, att skadan ska ha 

vållats i tjänsten och att adekvat kausalitet ska föreligga. Till skillnad från 401 § 

KCA reglerar bestämmelsen varken uppsåt, oaktsamhet eller försummelse av 

plikt. Det krävs dock enligt den etablerade uppfattningen att rekvisiten för det 

allmänna skadeståndsansvaret i 750 § Civil Act ska uppfyllas.191  

3.5.2 Handling/underlåtenhet 

Till skillnad från 399 § KCA om skadeståndsansvar gentemot bolaget är ”Över-

trädelse av lag eller bolagsordningen” inte stadgad i 401 § KCA utan endast 

”försummelse av styrelseledamots plikt” är stadgad i bestämmelsen. Fullgö-

rande omsorgsplikt förutsätter dock iakttagande av lag och bolagsordningen 

och överträdelse av lag eller bolagsordningen innebär således ”försummelse av 

 
186 Chung, Dong-yoon (2014), a. st . 
187 Chung, Dong-yoon (2014), a. st . 
188 Chung, Dong-yoon (2014), a. a., punkten ’Ⅱ. 법적 성질 3. 불법행위특칙설’. 
189 Chung, Dong-yoon (2014), a.st.  
190 Chung, Dong-yoon (2014), a. a., punkten ’Ⅱ. 법적 성질 4. 검토’. 
191  Chung, Dong-yoon (2014), lagkommentar till 389 § KCA, punkten ’Ⅵ . 대표이사의 
불법행위 관련 사항’. 



 48 

styrelseledamots plikt.” enligt den etablerade uppfattningen.192 Högsta domsto-

len i Sydkorea har konstaterat att ”försummelse av styrelseledamots plikt” in-

nebär bland annat styrelseledamots överträdelse av omsorgsplikt eller lojalitets-

plikt.193 Trots skillnaden vid ordalydelsen i 399 § respektive 401 § KCA anses 

egentligen detsamma som rekvisitet i 399 § KCA för skadevållande handling.194 

3.5.3 Uppsåt eller grov oaktsamhet 

Till skillnad från 399 § KCA om skadeståndsansvar gentemot bolaget krävs 

uppsåt eller grov oaktsamhet. Uppsåt i detta sammanhang innebär att styrelse-

ledamoten själv var medveten om sin försummelse.195 Grov oaktsamhet innebär 

att han borde ha vetat om sin underlåtenhet men inte visste, på grund av avse-

värt bristande omsorgsplikt (”현저한 부주의” på koreanska). Det är aktieäga-

ren som bär bevisbördan.196  

 

Om representative director/vd delegerar sina alla uppgifter till någon annan styrel-

seledamot och inte alls fullgör sin plikt,197 om en styrelseledamot har tagit lån 

från bank baserat på felaktigt skriven och publicerad balansräkning198 eller en 

styrelseledamot har bedrägligt företagit transaktion med annat företag199 anses 

det som försummelse av styrelseledamots plikt och som uppsåt eller grov oakt-

samhet. 

3.5.4 Direkt och indirekt skada 

Det har diskuterats mycket huruvida indirekt skada som har uppstått hos ak-

tieägare också ska ersättas. Direkt skada innebär aktieägares skada oavsett om 

bolaget har drabbats av skada på grund av styrelseledamots underlåtenhet. Indi-

rekt skada innebär aktieägares subsidiära skada när bolaget har drabbats av 

skada på grund av styrelseledamotens handlande. Om en aktieägare har drab-

bats av skada på grund av förtroende för en felaktig balansräkning anses skadan 

som direkt medan skada hos en obligationsinnehavare orsakad av en styrelsele-

damots förskingring anses som indirekt skada (Skadan som har uppstått hos 

bolaget här är direkt skada).  

 

Eftersom lagbestämmelsen inte begränsar skadetyper påstås det att indirekt 

skada också ska ersättas enligt 401 § KCA. Å  andra sidan finns en annan upp-

 
192 Chung, Dong-yoon (2014), lagkommentar till 401 § KCA, punkten ’Ⅲ. 책임원인’. 
193 Se t.ex. 91DA36093 
194 Jung Eung-Ki (2016), s. 48. 
195 Chae, Dongheun (2016), s. 32 f. 
196 Chae, Dongheun (2016), a. st. 
197 Chae, Dongheun (2005), s. 392. 
198 2004DA63354. 
199 2002DA70044. 



 49 

fattning att indirekt skada inte ska ingå i skadetyper som 401 § KCA menar 

eftersom det finns andra sätt en borgenär kan få ersättning på, till exempel ge-

nom subrogation i 404 § Civil Act enligt vilken en tredje man eventuellt kan 

överta bolagets skadeståndsfordran gentemot bolagsledningen.   

 

Både direkt och indirekt skada ska ersättas enligt majoritetsuppfattningen som 

har utretts ovan. Enligt Högsta domstolen i Sydkorea avses dock ej aktieägares 

indirekta den skada som 401 § KCA stadgar.200 Endast den skada enskild aktieä-

gare direkt har drabbats av på grund av styrelseledamots försummelse av sin 

plikt kan ersättas enligt 401 § KCA. Om aktieägare indirekt har skadats som 

resultat av minskning av bolagskapital kan den inte ersättas enligt denna be-

stämmelse.201  

 

3.5.5 Rättsfall 

Högsta domstolens dom 84DAKA2490 behandlade för första gången frågan 

om styrelseledamots skadeståndsansvar för tredje mans (borge-

när/fastighetsköpare i rättsfallet) skada. I rättsfallet lämnades borgenärens talan 

utan bifall därför att bolag A:s dröjsmål att fullgöra sin del av avtalet inte ansågs 

vara orsakat av representative director/vd:s försummelse till följd av uppsåt eller 

grov oaktsamhet.  

 

I Högsta domstolens dom 91DA36093 år 1993 yrkade aktieägare A i bolag B 

att dennes representative director/vd skulle ersätta den skada som har drabbat A på 

grund av vd:ns förskingring av bolagets förmögenhet. Den skada som A yrkade 

var bland annat värdeminskning av de aktier som A då innehade. Högsta dom-

stolen i Sydkorea ansåg värdeminskning av aktieägares förmögenhet i bolaget 

som den indirekta skada som stod utanför den skada som styrelseledamoten 

blev skadeståndsansvarig för. En senare dom från Högsta domstolen 

2003DA29661 år 2003 förelåg liknande omständigheter som i 1993 års fall. I 

2003 års fall yrkade aktieägare A i bolag B skadestånd från bolagets representative 

director/vd med anledning av dennes förskingring av bolagets förmögenhet. 

Domstolen konstaterade också att värdeminskning av aktieägares förmögenhet 

i bolaget inte kunde ersättas enligt 401 § KCA eftersom skadan ansågs som en 

indirekt skada. 

 

Högsta domstolen i Sydkorea har i sin dom 2010DA77743 behållit sin tidigare 

ställning till skadeståndskravet enligt 401 § KCA avseende aktieägares indirekta 

skada. I domen gjorde enskilda aktieägare (kärande) gällande att styrelseledamot 

A ska ersätta skada som har uppstått hos käranden på grund av A:s förskingring 

 
200 91DA36093; 2003DA29661. 
201 91DA36093; 2003DA29661. 
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av 263 miljoner kronor (32,000,000,000 KRW) samt bedräglig publicering av 

kvartalsrapport. Enligt käranden har aktievärdet drastiskt sänkts på grund av 

A:s handlande och bolaget har därmed avnoterats. I domen konstaterade 

Högsta domstolen i Sydkorea att aktieägarnas skada ansågs som direkt skada 

om aktieägarna köpte in aktier utan att veta om styrelseledamotens förskingring 

och dennes bedrägliga publicering av kvartalsrapporten, av uppsåt eller grov 

oaktsamhet, och aktievärdet därefter sjönk. Därför kan skadan ersättas enligt 

401 § KCA.202 Den här domen är den första domen från Högsta domstolen i 

Sydkorea som aktieägares skadeståndstalan enligt 401 § KCA bifölls.203 

3.6 Sammanfattning och analys 

Som det har redovisats ovan har regelverket i Sydkorea kring bolagsledningars 

skadeståndsansvar gentemot bolaget respektive aktieägare vissa likheter samt 

olikheter med det svenska regelverket.  

 

Vid styrelseledamots skadeståndsansvar gentemot bolaget aktualiseras 399 § 

KCA som kräver att skada ska ha uppstått, att skadan ska ha vållats genom 

överträdelse av lag eller bolagsordningen eller försummelse av sin plikt, att ska-

devållaren ska ha varit vårdslös, och att adekvat kausalitet ska föreligga. När det 

gäller styrelseledamots skadeståndsansvar gentemot bolaget finns det egentligen 

inte någon större skillnad mellan de svenska och sydkoreanska regelverken. En 

styrelseledamots aktiva handling eller underlåtenhet, fullbordad skada, styrelse-

ledamotens uppsåt eller oaktsamhet och orsakssamband mellan det culpösa 

handlandet och skadan krävs i båda länderna.  

 

I Sydkorea gör domstolen kanske mer en helhetsbedömning i kombinerad form 

av uppsåt/oaktsamhet och det aktuella handlandet. Det kan nämnas som skill-

nad mellan svensk rätt och sydkoreansk rätt att både omsorgsplikt och lojali-

tetsplikt utgör lagbestämmelser i 681 § Civil Act respektive i 382-3 § KCA i 

Sydkorea. Styrelseledamots tystnadsplikt enligt 382-4 § KCA, konkurrensförbud 

enligt 397 § KCA och förbud att utnyttja affärsmöjligheter enligt 397-2 § KCA 

utgör separata lagbestämmelser i det sydkoreanska regelverket.  

 

Genom utredning av det koreanska regelverket kring bolagsledningars skade-

ståndsansvar gentemot aktieägare kan det konstateras att skadeståndskravet 

enligt 401 § KCA är mycket begränsat eftersom indirekt skada hos aktieägare ej 

täcks genom bestämmelsen. Till skillnad från 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL be-

gränsar 401 § KCA inte handlingstyper som överträdelse av ABL, Å RL eller 

 
202 Choi, Moon Hee (2013), s. 124. 
203 Choi Moon Hee (2013), s. 130. 
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bolagsordningen. Det finns dock redan en befintlig begränsning när det gäller 

indirekt skada vilket har utvecklats inom rättspraxis. I övrigt är det käranden 

som bär bevisbördan för styrelseledamotens uppsåt eller grov oaktsamhet vid 

skadeståndstalan enligt 401 § KCA. Skadeståndsansvaret enligt 401 § KCA är 

mer begränsat än 399 § KCA. Uppsåt eller grov oaktsamhet måste föreligga och 

indirekt skada av aktieägare räknas inte som den skada som 401 § KCA stadgar 

enligt Högsta domstolen i Sydkorea. 

 

När det gäller representative director/vd:s skadeståndsansvar gentemot aktieägare 

gäller även 389 § 2 st. och 210 § KCA utöver 401 § KCA i sydkoreansk rätt. 

Som det har utretts ovan finns det ingen exakt motsvarande ställning i sydkore-

ansk rätt till verkställande direktör i Sverige. Utan istället finns det representative 

director/vd i sydkoreansk associationsrätt vilket är ett ledningsorgan som funge-

rar som bolagets företrädare. 389 § 2 st. och 210 § KCA preciserar inte ytterli-

gare detaljerade handlingstyper och skadetyper. Representative director/vd och 

bolaget ska enligt de allmänna skadeståndsprinciperna solidariskt ersätta skadan 

som har uppstått hos aktieägare.  
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4 Analys 

4.1 Introduktion 

Som beskrivits i första kapitlet har de grundläggande förutsättningarna i 29 kap. 

1 § ABL respektive 399 § samt 401 § KCA delats in i olika rekvisit och utretts 

separat i kapitel 2 (regelverket i Sverige) respektive kapitel 3 (regelverket i Syd-

korea). I kapitel 4.2 kommer regelverken att jämföras mellan varandra och ana-

lyseras med likheter och skillnader, vilket är en av den komparativa rättens in-

tressantaste och viktigaste uppgifter.204 I kapitel 4.3 görs ett försök att svara på 

uppsatsens andra frågeställning. Eftersom denna uppsats andra syfte är att kri-

tiskt analysera huruvida gällande rätt fastställs på ett korrekt sätt, kommer even-

tuella problem i regelverken i Sverige och Sydkorea att belysas samt göras en 

bedömning av efterföljandet av gällande rätt. 

4.2 Komparativ analys - De grundläggande 
förutsättningarna för bolagsledningens 
skadeståndsansvar 

 

4.2.1 Likheter mellan reglerna i Sverige och Sydkorea 

Utredningen av regelverken i båda länderna kring bolagsledningens skade-

ståndsansvar gentemot bolaget och aktieägare visar tydligt att reglerna har vissa 

likheter. Först och främst har skadeståndsreglerna i både Sverige och Sydkorea 

för bolagsledningen utformats och utvecklats som en speciell lagreglering till de 

allmänna skadeståndsreglerna på grund av ett praktiskt behov. Det är möjligt att 

bevilja skadeståndsfrihet för styrelseledamöter i båda länderna, dock under olika 

villkor. 

 

Av de centrala bestämmelserna, alltså 29 kap. 1 § ABL respektive 399 § samt 

401 § KCA framgår fyra grundläggande förutsättningar för skadestånd till bola-

get och aktieägare. Förutsättningarna är att skada ska ha uppstått, att skadan ska 

 
204 Bogdan (2013), s. 64. 
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ha vållats inom skadevållarens uppdrag för bolaget, att skadevållaren ska ha 

varit vårdslös (401 § KCA kräver dock uppsåt eller grov oaktsamhet), och att 

adekvat kausalitet mellan skadan och handlandet ska föreligga. Bevisbördan för 

de fyra grundläggande förutsättningarna åligger käranden i skadeståndstalan. 

 

På grund av dessa likheter vid formulering av de centrala bestämmelserna ut-

fördes jämförelsen i uppsatsens andra och tredje kapitel genom att reglerna 

delades in i olika rekvisit; nämligen ansvarssubjekt, skadehandlande, culpa-

bedömning, orsakssamband och skada och sedan följde en utredning av regel-

verken i Sverige respektive Sydkorea. 

 

Trots styrelsens karaktär som ett kollektivt bolagsorgan reglerar ansvarsbe-

stämmelserna i båda länderna såväl individuellt som solidariskt ansvar av en-

skilda styrelseledamöter och verkställande direktör. Ä ven när det inte är en 

enskild styrelseledamot utan flera styrelseledamöter som har orsakat skada gäller 

solidariskt ansvar för var och en av styrelseledamöterna.  

 

Det bör noteras att det varken i svensk rätt eller i sydkoreansk rätt finns någon 

uttrycklig business judgement rule i lagregel likt det gör i amerikansk rätt. Trots en 

del diskussioner kring huruvida business judgement rule finns i Sverige respek-

tive Sydkorea används denna snarare som en liknande princip enligt vilken 

domstolarna inte prövar huruvida ett affärsbeslut är förnuftigt eller inte. Under 

förutsättning att aktuella beslut eller åtgärder ligger inom bolagets verksamhet 

och har varit föremål för tillräcklig beredning205 blir bolagsledningen inte skade-

ståndsansvarig på grund av aktuella riskfyllda beslut eller åtgärder.206 Bolagsled-

ningens ansvar anses främst som ett metodansvar i båda länderna. 

 

När det gäller det externa skadeståndskravet enligt kap 29. 1 § 1 st. 2 men. ABL 

respektive 401 § KCA är det mer begränsat i båda länderna jämfört med det 

interna skadeståndskravet i kap 29. 1 § 1 st. 1 men. ABL respektive 399 § KCA. 

De grundläggande förutsättningarna för skadestånd gentemot aktieägare enligt 

kap 29. 1 § 1 st. 2 men. ABL respektive 401 § KCA ser också likartade ut i båda 

länderna men det finns också en del skillnader vilket kommer att redogöras för i 

nästa kapitel. 

4.2.2 Olikheter mellan reglerna i Sverige och Sydkorea 

En första notering vid analys av reglerna i ABL är att 29 kap. 1 § 1 st. 1 men. 

inte reglerar överträdelse av lag eller bolagsordningen utan istället ”när han eller 

hon fullgör sitt uppdrag” medan 399 § KCA reglerar direkt överträdelse av lag 

eller bolagsordningen eller försummelse av styrelseledamots plikt. När det gäller 

 
205 Stattin (2008), s. 371. 
206 Svernlöv (2012), s. 59. 
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bolagsledningens externa skadeståndsansvar reglerar 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. 

endast överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsord-

ningen som handlingstyper. 401 § KCA reglerar ”försummelse av styrelseleda-

mots plikt.” som handlingstyper och i samma paragraf krävs vidare ”uppsåt 

eller grov oaktsamhet”.  

 

Förutsättningarna för det externa skadeståndsansvaret är mer begränsade i båda 

länderna, dock på olika sätt. I Sverige begränsas möjligheten för skadestånd av 

avgränsningen av de olika handlingstyperna – alltså ansvaret gäller endast vid 

överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen – 

medan en högre oaktsamhetsgrad – uppsåt eller grov oaktsamhet – krävs i syd-

koreansk rätt.  

 

En annan viktig notering vid analys av reglerna i ABL är att vare sig styrelsele-

damots allmänna omsorgsplikt eller lojalitetsplikt inte utgör någon allmän regel i 

svensk aktiebolagsrätt. Trots att jävsreglerna i 8 kap. 23 och 34 §§ ABL och 

generalklausulen i 8 kap. 41 § ABL har sitt ursprung i styrelseledamots lojali-

tetsplikt finns det i princip ingen generell reglering av styrelseledamots lojalitets- 

och omsorgsplikt i ABL. Till skillnad från ABL är styrelseledamots lojalitets-

plikt lagreglerad i 382-3 § KCA och omsorgsplikten som gäller i ett uppdragsav-

tal i 681 § Civil Act genom 382 § KCA.  

 

Detta kan vara problematiskt speciellt vid ett externt skadeståndskrav från en 

aktieägare där en styrelseledamots oaktsamma handlande är begränsat till över-

trädelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordning. Ifall en 

styrelseledamot inte har fullgjort sin omsorgsplikt eller lojalitetsplikt – förutom 

överträdelse av generalklausulen och likhetsprincipen – vilket inte utgör någon 

regel i ABL, tillämplig lag om årsredovisning och bolagsordning, finns det inte 

heller någon möjlighet för en aktieägare att få skadeståndsersättning från styrel-

seledamoten. Till skillnad från svensk lagstiftning finns i KCA regler om styrel-

seledamots tystnadsplikt enligt 382-4 § KCA, konkurrensförbud enligt 397 § 

och förbudet mot att utnyttja affärsmöjligheter för egen vinning enligt 397-2 §. 

 

En tredje viktig notering rör representative director/vd i Sydkorea och dennes om-

fattande makt och befogenhet. Denna roll är inte något underorgan till styrelsen 

utan snarare en ensam firmatecknare och kan även och vanligtvis vara styrelse-

ordförande, ordföranden på bolagsstämman osv. I svensk rätt finns inte någon 

motsvarande ställning.  

 

När det gäller representative director/vd:s externa skadeståndsansvar gentemot 

någon annan än bolaget tillämpas också 210 § KCA genom 389 § 2 st. KCA. 

Till skillnad från 401 § KCA reglerar bestämmelsen varken uppsåt, oaktsamhet 

eller försummelse av vd:s plikt. Det är dock den etablerade uppfattningen enligt 

koreansk rätt att dessa förutsättningar för allmän skadeståndstalan ska uppfyl-
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las.207 Det som är viktigt i 210 § KCA är snarare att bolaget också har skade-

ståndsansvar gentemot tredje man på grund av sin representative director/vd:s fel. 

Det bör noteras att det i koreansk rätt egentligen inte finns något tyngre skade-

ståndsansvar för representative director/vd trots dennes koncentrerade makt och 

befogenhet. 

 

En sista notering är att KCA uttryckligen reglerar i 399 § 2 st., 3 st. samt 401 § 2 

st. KCA skadeståndsansvar för de ledamöter som har röstat för det (de) bas-

beslut som leder till det aktuella oaktsamma handlandet och även de ledamöter 

som inte har reserverat sig mot beslutet i styrelseprotokollet. Enligt dessa regler 

kan dessa ledamöter också komma att vara skyldiga genom culpa- och adekvat 

kausalitetsbedömning. 

4.3 Kritisk analys - Bör de svenska och sydkoreanska 
reglerna revideras? 

4.3.1 Sverige: Bör reglerna revideras?  

Det har noterats genom jämförelsen och analysen ovan att lagreglering av sty-

relseledamots allmänna omsorgsplikt och lojalitetsplikt saknas i ABL. De sär-

skilda plikterna som har sina rötter i lojalitetsplikten bland annat tystnadsplikt, 

konkurrensförbud och förbudet att använda affärsmöjligheter finns inte heller i 

ABL.  

 

Som det har skrivits ovan finns det inte något förbud eller uttrycklig regel i 

ABL mot att styrelseledamot eller verkställande direktör får engagera sig i kon-

kurrerande verksamhet. För att styrelseledamots eller verkställande direktörs 

pliktförsummelse enligt jävsreglerna ska anses föreligga krävs att engagemanget 

i den konkurrerande verksamheten har ett väsentligt intresse som kan strida 

mot bolagets intresse.208 Något förbud mot att utnyttja affärsmöjlighet för egen 

vinning finns det inte heller någon uttrycklig reglering av i ABL. Enligt svensk 

rätt kan en affärsmöjlighet som tillkommer bolaget inte utnyttjas av styrelsele-

damot och verkställande direktör på grund av den allmänna lojalitetsplikten 

som gäller för styrelseledamöterna och verkställande direktör.209  

 

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv kan detta vara problematiskt. Reglerna om bo-

lagsledningens skadeståndsansvar har samtidigt en omfattning och betydelse 

som innebär att styrelseledamöter skulle kunna ådra sig skadeståndsansvar vil-

 
207 Chae, Dongheun (2016), s. 39. 
208 Dotevall (2017), s. 164.  
209 Dotevall (2017), s. 171.  
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ket direkt och indirekt kan påverka bolagets verksamhet och även andra aktö-

rer. Det är absolut en risk att bolagsledningen inte kan förutse huruvida ett visst 

handlande eller en viss underlåtenhet skulle kunna innebära ett skadeståndsan-

svar för bolagsledningen. Det är dags att införa en uttrycklig regel i ABL om 

lojalitetsplikt för styrelseledamot och verkställande direktör.  

 

Eftersom styrelseledamöter skulle kunna ådra sig skadeståndsansvar i och med 

överträdelse av lojalitetsplikten och de ovannämnda plikterna kan en tydligare 

lagreglering skapa en större förutsägbarhet för styrelseledamöterna.210 I svensk 

rätt saknas även tydlig lagreglering av styrelseledamots omsorgsplikt förutom 

regleringarna om sysslomannaskap i HB från år 1736. Det är kanske tid för en 

modern och tydlig lagreglering av styrelseledamots lojalitetsplikt samt de andra 

särskilda plikterna i syfte att uppnå en högre förutsägbarhet inför lagkraven och 

samtidigt en ökad rättssäkerhet. 

 

När det gäller bolagsledningens externa skadeståndsansvar ser förutsättningarna 

för skadeståndsansvar mycket begränsade ut, i 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL, i 

och med avgränsningen av de olika handlingstyperna. Enligt denna bestäm-

melse kan en aktieägare aldrig kräva skadestånd av bolagets styrelseledamöter 

eller verkställande direktör på grund av överträdelse av någon regel till exempel 

i bokföringslag (1999:1078) eller myndighetsföreskrifter. Det kan vara proble-

matiskt med hänsyn till reglernas syfte att skydda tredje mans intresse. 

  

Vid skadeståndsansvar för aktieägares indirekta skada är det inte helt tydligt i 

svensk rätt exakt var gränsen går mellan direkt och indirekt skada och vilka 

typer och skador som anses som indirekt skada. Det behövs mer utförlig och 

tydlig utveckling inom rättspraxis samt doktrin i syfte att skydda tredje man. 

Enligt Andersson och Stattins bedömning som redovisats i kapitel 2.5.4 är den 

etablerade uppfattningen i svensk rätt fortfarande att aktieägare endast kan 

kräva skadestånd för indirekt skada vid överträdelse av likhetsprincipen eller 

generalklausulen.211 

 

Med hänsyn till bestämmelsens främsta ändamål att skydda tredje man borde en 

genomlysning av de nuvarande reglerna kring styrelseledamots lojalitetsplikt 

och det externa skadeståndsansvaret därför göras. Ett intressant forsknings-

ämne skulle kunna vara att utreda om lagregleringarna kring skadeståndsansvar 

för aktieägares indirekta skada allt för mycket begränsar tredje mans möjlighet 

att få skadeståndsersättning. Både Anderssons och Stattins uppfattningar samt 

synpunkter ska noggrant undersökas.  

 

 
210 Ö stberg (2016), s. 460. 
211 Svernlöv (2012), s. 81. 
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4.3.2 Sydkorea: Bör reglerna revideras? 

Regleringar kring skadeståndskrav till bolaget är relativt lika i Sverige och Syd-

korea. Det krävs att en fullbordad skada har uppstått hos bolaget, att en culpös 

handling eller underlåtenhet föreligga och att ett orsakssamband ska föreligga 

mellan skadan och den aktuella handlingen eller underlåtenheten.  

 

En svårighet med den koreanska regleringen är dock att bolagsledningars struk-

tur är något outvecklad jämfört med andra länders. Både 399 § och 401 § KCA 

fanns med i Sydkoreas första Commercial Act 1963 och har inte ändrats mycket 

i sak sedan dess. Till skillnad från i Sverige finns rollen representative director/vd 

som inte bara har ledningsansvar utan även full firmateckningsrätt. Dessutom 

är det vanligt i praktiken att representative director/vd är den enda som har befo-

genhet att kalla till ordinarie och extra bolagsstämma samt styrelsesammanträ-

den där han eller hon står som ordföranden genom reglerna i bolagsordning-

en.212 Det kan ifrågasättas om rollen representative director/vd med innehav av 

oinskränkt och koncentrerad makt och befogenhet verkligen är nödvändigt för 

bolaget.  

 

En sådan traditionell struktur av bolagsledningen i Sydkorea har kritiserats 

mycket på grund av den oinskränkta och koncentrerade makten och befogen-

heten som representative director/vd innehar.213 Mot denna bakgrund har rollerna 

och reglerna kring officers och Representative officers i bolagsordningen införts i 

KCA genom 2011 års lagändring. Det är dock fortfarande frivilligt att ha roller-

na och reglerna kring officers och Representative officers i bolagsordningen och det 

är inte många företag som har etablerat denna nya struktur enligt lagändringen. 

 

Det anses positivt att införa nya regler i syfte att begränsa representative 

director/vd:s oinskränkta och koncentrerade makt och att dela upp funktionerna 

i bolagsledningen. Det finns dock en risk med införande av sådana frivilliga 

regler eftersom det blir svårare att förstå vad som gäller avseende struktur, an-

svar och funktionsfördelning i bolagsledningen i sydkoreansk rätt. I förarbetena 

(regeringens lagförslag och utskottsbetänkanden) diskuterades inte heller utför-

ligt bestämmelsernas ändamål.214 Mot bakgrund av att Sydkoreas första Com-

mercial Act infördes 1963 och den har relativt kort historia samt att den dessu-

tom har påverkats mycket av japansk, tysk, fransk och amerikansk rätt, är det 

 
212 Samsung Electronics Co., Ltd, Articles of Incorporation, artikel 17-2, 19, 20 och 30 Hämtad 

den 20 oktober 2019 från: https://www.samsung.com/sec/ir/corp-governance/articles-of-

incorporation/; Lotte Corporation, Articles of Incorporation, artikel 20, 24 och 38, Hämtad den 

20 oktober 2019 från: https://www.lotte.co.kr/ir/inc.do?tab=table_01#tab_list; Korean Air Co., 

Ltd., Article of Incorporation, artikel 18, 21 och 37, Hämtad den 20 oktober 2019 från: 

http://dart.fss.or.kr/. 
213 Chung, Chan-Hyung (2017), s. 5 f. 
214 Protokoll i fotnot. 164. 
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dags att omformulera bolagsledningens struktur och skadeståndsregler med ett 

enkelt obligatoriskt system som gäller alla aktiebolag. 

 

Det skulle vidare vara intressant att följa i vilken riktning bolagsledningens 

struktur i Sydkorea kommer att utvecklas i framtiden. Den nuvarande struk-

turen för bolagsledningen är inte helt harmoniserad och skulle behöva förtydli-

gas för att uppnå högre rättssäkerhet. Som det har konstaterats ovan finns ej 

något tyngre skadeståndsansvar för representative director/vd i koreansk rätt trots 

dennes koncentrerade makt och befogenhet.  

 

Den koreanska regleringen begränsar aktieägares möjlighet att kräva skadestånd 

gentemot styrelseledamot. I 401 § KCA krävs uppsåt eller grov oaktsamhet av 

styrelseledamoten vilket kan innebära en tung bevisbörda för kärande (aktieä-

gare). Enligt rättspraxis och doktrin i Sydkorea kan enbart direkt skada hos 

aktieägare vara ersättningsgill. Bestämmelseformuleringen i Sydkorea anses 

också tung för käranden. I förarbetena formuleras inte varför en sådan högre 

oaktsamhetsgrad krävs vid det externa skadeståndsansvaret och det har inte 

heller diskuterats särskilt mycket i doktrinen. Det är inte lätt att bevisa grov 

oaktsamhet hos styrelseledamoten med hänsyn till aktieägares begränsade till-

gång till detaljerad information i bolaget. Av denna anledning borde en genom-

gång av den nuvarande regeln kring det externa skadeståndsansvaret samt en 

eventuell ändring göras. 
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5 Slutsatser och avslutande kommentarer 

I och med utredningen i denna uppsats har det noterats att reglerna om bolags-

ledningens skadeståndsansvar i båda länderna har vissa likheter. Reglerna om 

styrelseledamot och representative director/vd:s skadeståndsansvar gentemot ak-

tieägare innebär i båda fallen en större begränsning än vad gäller skadeståndsan-

svar gentemot bolaget. Som analysen har visat under det föregående kapitlet 

uppträder samtidigt några skillnader. 

 

Som det har utretts i denna uppsats har regelverken i Sverige och Sydkorea 

kring bolagsledningens skadeståndsansvar större likheter än man skulle tro med 

hänsyn till att länderna inte är grannar vare sig kulturellt eller geografiskt. 

KCA:s historiska bakgrund är att lagstiftningen har påverkats av europeisk rätt 

genom japansk rätt samt även i modern tid en del påverkan från amerikansk rätt 

särskilt när det gäller bolagsledningens struktur och ansvar. Den svenska lag-

stiftningens europeiska rötter samt en viss påverkan av amerikansk rätt t.ex. när 

det gäller business judgement rule kan också nämnas som en av anledningarna 

till likheterna mellan de två länderna. 

 

Min uppfattning är att det är dags att i den svenska aktiebolagslagstiftningen i 

ABL införa en allmän lojalitetsplikt för styrelseledamöter och verkställande 

direktör i en uttrycklig regel. Det saknas också bland annat ett förbud eller en 

uttrycklig regel i ABL emot att styrelseledamot eller verkställande direktör en-

gagerar sig i konkurrerande verksamhet. Det är viktigt ur ett rättssäkerhetsper-

spektiv att bolagsledningen kan förutse huruvida ett visst handlande eller en 

viss underlåtenhet skulle kunna innebära ett skadeståndsansvar för bolagsled-

ningen. Avsaknad av någon allmän regel om styrelseledamots lojalitetsplikt eller 

de särskilda plikterna som har sitt ursprung i lojalitetsplikten kan vara en risk i 

svensk rätt. Av denna anledning borde en genomgång samt en eventuell änd-

ring göras. En modern och tydlig lagreglering av styrelseledamots lojalitetsplikt 

samt de andra särskilda plikterna behövs i syfte att uppnå ökad förutsägbarhet 

inför lagen och därmed en större rättssäkerhet. 

 

Angående det sydkoreanska regelverket har det utformats på ett komplicerat 

sätt på grund av en hierarkisk struktur inom bolagsledningen. Det anses inte 

positivt att en sådan fysisk person – representative director/vd – innehar en sådan 

oinskränkt och koncentrerad makt och befogenhet eftersom det även saknas 

något tyngre skadeståndsansvar gentemot bolaget och aktieägare. Den nuva-
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rande strukturen för bolagsledningen i lagstiftningen är inte helt harmoniserad 

och något komplicerat. En ökad tydlighet skulle kunna öka rättssäkerheten för 

såväl styrelseledamöter som aktieägare. Enligt min uppfattning är det inte till-

räckligt att införa ett sådant frivilligt system enligt 2011 års lagändring utan ett 

enkelt system som gäller alla aktiebolag behövs i syfte att harmonisera bolags-

ledningens struktur, ansvar och funktionsfördelning ur ett rättssäkerhetsper-

spektiv. 

 

Vid skadeståndsansvar för aktieägares indirekta skada är det inte helt tydligt 

varken i svensk eller sydkoreansk rätt exakt var gränsen går mellan direkt och 

indirekt skada och vilka typer och skador som anses utgöra indirekt skada. Mer 

utförlig och tydlig utveckling inom såväl rättspraxis som doktrin behövs i både 

Sverige och Sydkorea i syfte att skydda tredje man. En genomgång av de nuva-

rande reglerna kring det externa skadeståndsansvaret behövs i båda länderna. 
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