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SAMMANFATTNING 

 

Uppsatsen adresserar frågor kring hur en aktiv ägarstyrning kan relateras till 

aktiebolagsstyrelsers plikter gentemot det bolag som styrelseledamöterna före-

träder.  

Det är inte ovanligt att bolagets ägare söker sig bortom Aktiebolagslagens 

(2005:551) (ABL) bestämmelser för att styra bolagen i enlighet med sin vilja. 

Detta gäller bland annat de private equity-bolag som är uppsatsens undersök-

ningsobjekt. Sådana ambitioner får förstås och till viss del godkännas. Blir 

styrningen å andra sidan för långtgående väcks betänkligheter bland annat av-

seende aktiebolagets funktionsfördelning och minoritetsskyddet. De anvisning-

ar som denna bolagsstyrning till god del består av behandlas i uppsatsen utför-

ligt, liksom bolagsorganens funktioner som anvisningarna riskerar åsidosätta.  

Plikterna som är föremål för undersökning är styrelsens vård- och lojalitets-

plikt. Dessa plikters existens i svensk rätt är odiskutabel. Deras närmare inne-

börd är emellertid omdiskuterad. Uppsatsen presenterar diskussionens olika 

ståndpunkter. Vård- och lojalitetspliktens oklart definierade innebörd gör plik-

terna svårtillämpliga. Av denna anledning diskuteras huruvida en reglering av 

plikterna skulle kunna klargöra rättsläget. 

En del av den aktiva bolagsstyrningen är användning av styrelserepresentanter. 

Uppsatsen avser vad gäller dessa representanter undersöka hur dessas förhål-

lande till den under lojalitetsplikten inordnade tystnadsplikten ser ut. Det fram-

kommer att det finns stöd för en uppfattning att lojaliteten hos dessa ledamöter 

i många fall ligger hos private equity-bolaget som huvudman istället för hos 

bolaget mot vilkets styrelseledamoten har sin lojalitetsplikt. 

Den diskrepans mellan bolagsstyrningen och ABL som framkommer tycks 

bero till stor del på okunnighet om bolagsorganens funktioner och plikternas 

innebörd. Tillsammans med plikternas oklara innebörd resulterar detta i en 

rättsosäkerhet i tillämpningen. Uttrycklig reglering avseende plikternas inne-

börd är av dessa anledningar önskvärda.  
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1 INLEDNING 

 

 

1.1 Bakgrund och problemområde 

Aktiebolagsrätten består bland annat av ett system av bolagsorgan med olika 

beslutskompetens. Dessa organ ska handha bolagets förvaltning. Inom ramen 

för sin kompetens ska de fatta för bolaget nödvändiga beslut. Systemet är av-

sett att tillgodose de många olika intressen som finns i bolagets verksamhet. En 

av de viktigaste av dessa intressegrupper är investerarna, det vill säga aktie-

ägarna.  

Den som har investerat i ett aktiebolag vill ha avkastning på sitt satsade kapital, 

och av denna anledning möjlighet att påverka bolaget och insyn i dess angelä-

genheter. Sådan aktiv ägarstyrning har enligt en utbredd åsikt en god påverkan 

på de berörda bolagen och följaktligen på näringslivet i stort. Diskussionen 

kring dessa frågor behandlar bolagens styrning, så kallad bolagsstyrning (eng. 

corporate governance). De regler om ägarnas inflytande som finns i lagstift-

ningen upplevs emellertid ibland inte som tillräckliga. Ägare ser sig av den 

anledningen inte sällan om efter andra möjligheter att påverka bolaget än de 

som lagen erbjuder. Inflytande kan uppnås genom bland annat anvisningar, 

som kompletterar eller ställer aktiebolagslagens regler åt sidan. I syfte att på-

verka bolaget i önskad riktning används även andra verktyg såsom aktieägarav-

tal och styrelserepresentanter. Private equity-bolagen
1
 utövar ett på flera sätt 

sådant aktivt ägarskap. I denna aktiva ägarstyrning är det bland annat vanligt 

att dessa bolag använder sig just av anvisningar, aktieägaravtal och styrelsere-

presentanter i det bolag i vilket man investerat, så kallade portföljbolag. Hur 

denna styrning förhåller sig till aktiebolagsrättens regler är ämnet för denna 

uppsats. 

Genom användandet av styrelserepresentanter avses portföljbolaget till dess 

fördel tillföras den kunskap, kompetens och expertis som dessa personer inne-

                                                 
1
 Dessa är bolag som utför riskkapitalinvesteringar i andra bolag. Därigenom blir de bolagets 

hel- eller delägare. Se delavsnitt 2.2.2 för närmare presentation. 
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har. Med styrelseuppdraget följer naturligtvis också en stor insyn i och tillgång 

till information rörande bolagets angelägenheter. I sitt arbete ska styrelseleda-

mot förfara lojalt mot bolaget, vilket bland annat innebär att sådan information 

ska hanteras med den varsamhet som är nödvändig för att bolaget inte ska or-

sakas skada. Styrelsens vård- och lojalitetsplikt, som grundar sig i styrelsele-

damots ställning som bolagets syssloman, gäller gentemot bolaget. Dessa plik-

ters innebörd har varit föremål för diskussion i doktrin. De innebär ett flertal 

skyldigheter till vilka styrelseledamot ska förhålla sig. För dessa plikter ska 

noga redogöras nedan.  

För en styrelseledamot som representerar ett delägande private equity-bolag 

följer av att vård- och lojalitetsplikten gäller gentemot portföljbolaget bland 

annat att ledamot ej får yttra information som omfattas av tystnadsplikten till 

det delägande private equity-bolaget. Risken för att styrelserepresentanten age-

rar på ett sätt som gynnar huvudmannen - private equity-bolaget – till nackdel 

för portföljbolaget är en av de saker som här ska behandlas. Problemställningen 

kan illustreras av den i ABL reglerade insynsrätten avseende gränsdragningen 

för vilken information som ska delges aktieägare. För det fall styrelserepresen-

tanten har sin lojalitet hos huvudmannen kan det tänkas att vissa aktieägare, 

utan de övrigas vetskap, kan komma i åtnjutande av information som inte övri-

ga aktieägare nås av. Detta på grund av att styrelserepresentanterna kan ha in-

tresse av att bryta mot lojalitetsplikten och att insynsrätten begränsar insynen 

för övriga aktieägare. Det är väl inte helt otänkbart att lojaliteten finns hos hu-

vudmannen till exempel i det vanligt förekommande fallet att private equity-

bolaget är styrelserepresentantens huvudsakliga arbetsgivare och tillika betalar 

dennes huvudsakliga inkomst. 

Såsom gällande gentemot bolaget gäller styrelsens vård- och lojalitetsplikt där-

igenom aktieägarna kollektivt. Ägarkollektivet – huvudmannen - inkluderar i 

de företag där private equity-bolag är majoritetsägare alltså även minoritets-

ägarna. Av plikterna följer därmed en plikt för styrelsen att agera lojalt även i 

förhållande till minoritetsägare. Till följd av informationsassymetri kan de öv-

riga aktieägarna dock inte veta att styrelserepresentanterna agerar lojalt. 
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Om private equity-bolagens bolagsstyrning avviker från ABL och om dess sty-

relserepresentanter till ägarbolaget delar med sig av information som omfattas 

av tystnadsplikten är praktiskt inriktade frågor. De huvudsakliga skälen till en 

sådan uppfattning synes vara att (1) det går att tänka sig situationer då private 

equity-bolagen har något att vinna på det och (2) det kan göras med relativt 

liten risk för påföljder. För sitt svar kräver frågan en delvis praktiskt inriktad 

undersökning. Hur detta hanteras framgår i metodavsnittet 1.3. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om den ovan framförda problem-

ställningen är ett reellt problem förekommande i bolag i vilka private equity-

bolag har investerat. Om detta är fallet innebär det ett aktiebolagsrättsligt pro-

blem som till vetskap inte har belysts tidigare.  Framställningens problemom-

råde ramas in av de nedanstående frågeställningarna, som består av en huvud-

fråga och tillhörande underfrågor uppdelade i teman.  

Hur förhåller sig private equity-bolagens bolagsstyrning och användning 

av styrelserepresentanter till ABL och styrelsens vård- och lojalitetsplikt?  

Underfrågor avseende styrning och anvisningar 

- Vilka verktyg står private equity-bolagen till buds för att styra verksamhe-

ten i portföljbolagen?  

- Hur ingripande får anvisning från private equity-bolaget bli, vare sig 

stämmoanvisning eller anvisning utanför stämma, i funktionsfördelningen 

mellan bolagsorganen?  

- När innebär anvisning i det särskilda fallet att en för det mottagande port-

följbolaget bindande anvisning kommit till stånd? 

Underfrågor avseende aktieägaravtal 

- Vilken typ av aktieägaravtal används avseende portföljbolagen? 

- Vilken verkan har aktieägaravtal avsedda att styra portföljbolagsstyrelsens 

beslutsfattande, särskilt med avseende på vårdplikten? 
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Underfrågor avseende styrelsens plikter mot bolaget 

- Vilka plikter har styrelsen och private equity-representanten mot bolaget? 

Efterlever styrelserepresentanten dessa i praktiken? 

- Agerar styrelserepresentanterna i något avseende på ett sätt som gynnar 

private equity-bolaget, på bekostnad av bolaget och därigenom aktieägar-

kollektivet i övrigt?  

- Hur ska avvägning ske mellan å ena sidan aktieägarnas  rätt till insyn och 

rådgörande och å andra sidan bolagets intresse av att hemlighålla viss in-

formation? 

- Är uttrycklig lagreglering av vård- och lojalitetsplikt för styrelseledamöter 

en lämplig åtgärd för att komma till rätta med problemet? 

Underfrågor avseende sanktioner 

- Vad blir konsekvenserna om plikterna inte uppfylls? 

- Vilka är förutsättningarna för att private equity-bolagen ska anses som 

”shadow directors”? Finns det grund för att påstå att dessa förutsättningar i 

vissa fall uppfylls och vad får det i så fall för konsekvenser? 

 

1.3 Metod och avgränsning 

För att besvara frågeställningen används till största del en traditionell rätts-

dogmatisk metod. Med detta avses att de på rättsområdet förekommande 

rättskällorna kommer att tjäna som utgångspunkt för uppsatsens innehåll. Des-

sa innefattar lagar och förordningar, doktrin, praxis och förarbeten. Uppsatsar-

betet inleddes för att orientera sig i dessa rättskällor med en litteraturstudie.  

Med nödvändighet kräver den aktuella frågeställningen att gå utöver den tradi-

tionella metoden att utreda vad som är gällande rätt. Vad gäller hur private 

equity-bolagens bolagsstyrning förhåller sig till ABL och till vård- och lojali-

tetsplikten är detta en praktiskt inriktad fråga som följaktligen för sitt svar krä-

ver en undersökning med sådan inriktning. För att söka svar på frågeställning-

arna har semistrukturerade intervjuer utförts med ett flertal advokater verk-

samma på private equity-området. Med semistrukturerade avses att frågorna 

utformas på tydliga teman, men att det finns stort utrymme för följdfrågor och 
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för respondenten att utforma svaren på sitt eget sätt.  Uppsatsen avviker i och 

med detta något från att med traditionell rättsdogmatik fastställa gällande rätt. 

Intervjudelen har dock inte ersatt någon del av undersökningen, utan tillkom-

mer utöver den traditionella undersökningen. Den rättsdogmatiska delen mot-

svarar vad man annars kunde förvänta sig avseende delarna om bolagsstyrning 

och anvisningar, styrelsens plikter mot bolaget, aktieägaravtal etc. Med detta 

uppmärksammas att intervjudelen av undersökningen inte är en rättskälla, att 

den måste behandlas på sina egna meriter och finns där för att eventuellt indi-

kera ett problem. Advokaterna som intervjuats kan inte veta exakt varje detalj 

gällande förhållandet mellan aktieägare och styrelsen. De torde dock ha en god 

uppfattning.  

Frågor kring bolagsstyrning spänner över ett stort område och frågeställningen 

måste av den anledningen avgränsas. Inte bara private equity-bolagen använder 

sig vidare av styrelserepresentanter och man kan fråga sig om inte alla bolag 

där det sitter aktieägarrepresentanter torde vara lika intressanta att undersöka. 

Avgränsningen till att framställningen behandlar just private equity-bolagens 

bolagsstyrning och förhållande till vård- och lojalitetsplikten hör samman med 

den utvalda metoden. Eftersom det finns gott om advokater verksamma på pri-

vate equity-området framstår intervjuer med dessa som en möjlig vinkel för att 

undersöka hur problemet ser ut i det praktiska rättslivet.  

Framställningen avgränsar sig i huvudsak till onoterade och delägda bolag. När 

private equity-bolagen investerar i noterade bolag förvärvar de regelmässigt 

hela bolaget. I de fall det sker brukar bolaget efter köpet avnoteras. I några fall 

är det dock relevant att göra avsteg från detta. Dels då det inte är otänkbart att 

ett private equity-bolag tar upp ett sådant ägande, dels då det möjliggör vissa 

analogivisa slutsatser. Då detta sker sägs det uttryckligen. Avgränsningen till 

delägda bolag sker då en av frågeställningarna avser vård- och lojalitetsplikten 

som gällande även mot minoritetsägare såsom bolagets huvudmän. Framställ-

ningen avgränsar sig vidare huvudsakligen till svensk rätt och svenska aktiebo-

lag. För vissa rättsfigurer söks emellertid ledning i engelsk rätt. Detta avser 

främst delavsnitten kring de facto directors och shadow directors samt vård-

plikten.  
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Om bolagets intresse definieras som aktieägarnas intresse kan det tänkas att 

aktieägarna har olika intresse. Private equity-bolagets intresse kan skilja sig 

från övriga aktieägares. Lojalitetsfrågan grundas i att private equity-bolaget har 

ett bättre informationsläge än ägare som inte har ägarrepresentation och där-

med kan dra nytta av informationen. Avgränsning sker därmed mot de övriga 

delägare som inte representeras i styrelsen.  

 

1.4 Disposition 

Det härpå följande avsnitt två innehåller en genomgång av riskkapital och pri-

vate equity-bolagens verksamhet och bransch. Efter detta följer ett avsnitt om 

bolagsstyrning allmänt samt private equity-bolagens bolagsstyrning särskilt. I 

avsnitt fyra presenteras sedan vård- och lojalitetsplikten i relevanta delar. För 

att få fram resultat avseende hur de två föregående avsnitten förhåller sig till 

varandra krävs att titta på det praktiska affärs- och rättslivet. I detta syfte pre-

senteras i avsnitt fem bland annat intervjuresultat med ett flertal advokater 

verksamma på området. Därefter följer i avsnitt sex en genomgång av sank-

tionssystemet vid fall då styrelsen inte uppfyllt vård- eller lojalitetsplikt och i 

fall då ABL inte efterlevts i annat avseende. I det avslutande avsnitt sju disku-

teras vilken analys som kan göras och vilka slutsatser som kan dras av vad som 

framkommit i de olika avsnitten. Uppsatsens delar ett till sju kallas som här har 

framgått för avsnitt. De avsnitt som inordnas under samtliga nivåer av underru-

briker refereras till som delavsnitt.  
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2  OM RISKKAPITAL OCH PRIVATE 

EQUITY-BOLAG 

 

 

2.1 Inledning 

Detta avsnitt presenterar de begrepp, aktörer och den bransch som framställ-

ningen behandlar. Private equity-bolagen ska här beskrivas i juridisk belysning. 

Detta är intressant främst av två anledningar. Dels då en förståelse för dessa 

bolags konstruktion och affärsmodell är nödvändig för den fortsatta framställ-

ningen, dels då dessa numera spelar en stor och viktig roll på den svenska ak-

tiebolagsmarknaden. Nedan ska svara på frågorna vilka dessa aktörer är, varför 

de finns och några relevanta aspekter kring hur de arbetar med dem bolag i 

vilka de investerat. 

 

2.2 Begreppsdiskussion 

Den svenska riskkapitalmarknaden präglas av ett starkt inflytande från mark-

naderna i USA och Storbritannien. Detta har lett till att svenska och engelska 

begrepp blandas. I vissa fall används samma uttryck med avsikt på olika före-

teelser, vilket riskerar leda till missförstånd. Det är nödvändigt att inleda fram-

ställningen med dels en diskussion av vilka begrepp som är relevanta i den 

samtida diskussionen kring riskkapital och dels vad som avses när begreppen 

används i denna framställning. 

 

2.2.1 Vad är riskkapital? 

Inledningsvis bör något sägas om vad riskkapital är till sin natur. För att finan-

siera sin verksamhet kan ett bolag använda sig av lånat eller eget kapital. Låne-

kapital är en finansiering med lånade medel, för vilket det lånande bolaget till 

motprestation ställer upp säkerhet och betalar ränta. Riskkapital skiljer sig från 

lånekapital och utgör en investering i verksamheten som medför att investera-
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ren erhåller en ägarandel.
2
 Uttryckt på ett annat sätt är riskkapital en invester-

ing i bolagets egna kapital. En sådan investering medför ofta en större risk än 

risken för en långivare, då investeraren varken uppbär ränta eller får säkerhet 

för sin investering. Tvärtom är det investeraren såsom aktieägare som vid bola-

gets eventuella obestånd har sämsta rätt. Vidare får investeraren utdelning en-

dast om det är möjligt med hänsyn till bolagets finansiella ställning enligt ABL 

17 kap., medan långivaren har rätt till ränta oavsett om bolaget genererar vinst. 

Eftersom även vanliga aktieköp över till exempel börs innebär en investering i 

det egna kapitalet som medför ägarandel, är även detta riskkapitalinvesteringar 

i bredare bemärkelse. Ofta finansieras bolaget av en kombination av kapital 

från olika källor. Hur finansieringen sker bestäms av flera olika ekonomiska, 

juridiska och fiskala överväganden. 

Lånefinansiering är därmed inte riskkapital, då det inte medför ägande. Det 

finns emellertid olika slag av mellanformer som gör att gränsdragningen mel-

lan finansieringsalternativen försvåras. När konvertibla skuldebrev och teck-

ningsoptioner ges ut medför inte dessa ett omgående ägande för innehavaren, 

men de kan innebära ett framtida ägande. Dessa finansieringsformer hänförs 

därför regelmässigt till riskkapital.
3
 

 

2.2.2 Riskkapital, private equity och venture capital 

Tre vanligt använda begrepp är riskkapital, private equity och venture capital. 

Riskkapital är som framgått en investering genom vilken investeraren blir äga-

re i bolaget. Private equity innebär typiskt sett investeringar i onoterade bolag 

och är i sig följaktligen en del av riskkapitalmarknaden. Utmärkande för priva-

te equity är att investeraren har ett mål att inom en viss tidsperiod, vanligtvis 3-

7 år, avyttra investeringen med vinst. En private equity-investering är således 

alltid tidsbegränsad. Den tidpunkt när investeraren säljer sina aktier brukar 

benämnas ”exit”. Det är också utmärkande att bolag som gör private equity-

investeringar utövar ett aktivt ägarskap i de bolag i vilka man investerat.  

 

                                                 
2
 Nyman, Lundgren & Rösiö s. 16 

3
 Nyman, Lundgren & Rösiö s. 17 
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Private equity är alltså en del av riskkapitalmarknaden. Avgränsningen mellan 

private equity och venture capital är inte helt klar och ingen vedertagen defini-

tionsskillnad finns - inte sällan används uttrycken synonymt. Venture capital 

avser i likhet med private equity investeringar i onoterade bolag. Denna fram-

ställning ansluter sig till den av Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) an-

vända indelningen, i det att venture capital anses utgöra en del av private equi-

ty-marknaden, i vilken venture capital avser investeringar som sker i tidiga 

utvecklingsfaser. Denna del av utvecklingen kallas ibland för såddfinansiering, 

uppstartsfinansiering eller investering i expansionsfasen. Figur 1 illustrerar 

avgränsningen mellan riskkapital, private equity och venture capital: 

 

 

 

 

Figur 1. Skillnaden mellan riskkapital, private equity och venture capital 

Källa: Svenska riskkapitalföreningen, www.svca.se 

 

 

Detta är en förenklad indelning för att illustrera ett sätt att se på marknaden. De 

bolag som undersöks i denna framställning gör investeringar i flera olika faser 

och täcker in flera av de olika delarna av private equity. Av denna anledning 

används uttrycket private equity-bolag avseende de bolag som undersöks. 
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2.3 Private equity-branschen 

I denna del ska något sägas om vissa aspekter av den svenska riskkapitalmark-

naden. Mellan det att affärsidé föds och bolag bildas samt mellan ett nystartat 

bolag och ett moget bolag återfinns många olika faser och hinder för bolaget att 

ta sig igenom. Att anskaffa finansiering för bolagets verksamhet är en av de 

viktigaste. Riskkapital existerar för att bidra med riskfinansiering för att över-

komma hinder för att kunna vidareutveckla affärsverksamheter.
4
 För sin inve-

stering kräver dock private equity-bolagen motprestationer, som ska framgå 

bland annat möjlighet att påverka bolagets verksamhet. Genom det invester-

ingsavtal, bestående dels av avtal om teckning av aktier (teckningsavtal), dels 

aktieägaravtal, som ingås vid private equity-bolagets investering, regleras ett 

flertal frågor som rör ägandet och driften  av portföljbolaget.
5
 

Parallellt med sedvanligt styrelsearbete genom styrelserepresentation arbetar 

många private equity-bolag med externa industriella, finansiella och vetenskap-

liga rådgivare i form av så kallade ”advisory boards”. Dessa kan förmedla 

branschrelevant expertis till styrelsen och bolaget i stort. Detta är en grupp ex-

terna rådgivare som är ett komplement till styrelsen. Syftet är att de aktuella 

rådgivarna på ett informellt sätt genom sina kunskaper och kontaktytor ska 

hjälpa bolaget att utveckla affärsverksamheten.
6
  

  

                                                 
4
 Nyman, Lundgren & Rösiö s. 24 

5
 Nyman, Lundgren & Rösiö s. 154 

6
 Nyman, Lundgren & Rösiö s. 147 
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3 OM BOLAGSSTYRNING  

 

 

3.1 Inledning 

Detta avsnitt utgörs av en genomgång av bolagsstyrning i allmänhet med sär-

skild inriktning på de verktyg som private equity-bolagen använder för att ut-

öva styrning av portföljbolagen. De styrverktyg som framställningen behandlar 

är främst anvisningar (3.3), aktieägaravtal (3.5) och styrelserepresentation 

(3.5.2). Till detta kommer en genomgång av vilka regler bolagen vid styrning-

en har att förhålla sig till, främst ABL och bolagets bolagsordning samt några 

kommentarer kring Koden.  

I den traditionella svenska aktiebolagsrätten enligt ABL finns fyra övergripan-

de bolagsorgan; bolagsstämma, styrelse, VD och revisor. Den på senare år till-

komna Svensk kod för bolagsstyrning kompletterar med tre ytterligare or-

gan: valberedning, ersättningsutskott och revisionsutskott. Koden utgörs av 

regelsamlingar för bolagsstyrning och är tillämplig aktiebolag noterade på 

Stockholmsbörsen och som har ett marknadsvärde på över tre miljarder kronor. 

Svernlövs kommentar till Koden äger dock i vissa delar allmän giltighet, bland 

annat avseende styrelsens vård- och lojalitetsplikt.
7
 Nedan används kommenta-

ren av den anledningen som källa, trots att framställningen i huvudsak behand-

lar onoterade bolag. Till största del behandlas i detta avsnitt ägarrollen och 

styrelsen då detta är vad som faller innanför uppsatsens frågeställning. 

Private equity-bolagen utövar en aktiv bolagsstyrning. Vad detta innebär ska 

framgå nedan. Det finns vidare anledning att anta att bolagsstyrning i praktiken 

inte sällan avviker från den i ABL uppställda ordningen. Det torde nämligen 

finnas stora effektivitetsvinster med att utöva en mer informell styrning än den 

som lagen erbjuder. Ett sådant informellt beslutsfattande kompliceras då aktie-

bolaget har flera delägare. 

                                                 
7
 Svernlöv, s. 111 
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3.2 Förhållandet mellan bolagsorganen  

Aktiebolagsrätten innehåller ett system av bolagsorgan med olika beslutskom-

petens som ska handha bolagets förvaltning. Bolagsorganen utgör en indelning 

av aktiebolaget i organisatoriska enheter vilka har till uppgift att tillse att vissa 

centrala funktioner i bolaget upprätthålls. Genom inrättande av sådana beståen-

de enheter och förse dem med tydliga roller, uppgifter och förutsättningar för 

ansvarsutkrävande kan aktiebolaget skötas på ett transparant och förutsägbart 

sätt. Inom ramen för sin beslutskompetens ska varje organ fatta för bolaget 

nödvändiga beslut. Förhållandet som här beskrivs, det mellan aktieägare och 

styrelsen, är ett avgörande intressentförhållande i bolaget då de två organen är 

starkt beroende av varandra för att bolaget ska fungera på ett ändamålsenligt 

sätt. Det är naturligt att aktieägare i detta förhållande har ett intresse att åt-

komma all tillgänglig information om bolagets angelägenheter.  

Av de kommande delavsnitten framgår att bolagsorganen är avsedda att ha 

skilda roller i bolagets styrning. Hur det avseende private equity-bolagen för-

håller sig med detta i verkligheten är sedan föremål för diskussion i avsnitt 

fem. 

 

3.2.1 Allmänt om ägarrollen och bolagsstämma 

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstäm-

ma enligt 7 kap. 1 § ABL. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. 

Stämman beslutar i viktiga frågor som avser bolagets organisation och följakt-

ligen om tillsättande respektive avsättande av bolagets styrelse. Stämman be-

slutar även huruvida bolagets resultat- och balansräkning ska fastställas och 

avseende åtgärder med anledning av uppkommen vinst eller förlust. Det följer 

att verksamhetsingripande förändringar såsom ändring av bolagsordningen 

eller upplösning av bolaget genom likvidation, fusion eller delning hör till 

stämmans beslutsområde.
8
  

 

                                                 
8
 Anderson, Johansson & Skog, 7:1 
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I 7 kap. finns även relativt utförliga regler för hur bolagsstämma ska gå till. 

Huvuddelen av stämmoreglerna har till sitt syfte att i något avseende skydda 

aktieägarna. Reglerna ska säkerställa att bolagsstämman genomförs på ett for-

mellt korrekt sätt, och att bolaget materiellt sett utför vad det har bildats för att 

utföra samt att det skyddas från otillbörliga förfaranden.
9
 För det fall kvalifice-

rade fel mot dessa regler föreligger kan följden bli att bolagsstämma inte anses 

föreligga. Verkan av sådant fel blir att beslutet är klanderbart. Detta innebär att 

rättshandlingen blir angriplig eller i sig en nullitet enligt 7 kap. 50-51 § ABL.
10

 

Grundläggande för att stämma ska föreligga är att den måste vara vederbörli-

gen kallad eller att samtycke finns för dess genomförande, samt att stämman 

måste ha deltagare. Stämma kan dock ske per capsulam. Detta innebär att be-

slut fattas genom att protokoll sänds omkring mellan aktieägarna.  

Bolagsstämman ska alltså fatta beslut i alla de frågor som uttryckligen anges i 

ABL. Den kan därmed fatta beslut i mer eller mindre alla frågor som rör bola-

get. Därutöver har stämman en ”oskriven bolagsstämmokompetens”. Det har 

ansetts att vissa beslut är så ingripande för aktieägarna att de måste fattas på 

bolagsstämma. Med att den är ”oskriven” avses att den existerar trots att ingen 

bestämmelse om detta återfinns i lagtexten. Andersson, Johansson och Skog 

skriver dock att den oskrivna bolagsstämmokompetensens gränser och existens 

är omtvistade och oklara. De anser dock att man kan utgå från att bolagsstäm-

man ska fatta beslut åtminstone i de frågor där de faktiska verkningarna av 

beslutet motsvarar de verkningar som uppkommer av beslut som enligt ABL 

måste fattas av bolagsstämman. 

Bolagsstämman agerar genom att fatta beslut. Dessa beslut fattas enligt huvud-

regeln med enkel majoritet enligt 7 kap. 40 § ABL. Från huvudregeln finns 

några undantag för de mest ingripande besluten, till exempel vid beslut om 

ändringar i bolagsordningen. Bolagsstämmans beslut ska betraktas som rätts-

handlingar, genom vilka stämman ger direktiv till styrelsen att verkställa, företa 

eller underlåta något.
11

 

                                                 
9
 Stattin, s. 114 

10
 Se för omfattande redogörelse exempelvis Sandström s. 189f.  

11
 Stattin s. 127 
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Bolagsstämman kan i förvaltningsfrågor ge bolagsledningen direktiv, som sty-

relse och VD enligt svensk rätt har skyldighet att följa. Det förekommer i olika 

rättskällor ett flertal termer för sådana beslut från bolagsstämman som innebär 

att styrelsen eller VD ska utföra eller underlåta någonting. I äldre lagstiftning 

talades i detta sammanhang om särskilda föreskrifter.
12

 I nuvarande ABL har 

detta begrepp genom 8 kap. 41 § 2 st. ändrats till anvisningar. Lagtextens ut-

tryckliga lydelse är ”anvisning från bolagsstämman eller något annat bolagsor-

gan”. I det praktiska rättslivet förekommer även termen aktieägardirektiv (eller 

kort ägardirektiv eller direktiv). Styrelsen har enligt lagtexten en skyldighet att 

rätta sig efter sådana anvisningar förutsatt att de inte strider mot ABL, ÅRL 

eller bolagsordningen. Bolagsstämmans anvisningar får dock inte vara ingri-

pande i sådan omfattning att styrelsen förlorar sin ställning som ansvarig hand-

havare av bolagets förvaltning.
13

 

 

3.2.2 Allmänt om styrelsens uppgifter och funktion 

Av 8 kap. 1 § ABL framgår att ett aktiebolag ska ha en styrelse med en eller 

flera ledamöter. Styrelsen ska utses på bolagsstämman och sammansättningen 

av densamma ska fastslås i bolagsordningen.
14

 I 8 kap. 4 § ABL fastslås styrel-

sens huvuduppgifter. Bland dessa ingår att svara för bolagets organisation och 

förvaltningen av bolagets angelägenheter. Det hör vidare därför till styrelsens 

uppgifter att tillse att bolagets organisation är utformad på ett sådant sätt att 

den är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhetsföremål. Verksam-

hetsföremålet och beskrivningen av verksamhetens syfte, som likväl ska fram-

gå av bolagsordningen, inskärper vilka ytterligare uppgifter som tillkommer 

styrelsen.
15

 Enligt Nerep och Samuelsson innebär detta att styrelsens uppgifter 

innefattar alla de uppgifter som inte faller under bolagsstämmans exklusiva 

kompetens.
16

 

 

                                                 
12

 Detta avser 92 § i ABL 1944. 
13

 Se för förarbetsuttalanden SOU 1971:15 s. 220, Prop. 1975:103 s. 236 och 386, SOU 

1995:44 s. 157 f. 
14

 Nerep & Samuelsson, 8:4. 
15

 Jfr dock 3 kap. 3§ ABL 
16

 Nerep & Samuelsson, 8:4. 
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En av styrelsens viktigaste uppgifter följer av 8 kap 35 § ABL där det framgår 

att styrelsen är bolagets företrädare och tillika tecknar dess firma. Inom sitt 

kompetensområde får även VD företräda bolaget men i övrigt hör all rätt att 

företräda bolaget och att teckna dess firma till styrelsen. I 8 kap. 42 § ABL 

stadgas vidare styrelsens behörighet och befogenhet under begreppet styrelsens 

kompetens. 

Styrelsen har betydande möjligheter att delegera antingen till en enskild styrel-

seledamot, till VD eller till annan.
17

 Om detta skett, behåller dock styrelsen 

ändå alltid ett övergripande ansvar för bolagets skötsel. Det ansvaret består 

åtminstone i att se till att det finns tillfredsställande kontrollfunktioner inom 

bolaget och riktlinjer för dess förvaltning. Styrelsens ”planerande funktion” 

brukar anses som en av de viktigaste.
18

 Detta innebär att fortlöpande diskutera 

bolagets strategiska frågor nödvändiga beslut i dessa frågor. I och med bo-

lagsägarnas frånhändande av förvaltningsansvaret till styrelsen ger denna funk-

tionsuppdelning mellan ägande och förvaltning styrelsen ett brett handlingsut-

rymme. 

 

3.2.3 Särskilt om bolagsorganens funktioner 

Det har konstaterats att lagbestämmelsen i 8 kap. 41 § 2 st. ABL ger bolags-

stämman en anvisningsrätt.  Hur förhåller sig denna anvisningsrätt till bolagets 

funktioner – hur långtgående får dessa anvisningar vara? 

I diskussionen kring gränserna för denna anvisningsrätt hänvisas ofta till föl-

jande förarbetsuttalande
19

 av vilket framgår att stämman inte genom anvisning-

ar får styra ”[...] bolagsledningens förvaltning i sådan utsträckning att styrelsen 

förlorar sin ställning som ansvarig handhavare av förvaltningen.”
20

 Stämman 

får således inte utnyttja anvisningsrätten så pass långtgående  att styrelsen un-

dergrävs som ett självständigt bolagsorgan enligt ABL:s funktionsfördelnings-

                                                 
17

 Anderson, Johansson & Skog 8:4. 
18

 Anderson, Johansson & Skog 8:4. 
19

 Stattin, s. 220 
20

 Prop 1975:103 s 236 och SOU: 1971:15 s 220 
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regler.
21

 Stattin diskuterar vad detta uttalande innebär, då detta inte konkretise-

ras i förarbetena. Till att börja med diskuteras vad det innebär att stämman ger 

en anvisning i någon enskild fråga.
22

 Vad som avses exemplifieras med en an-

visning att styrelsen inte ska ta upp något visst lån eller att avbryta visst pro-

jekt. Härvid noteras att en enstaka anvisning av sådant slag inte kan innebära 

åsidosättande av styrelsens funktion enligt ABL:s funktionsfördelningsregler, 

men att det vid upprepade sådana anvisningar i detaljfrågor är troligt att stäm-

man gör intrång på styrelsens eller VD:s funktioner. Att även mer generella 

stämmoanvisningar riskerar åsidosätta styrelsens funktion är naturligt – dessa 

torde då de är tillämpliga i fler fall än detaljerade anvisningar i högre grad in-

verka på förhållandet mellan organen. 

Prövning om de funktioner som ej får åsidosättas för att styrelsens funktion ska 

bestå har åsidosatts ska utgå från den ovan presenterade lagbestämmelsen i 8 

kap. 4 § ABL.
23

 Av detta följer att anvisningarna ej får innebära att styrelsen 

inte längre svarar för (1) bolagets organisation och den interna kontrollen, (2) 

förvaltningen av bolagets angelägenheter, dock med undantag för den löpande 

förvaltningen och (3) att löpande bedöma bolagets ekonomiska ställning. 

Det ovanstående innebär att ABL:s funktionsfördelningsregler inskränker den 

anvisningsrätt som redogörs för i nästa delavsnitt. Bortsett från att bolags-

stämman har rätt att utfärda sådana anvisningar är kompetensfördelningen mel-

lan stämma och styrelse alltså fastlagd genom tvingande bestämmelser.
24

 

Stämman, eller för den delen bolagsordningen, kan följaktligen inte i andra fall 

än lagen tillåter varken utvidga eller frånta styrelsen dess befogenheter eller 

skyldigheter. Hur detta förhåller sig till private equity-bolagens bolagsstyrning 

ska framgå i avsnitt fem.  

 

                                                 
21

 Nial, Till frågan om kompetensfördelningen mellan stämma och styrelse i aktiebolag, Fest-

skrift till Knut Rodhe sid. 329 på sid. 336 
22

 Stattin, s. 220 
23

 Stattin, s. 221 
24

 Nial, Till frågan om kompetensfördelningen mellan stämma och styrelse i aktiebolag, Fest-

skrift till Knut Rodhe sid. 329 på sid. 335 
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3.3 Anvisningar 

Stattin gör en övergripande indelning i två typer av anvisningar; stämmoanvis-

ningar och anvisningar utanför stämma. Stämmoanvisningar behandlas här kort 

då anvisningar utanför stämma är det för frågeställningen mest relevanta.  

Begreppet anvisningar  

Anvisningar är i något avseende imperativa med vilket menas att avgivaren 

förväntar sig att mottagaren ska agera i enlighet med anvisningen.
25

 Mottaga-

ren, i det här fallet styrelsen, måste vidare uppfatta det som obligatoriskt att 

agera i enlighet med anvisningen. Detta torde vara uppfyllt i de fall styrelsen 

inte fritt fattar beslut om anvisningen ska efterlevas eller lämnas utan åtgärd. I 

praktiken leder detta dock till en svår gränsdragning: i vilka situationer fattar 

styrelsen sitt beslut efter sitt eget fria skön? När känner sig styrelsen tvärtom 

tvungen att följa anvisningen? 

Då en avgivare uttryckt tillräckligt många eller tillräckligt omfattande sådana 

imperativa åsikter torde det finnas anledning att anse att anvisningar föreligger 

om mottagaren – styrelsen – regelmässigt agerar som om den var tvungen att 

följa dessa direktiv utan att pröva deras lämplighet i sak.
26

 Särskilt då anvis-

ningarna är på områden som rör bolagets interna förvaltning torde det gå att 

konstatera att anvisningslämnande föreligger. När detta är fallet kan det i vissa 

fall finnas grund för att anse att avgivaren utövar ett så stort inflytande att den-

ne är att anse som så kallad ”shadow director”. Förutsättningarna för shadow 

directors undersöks nedan under 3.3.2.  

 

3.3.1 Stämmoanvisningar 

Att ge anvisningar är som framgått ett av flera sätt för ägarna att tillgodose sina 

intressen. För sådana anvisningar ges utrymme inom ramen för ABL. Aktie-

ägarna har som framgått rätt att fatta beslut i bolagets angelägenheter på bo-

lagsstämman. Sådana beslut ska regelmässigt följas av styrelse och verkstäl-

lande direktör, vilket följer av 8 kap. 41 § 2 st. ABL é contrario. Dessa så kal-

                                                 
25

 Stattin, s. 130 
26

 Stattin, s. 130 
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lade stämmoanvisningar reglerar vid sidan av bolagsordningen bolagets verk-

samhet för visst fall eller i allmänhet.
27

 

Stämmoanvisningar är att betrakta som stämmobeslut. Huruvida en sådan an-

visning är tillåten framgår följaktligen av de formella och materiella reglerna i 

ABL. Detta gäller även bolagsstämmobeslut fattade genom formlösa förfaran-

den. Om stämmoanvisning har utfärdats har styrelsen till sin plikt att först prö-

va anvisningens enlighet med ABL, tillämplig lag om årsredovisning och bo-

lagsordningen. Om styrelsen vid denna prövning inte finner att anvisningen 

strider mot någon av dessa bestämmelser är det tillika styrelsens plikt att lyda 

anvisningen och att verkställa den.  

 

3.3.2 Anvisningar utanför stämman 

Även andra anvisningar än de som ägarna kan ge vid bolagsstämma är av in-

tresse. Detta delavsnitt avser inkludera ett vidare område än begreppet stäm-

moanvisning. Det behandlar de anvisningar som lämnats på annat sätt än ge-

nom stämmobeslut. Detta kan ske både vid och utanför bolagsstämmosamman-

träde och är vad Stattin kallar ”anvisningar utanför stämma”. Som exempel på 

sådana anvisningar tar han upp imperativa uttalanden från enskilda aktieägare, 

som i fallet med de aktuella private equity-bolagen, eller annars från till exem-

pel moderbolag eller bolagets bank. 

Enbart det faktum att någon ger anvisningar till ett bolag innebär naturligtvis 

inte automatiskt några direkta följder. Mottagaren kan förstås helt bortse från 

anvisningen. Vissa anvisningar kan dock få långtgående följder – till exempel 

att den som lämnat anvisningen blir skadeståndsskyldig enligt 29 kap.
28

  

Det kan tänkas att en aktieägare med stor ägarandel ser sig fri att lämna helt 

formlösa anvisningar till styrelse och verkställande direktör. Detta avviker från 

de formella reglerna om bolagsstämma och skulle i praktiken lätt komma i kon-

flikt med bland annat skyddet för minoritetsägarna.
29

 Det är möjligt att lämna 

anvisningar utanför stämma på flera olika sätt. Det kan alltså till exempel ske 

                                                 
27

 Sandström, s. 174 
28

 Se nedan om ”Shadow director” 
29

 Stattin, s. 24 
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genom att bolagets majoritetsaktieägare beslutar om att anvisa styrelsen om att 

förfara på ett eller annat sätt. Det kan även ske genom att bolaget eller dess 

ägare träffar avtal om att någon ska ha rätt att utfärda anvisningar till bolagets 

ledning. Det sker ofta genom aktieägaravtal. Styrning genom aktieägaravtal är 

något som private equity-bolagen använder flitigt. 

Stattin diskuterar som ett annat sätt att utfärda anvisningar vad som kallas soci-

al påverkan. Med detta avses att någon får veta hur denne förväntas agera i 

något visst fall. I detta sammanhang kan det först konstateras att det är naturligt 

att den som på något sätt ingår förbindelse med ett bolag har möjlighet att på-

verka detta förhållande. Detta innebär emellertid inte att alla som träder i för-

bindelse med bolaget har rätt att utfärda bindande anvisningar till detsamma. 

Enligt gällande rätt kan den som inte kan utöva inflytande på bolaget på bo-

lagsstämma inte heller ge bindande anvisningar
30

 I övriga fall torde avsikten att 

påverka bolaget endast reflektera allmänt hållna åsikter. Till följd av att det för 

bolagsstämmobeslut krävs enkel majoritet på bolagsstämman torde gälla det 

bara är majoritetsaktieägare, som kan fatta sådana beslut, som också kan ge 

bindande anvisningar. Ett delägande private equity-bolag kan alltså endast ut-

färda bindande anvisningar om de innehar sådan ägarandel.  

I ett flertal fall kan det tänkas att det som uttryckts som en åsikt med förväntan 

om att åsikten efterlevs uppfattas av mottagaren obligatoriskt. Detta är varken 

stämmoanvisningar eller bara allmänna åsikter om vad bolaget bör företa sig. 

Detta är en viktig del av vad som här avses med anvisningar utanför stäm-

man.
31

 Fråga uppkommer om sådan anvisning i det särskilda fallet innebär att 

en för mottagaren bindande anvisning kommit till stånd. Om så är fallet får den 

samma rättsföljd som en stämmoanvisning. Detta innebär att mottagaren, inom 

ramen för denna uppsats styrelsen, har till sin plikt att först pröva och sedan 

lyda anvisningen enligt de ovan redogjorda för bestämmelserna. 

Både stämmoanvisningar och anvisningar utanför stämman syftar sålunda till 

att genom påverkan på bolagets verksamhet tillgodose något intresse som avgi-

varen har, men som inte nödvändigtvis sammanfaller med vad styrelse i och för 
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sig kan tänkas tycka är lämpligt. Båda typerna av anvisningar är alltså medel 

för ägarna att påverka verksamheten. Det finns inte någon i lagstiftningen ge-

nerellt uttryckt rätt att utfärda bindande anvisningar, bortsett från stämmoan-

visningar. Det finns dock starka skäl för att tro att en god del av styrningen sker 

genom helt formlösa anvisningar. 

Formlösa anvisningar 

Stattin uttrycker att det vore en grov misstolkning av verkligheten att anta att 

företagsstyrning i allmänhet går till så som lagstiftaren har avsett. I praktiken 

sker nog istället en stor del av styrningen genom helt formlösa anvisningar från 

till exempel moderbolag eller, som i fallet med de private equity-bolag som är 

föremål för denna undersökning, andra aktieägare. En sådan uppfattning stäm-

mer väl med vad som ska framkomma avseende private equity-bolagens styr-

ning. Stattin delar schematiskt upp sådana formlösa anvisningar i två grupper:
32

 

1. Sådana anvisningar som lämnas i form av påverkan. Med påver-

kan avses i detta sammanhang att någon – till exempel private 

equity-bolaget som majoritetsaktieägare – ger styrelsen order 

om hur den ska agera. Sådana order från någon utanför bolaget 

är av vad som framgått icke bindande för bolagsledningen. Om 

orderna ändå efterlevs kan, om skada uppkommer, detta ge upp-

hov skadeståndsansvar för såväl bolagsledningen enligt 29 kap 1 

§ ABL som den som avgivit ordern enligt 29 kap 3 § ABL eller 

shadow director-doktrinen.  

2. Anvisningar som delges genom skriftliga anvisningar, manualer, 

instruktioner, budgetar, policies eller liknande. Enligt Stattin 

upplevs dessa nog ofta av bolagsledningen som bindande.
33

 Om 

de inte beslutats av bolagsstämman är de dock i princip lika lite 

bindande för bolaget som order från någon utomstående. 

Dessa båda typer av anvisningar är vid första anblick icke bindande. Det kan 

dock diskuteras om den i och för sig formlösa och icke bindande anvisningen 
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kan omvandlas till en bindande anvisning genom till exempel samtliga aktie-

ägares samtycke.
34

 

De facto directors  

Med de facto director avses enligt prejudikat från HD någon som inte varit 

styrelseledamot men väl jämförbar med sådan.
35

 Sådan de facto director ska 

betraktas som jämställd med de jure styrelseledamöter bland annat avseende 

styrelsens ansvar. För att avgöra om en företagsledare ska betraktas som de 

facto organledamot eller inte ställer Stattin upp rekvisit med förebild i utländsk 

rätt.
36

 Det krävs för det första att någon agerar som styrelseledamot oaktat att 

denne inte i laga ordning utsetts till detta. Detta kan exempelvis bestå i delta-

gande i styrelsens beslutsfattande eller andra sådana åtgärder som är förbehåll-

na styrelsen. Det krävs vidare att detta skett med bolagets vetskap eller sam-

tycke.  

Shadow directors 

”Shadow director-situationer” beskrivs som då anvisningar lämnats, styrelsen 

känner sig bunden av de mottagna anvisningarna och att förhållandet inte är 

tillfälligt.
37

 Med ”shadow director” avses följaktligen en person
38

 som i något 

avseende utövar bestämmande inflytande i bolaget utan att denne, faktiskt eller 

formellt, är styrelseledamot. I engelska CA 2006 definieras shadow director 

som ”any person in accordance with whose directions or instructions the direc-

tors of a company is accustomed to act”.
39

 Shadow director-institutets existens 

i svensk rätt har tidigare varit omstritt. Bland annat diskuterades stöd för dess 

existens i bristtäckningsreglerna i dåvarande 12 kap. 5 § 2 st. ABL 1975.
40

 

Diskussionen gäller förutsättningarna för att den som utövar bestämmande in-

flytande kan drabbas av ansvar genom analogivis tillämpning av 29 kap, vilket 

beskrivs nedan i 6.4. Avslutningsvis görs några avgränsningar för vad som inte 

utgör shadow director. Bland annat görs en åtskillnad mellan sådana anvis-
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ningar som nu är i fråga och rådgivning från exempelvis advokater och reviso-

rer till syfte att uttalanden från dessa inte ska omfattas.  

 

3.4 Bolagsordningen 

Bestämmelser i aktiebolagets bolagsordning används också för att styra dess 

verksamhet. Vid sidan om ABL och annan lagstiftning är bolagsordningen bo-

lagets viktigaste normkälla. Bolagsordningens viktigaste bestämmelser är de 

om bolagets verksamhetsföremål och dess syfte.
41

 Det är inte ovanligt att det i 

bolagsordningen också finns mer eller mindre tydliga riktlinjer för styrelsele-

damöternas arbete.
42

 

Ett flertal av de frågor som kan införas i bolagets bolagsordning brukar i port-

följbolagen regleras i aktieägaravtal.
43

 Det är därför av vikt att bolagsordning 

och aktieägaravtal stäms av mot varandra så att motstridigheter och oklarheter 

inte uppstår. För undvikande sådan oklarheter brukar regelmässigt en bestäm-

melse tas med i aktieägaravtalet innehållande att vid sådan motstridighet ska 

bestämmelserna i aktieägaravtalet ha företräde. Huruvida en fråga regleras i 

bolagsordningen eller i aktieägaravtal beror bland annat på hur parterna bedö-

mer frågor kring antalet parter, bolagsordnings offentlighet, förhållande till 

tredje man samt påföljder vid handlande i strid med aktieägaravtalet eller bo-

lagsordningen.
44

 

Det torde finnas möjlighet att i bolagsordningen också införa bestämmelser 

som innebär anvisningar liknande dem för vilka redogjorts ovan. En sådan be-

stämmelses innehåll skulle kunna vara att bolagsstämmans godkännande måste 

inhämtas innan beslut fattas i någon viss fråga.
45

 Denna typ av anvisningar 

faller dock huvudsakligen utanför frågeställningen. 
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3.5 Aktieägaravtal 

I detta delavsnitt ska relevansen av aktieägaravtal för frågeställningen diskute-

ras. Private equity-bolagen använder flitigt aktieägaravtal som ett sätt att styra 

de bolag i vilka de investerar.
46

 Aktieägaravtal är vanligt förekommande i det 

praktiska rättslivet och fyller en viktig funktion som ett sätt för aktieägare att 

bestämma bland annat hur bolaget ska drivas, hur beslut ska fattas etc. Aktie-

ägaravtalet binder parterna. Avtalet är dock inte bindande i förhållande till bo-

laget. Avtalet i sig utgör ett enkelt bolag enligt lag (1980:1102) om handelsbo-

lag och enkla bolag. Nämnda lag är dock dispositiv i detta avseende vilket re-

gelmässigt utnyttjas i aktieägaravtal vid private equity-investeringar. Istället 

låter man ABL:s regelsystem sätta ramen för samarbetet.
47

  

Eftersom den som kontrollerar mer än 50% av rösterna i ett aktiebolag vid bo-

lagsstämma kan bestämma vilka som ska sitta i styrelsen och därmed i prakti-

ken kan fatta beslut i en mängd andra frågor, regleras i samägda bolag många 

gånger frågor som delägarna anser vara viktiga i ett särskilt aktieägaravtal.  

Styrelserepresentation en av sakerna som private equity-bolagen regelmässigt 

skriver in i aktieägaravtal med de övriga aktieägarna i portföljbolaget.
48

 Detta 

behandlas under delavsnitt 3.5.2. En annan sak som ofta regleras i aktieägarav-

tal är insynen för private equity-bolaget i portföljbolaget, vilket behandlas i 

samma delavsnitt. Först behandlas dock aktieägaravtalsbestämmelser som an-

vänds för mer direkt styrning av bolaget.  

 

3.5.1 Anvisningar enligt avtal  

Utöver anvisningar utformade som imperativa uttalanden med oklar laglig 

grund kan anvisningar grundas i avtal.
49

 Det kanske viktigaste exemplet på 

sådana avtal är aktieägaravtal. Dessa avtal sluts utan medverkan från bolaget 

men kan utöva en stor påverkan på bolaget och dess verksamhet.  
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Avseende anvisningar är två typer av avtalsregleringar av särskilt intresse; dels 

sådana regleringar som har till syfte att styra bolagsstämmans beslutsfattande, 

dels sådana regleringar som syftar till att styra bolagsstyrelsens handlande.
50

 

Här beskrivs två aspekter av det senare, då styrning av bolagsstämmans be-

slutsfattande saknar relevans. 

Aktieägaravtal med syfte att styra bolagets verksamhet 

Vad avser aktieägaravtal som syftar till att styra bolagets verksamhet rör det sig 

om tydliga anvisningar till bolaget inom ramen för dess förvaltning. Anvis-

ningar i avtal till styrelsen påminner till stora delar om stämmoanvisningar.
51

 

Följaktligen skulle de om de varit utflödet av stämmobeslut sannolikt vara bin-

dande för styrelsen. I brist på ett sådant beslut saknar de dock bindande verkan. 

En avtalsbestämmelse som påbjuder eller förbjuder visst handlande eller som 

ställer upp särskilda formkrav för beslutsfattande torde med andra ord inte vara 

bindande för bolaget.
52

 

Aktieägaravtal och styrelseledamöters fria skön 

Syftet med aktieägaravtal är att reglera aktieägarnas förhållande till varandra 

och till bolaget. Stattin konstaterar att styrningen kan ske direkt genom att bo-

laget i avtalet påtar sig att fullgöra någon förpliktelse, eller indirekt genom att 

aktieägarna sinsemellan påtar sig att agera på visst sätt i förhållande till bola-

get.
53

  

I praktiken utförs en stor del av bolagsarbetet inte vid stämman utan av bola-

gets styrelse. Utöver att reglera aktieägarnas agerande vid bolagsstämma finns 

det följaktligen ett intresse av att reglera också styrelsens agerande vid dess 

sammanträden. Ett exempel är i de fall då aktieägare som också är styrelsele-

damöter ingår ett aktieägaravtal som reglerar dels hur aktieägarna ska rösta på 

stämman och dels hur styrelseledamöterna ska rösta vid styrelsens sammanträ-

danden.
54

 I detta sammanhang förs följande exempel fram: Inför förestående 

fusion har aktieägaravtal ingåtts avseende styrelsens beslutsregler. Vid styrel-

sens sammanträde har styrelserepresentanter för ägarna bortsett från beslutsreg-
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lerna, med följd att fusionen uteblir. Stattin ifrågasätter verkan av sådana aktie-

ägaravtal. Anledningen till ett sådant ifrågasättande är bolagsorganens relativt 

stora utrymme att agera som de anser vara bäst för bolaget. Det ligger därmed i 

sakens natur att ett sådant utrymme också måste tillerkännas de som har att 

fatta besluten i bolagsorganen – i detta fall styrelseledamöterna. Ledamöterna 

har emellertid inte bara en rätt att fatta beslut enligt sitt fria skön. De har också 

en plikt att agera i bolagets bästa.
55

 Denna plikt, som grundar sig i syssloman-

nens vårdplikt, är ytterst sanktionerad i 29 kap. 1 § 1 ledet i ABL.
56

 En styrel-

seledamot som inte agerar för bolagets bästa kan följaktligen bli skadestånds-

skyldig – en annan fråga är att det torde vara svårt att visa nödvändig adekvat 

kausalitet i förhållandet mellan det uteblivna agerandet och skadan. 

Den vikt som fästs vid organledamöternas, och genom dem bolagsorganens, 

fria ställning kan också utläsas ur förarbetena till såväl ABL 1975 som nuva-

rande ABL.
57

 Styrelse får inte utsättas för sådan styrning att den i realiteten 

fråntas sina funktioner enligt ABL.
58

 Förarbetsuttalandena tar visserligen sikte 

på den ovan diskuterade inomaktiebolagsrättsliga styrningen – i detta fall an-

visningar från bolagsstämman – men de är enligt Stattin likväl uttryck för den 

vikt lagstiftaren lagt vid att bolagsorganen i huvuddrag får ha kvar sina funk-

tioner. Lagstiftarens överväganden betonas ytterligare avseende de anvisningar 

som nu är i fråga.
59

 Om en alltför omfattande inomaktiebolagsrättslig styrning 

är problematisk, torde en utomaktiebolagsrättslig styrning vara än mer proble-

matisk, då denna är mindre transparant och dessutom i lägre grad sanktioner-

bar. 

Svensk rätt lägger mot denna bakgrund stor vikt vid att organledamot får utöva 

sitt uppdrag på det sätt som denne finner är bolagets bästa. I 8 kap. 41 § 2 st. 

ställer ABL upp vissa inskränkningar i detta fria skön. Stattin drar följande 

slutsatser av vad detta får för effekter avseende styrning i avtal och det fria 

skönet: På grund av ovanstående går det i svensk rätt inte att reglera hur styrel-
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sen ska fatta beslut.
60

 Detta på grund av den vikt som läggs vid organledamo-

tens skyldighet att beakta det som enligt dennes fria skön är bäst för bolaget. 

Detta kan bara inskränkas enligt ABL:s regler. En styrelseledamot som trots 

detta följer sådant aktieägaravtal med bortseende från bolagets bästa agerar 

alltså i konflikt med dennes vårdplikt.
61

 Detta gäller även styrelserepresentant 

för ett private equity-bolag som slutit aktieägaravtalet. Den aktiebolagsrättsliga 

handlingsplikten, uttryckt i organledamotens fria skön, lägger i ett sådant fall 

hinder i vägen för obligationsrättsliga skadestånd. Vidare avtalsrättsliga följder 

ligger dock utanför uppsatsens frågeställning. 

 

3.5.2 Styrelserepresentation och insyn 

Typiskt sett begär private equity-bolag alltså i samband med en investering 

styrelseplats i portföljbolaget. Detta ingår ofta som ett villkor i de aktieägarav-

tal som upprättas vid aktieköpet. Även insynen för private equity-bolaget regle-

ras ofta i aktieägaravtal. 

Aktieägares rätt till insyn i bolaget begränsas av ABL:s insynsregler 7 kap 32-

35 §§. Dessa lagrum avser styrelsens skyldighet att på bolagsstämma lämna 

upplysning som begärs av en aktieägare. Denna skyldighet begränsas i lagtex-

ten till att endast avse upplysning som kan lämnas utan väsentlig nackdel för 

bolaget. Reglerna är neutrala i förhållande till samtliga aktieägare då de utövas 

på stämma. Utan något regelverk för att förhindra att en styrelserepresentant 

för vidare all den information som denne innehar till det bolag denne represen-

terar kan antas att denne skulle vara beredd att göra så. Detsamma torde gälla 

om ett regelverk som finns på plats är overksamt. Detta skulle medföra att ak-

tieägare som representeras i styrelsen hamnar i ett bättre informationsläge än 

övriga. Det regelverk som avser förhindra att en styrelseledamot sprider käns-

lig information är styrelseledamots nämnda tystnadsplikt. Om tystnadsplikten 

avseende vilken information som får lämnas ut innebär samma sak som insyns-

reglerna uppstår inte något problem, såvitt styrelserepresentanterna efterlever 

plikten. Detta kan övriga aktieägare inte veta. 
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Styrelserepresentanter har diskuterats i lagförarbeten avseende styrelseledamö-

ter som representerar bolagets arbetstagare samt avseende marknadsmissbruk 

vid aktiehandel.
62

 Publika bolag omfattas av MmL. Denna lag innehåller ett 

röjandeförbud vilken syftar till att stävja insiderhandel. Röjandeförbudet inne-

bär en utvidgning av tystnadsplikten för styrelseledamöter i noterade bolag. 

Lagrummet belyser den intressekonflikt som kan uppstå mellan styrelsens be-

hov av sekretess och möjligheten att informera och samråda med den part som 

ledamoten företräder i styrelsen, i det aktuella fallet private equity-bolaget. 

Avvägningen mellan de båda intressena ska lösas i varje styrelse för sig genom 

att adressera konflikten i diskussion.
63

 Regeringen gör inte någon principiell 

skillnad mellan olika styrelseledamöter. Till exempel sägs att ledamöter som 

företräder arbetstagarna ha behov av att kunna samråda med den fackliga orga-

nisationen och att motsvarande behov finns för till exempel anställda i ett in-

vestmentbolag som sitter i styrelsen för företag där investmentbolaget har ägar-

intressen. Följaktligen kan samma sak sägas även avseende private equity-

bolag. En styrelseledamot som informerar sin externa uppdragsgivare kan dock 

göra sig skyldig till straffbart röjande av insiderinformation, om inte röjandet är 

att anse som behörigt.  Avgörande för en sådan bedömning är alltså förhållan-

det mellan ledamotens tystnadsplikt gentemot bolaget och dennes uppgift att 

företräda dem som har utsett honom eller henne. Om styrelsen har diskuterat en 

affär och ledamoten för vidare informationen till organisationen som denne 

representerar gäller följande: Om en prövning av konflikten mellan företagets 

intresse av sekretess och styrelseledamotens intresse av att kunna diskutera 

med sin organisation utfaller till ledamotens fördel, bör det inte komma i fråga 

att anse utlämnandet som obehörigt. Detta gäller endast då representanten inte 

har lämnat ut mer eller annan information än som behövdes för den aktuella 

diskussionen och om representanten hade rimlig grund för att lita på att den 

som tog emot informationen inte skulle missbruka den eller föra den vidare. 

Om bedömningen utfaller med motsatt resultat, det vill säga att representanten 
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borde ha iakttagit sin tystnadsplikt avseende informationen, får ansvar prövas 

enligt vanliga regler. 

Tystnadsplikten är som ska framgå
64

 en del av lojalitetsplikten och gäller mot 

bolaget och aktieägarna kollektivt. Diskussionen ovan presenterar med klarhet 

problemställningen – slitningen mellan de två intressena. Motsvarande torde 

finnas för samtliga bolag där styrelserepresentant används.  Resonemanget ut-

sträcks även till onoterade bolag då det saknas principiell skillnad. Detta då 

information som omfattas av tystnadsplikten kan vara skadlig för bolaget även 

i andra avseenden än som i fallet kurspåverkande. Lojalitetsplikten avser för-

hindra att informationen sprids men om lojaliteten ligger hos ägarbolaget ham-

nar de olika ägarna i olika informationspositioner. Kopplingen mellan styrelse-

representation och lojalitetsplikten blir relevant till exempel då nya affärsmöj-

ligheter uppdagas och kan komma ägaren tillgodo istället för bolaget. Ägaren 

har rätt att agera på affärsmöjligheten men styrelserepresentanten har ej rätt att 

dela med sig av sådan information. Sådana corporate opportunities diskuteras 

nedan.
65

 Representanten kan antas vilja gynna sin huvudman då det inte sällan 

är hans huvudsakliga arbetsgivare. 
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4 OM STYRELSENS PLIKTER MOT 

BOLAGET 

 

 

4.1 Inledning 

Författare inom den bolagsrättsliga doktrinen resonerar olika kring hur styrel-

sens plikter gentemot bolaget ser ut. Stattin gör åtskillnad mellan en styrelses 

vård- och lojalitetsplikt.
66

 Vårdplikten avser enligt honom hur de sysslor som 

tillkommer styrelsen ska uppfyllas, medan lojalitetsplikten gäller i förhållande 

till huvudmannen. Dotevall inordnar vårdplikten som en del av lojalitetsplik-

ten.
67

  Samuelsson och Nerep gör ingen uppdelning mellan plikterna utan dis-

kuterar i sin lagkommentar olika aspekter av lojalitetsplikten, såsom lydnads-

plikt, tystnadsplikt, upplysningsplikt etc.
68

 Sandström gör en uppdelning mellan 

vårdplikt och lojalitetsplikt och beskriver utöver det en styrelsens omsorgs-

plikt.
69

 Svernlöv skriver att styrelsen har en vård- och lojalitetsplikt som gäller 

gentemot bolaget och därigenom aktieägarna kollektivt.
70

 Den fortsatta fram-

ställningen gör en schematisk uppdelning mellan vård- och lojalitetsplikt, vil-

kas relevans konkretiseras under respektive delavsnitt nedan. Samtliga ovan-

stående författare inordnar under lojalitetsplikten en tystnadsplikt, vilken till-

ägnas ett särskilt delavsnitt.  Avsnittet inleds med en tillbakablick på styrelsens 

rättsliga ställning och kompletteras med en internationell utblick. 

 

4.2 Bakgrund och sysslomannaskap 

ABL 1910 innehöll följande föreskrift i 57 § 2 st: ”Styrelsen äge, i enlighet 

med vad i denna lag är stadgat, förvalta bolagets angelägenheter.” I 58 § kom-

pletterades styrelsens uppgifter med stadgandet att ”styrelsen, så ock den eller 
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 Se hänvisning till 8 kap. 29 §  
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de särskilda styrelseledamöter, som bemyndigats teckna bolagets firma, äge att 

själva eller genom ombud ej mindre i förhållande till tredje man handla å bola-

gets vägnar än även inför domstolar och andra myndigheter företräda bolaget.” 

I därpå följande paragrafer fanns föreskrifter om styrelseledamots lydnadsplikt 

i förhållande till bolagsordning, bolagsstämma och styrelsen, om jäv samt för-

bud för den som ägde företräda bolaget att ikläda detta förpliktelser som up-

penbarligen var främmande för bolagets verksamhet. 

Motiven till 57 § 2 st föreskrev att styrelsens huvuduppgift kunde sägas vara att 

vara bolagets verkställande organ medan bolagsstämman var det beslutande.
71

 

Föreskriften i 57 § kompletterades av bestämmelsen i 70 § som stadgade att 

”styrelseledamöter, som genom att överträda denna  lag eller bolagsordningen 

eller eljest uppsåtligen eller av oaktsamhet tillskynda bolaget skada, svare för 

skadan, en för alla och alla för en”. I motiven till 70 § sägs att det säkerligen 

redan enligt  ABL 1895 ålåg styrelsens ledamöter att vid fullgörandet av sitt 

uppdrag iaktta samma omsorg som sysslomän: ”de äro alltså skyldiga att ersät-

ta all skada, som de vare sig genom öfverträdelse af lagen eller bolagsordning-

en eller ock eljest uppsåtligen eller af vårdslöshet förorsakat bolaget.” Vilka 

konkreta uppgifter som ålåg styrelsen utöver att följa lagen och bolagsordning-

en fick följaktligen sökas i sysslomannarättens regler.
72

 Styrelsens åligganden 

tillägnades i en avsevärt större omfattning uppmärksamhet i 1944 års aktiebo-

lagslag. De nya stadgandena var dock inte uttömmande utan avsåg att i vissa 

särskilt viktiga avseenden fastställa styrelsens skyldigheter. Utöver detta följde 

av sysslomannaställningen att styrelsen är skyldiga att befrämja bolagets in-

tressen.
73

 Styrelsen skulle också utöva tillsyn över att verkställande direktör 

fullgör sina åligganden, och att om anledning därtill förekommer, utfärda in-

struktioner till VD och andra bolagets befattningshavare.  

Det finns med andra ord anledning att hävda att styrelsens roll i ett svenskt 

aktiebolag även idag, därmed indirekt även dess vård- och lojalitetsplikt, har 
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sin grund i detta sysslomannaskap.
74

 Genom sysslomannaskapet överför en 

huvudman, i detta fall aktieägarna, uppgifter till en syssloman, i detta fall sty-

relsen, att för huvudmannens räkning förvalta huvudmannens angelägenheter; i 

detta fall bolagets.  

Styrelseledamöter inträder i ett direkt sysslomannaförhållande till det represen-

terade bolaget.
75

 Att idag säga att det räcker för styrelseledamot att uppfylla de 

krav sysslomannaskapet ställer upp är dock felaktigt - en styrelses förpliktelser 

är mer omfattande än så. Detta då sysslomannaskapet inte är den enda grunden 

för styrelsens uppdrag.
76

 Detta kompletteras av såväl lagar och regler kring hur 

uppdraget är beskaffat. Av detta följer att även styrelsens ansvar tillika är mer 

långtgående än sysslomannens. Styrelsen har även ett större mandat att ta risker 

för bolagets räkning än vad som följer av det ordinära sysslomannaskapet.
77

  

 

4.3 Vårdplikten 

I svensk rätt saknar vårdplikten uttryckligt lagstiftningsstöd och doktrinen 

kring dess innebörd är sparsam. Stattin hävdar styrelsens vårdplikt är uttryck 

för dess plikt att iaktta aktsamhet när den utför sina sysslor och därmed är nära 

kopplad till dess mandat att ta risker för bolaget. Detta mandat bör enligt ho-

nom begränsas till aktioner inom bolagets verksamhetssyfte.
78

 En för långtgå-

ende vårdplikt skulle verka skadligt på styrelsens arbete om styrelseledamöter 

riskerar att bli skadeståndsskyldiga även vid mindre felbedömningar i dess be-

slutsfattande. Ansvarsutkrävande bör följaktligen ske bara i de fall då styrelsen 

agerat vårdslöst.
79

 Dotevall diskuterar pliktens innehåll med ledning från eng-

elsk rätt.
80

 En sådan utblick gör av dessa anledningar också i denna framställ-

ning.  

                                                 
74

 Detta har bekräftats även i senare förarbeten. Av säskild vikt torde uttalanden i Prop. 

1975:103 vara, se s. 377 och 540. Även Dotevall (2008) s. 159 och Sandström (2010) s. 251 

gör sådana uttalanden. 
75

 SOU 1941:9 s. 323. Prop 1975:103 s. 370. 
76

 Se Dotevall (2008) s. 159 
77

 Se Dotevall (2008) s. 161 
78

 Stattin s. 366. Se vidare om verksamhetssyftets betydelse i 4.4.2.3. 
79

 Stattin s. 201 
80

 Dotevall (2008), s. 96f 



  35 

 

Vårdplikten blev i engelska CA 2006 uttryckligen lagfäst. Genomgången 

adresserar därmed också den av framställningens frågeställningar som avser 

lagstiftning av styrelsens plikter.   

Styrelsens kompetensområde ges i engelsk rätt genom bolagsordningen en 

mycket omfattande utsträckning. Styrelsens utrymme att sköta bolagets ange-

lägenheter är dock inte så pass långtgående. Styrelsens kompetens ramas in av 

directors´ duties. Dessa plikter indelas i fiduciary duties och numera lagstadga-

de general duties.
81

  

 

4.3.1 Kort om fiduciary duties  

Enligt The Law Commission
82

 är ett fiduciary relationship ett förhållande där 

en part åtar sig att agera å annans vägnar eller till annans fördel och därför ut-

rustas med rättigheter som påverkar intressena hos den person som givit upp-

draget.
83

 Uppdragsgivaren är därför beroende av den som agerar som ”fiducia-

ry” för att få information och rådgivning. Som framgår av den allmänt hållna 

definitionen avses inte någon viss position. Att styrelseledamöter omfattas är 

dock givet.  

The Law Commission i dess lagkommentar beskriver fiduciary duties som omfat-

tar styrelseledamöter i bolag enligt följande:84  

1. The “no conflict” rule: En fiduciary får inte placera sig själv i en posi-

tion där dennes intressen hamnar I konflikt med bolagets, “the benefici-

ary”. 

2. The ”no profit” rule: En fiduciary får inte göra vinst från sin position 

som bolagets förtroendeman på bekostnad av bolaget, ”the beneficiary”. 

3. The undivided loyalty rule: En fiduciary har odelad lojalitet till bola-

get och får inte sätta sig i en situation där hans plikter hamnar i konflikt 

med plikterna till ett annat bolag. 
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4. The duty of confidentiality: En fiduciary får endast använda informa-

tion som denne fått i förtroende från bolaget till bolagets fördel, och får 

inte använda den till sin egen eller någon annans fördel. 

 

CA 2006 kodifierar vissa av dessa styrelseplikter i lagstiftning. De fiduciary 

duties som inte i och med detta blev lagstadgade kompletterar fortsättningsvis 

the general duties.  

 

4.4.2 The general duties  

The general duties anger riktlinjer för styrelsens arbete. Genom lagstiftningen 

av dessa plikter avsågs klargöras vad som förväntas av en styrelseledamot. 

Lagstiftningen avsåg också samla regleringen och därigenom göra den mer 

tillgänglig. På så vis avsågs också skapa en ökad förutsägbarhet i regleringens 

utveckling.85  

Duty to exercise reasonable care, skill and diligence  

Denna plikt avser styrelsens vård- eller aktsamhetsplikt. Tidigare krävdes gross 

negligence, grov vårdslöshet, för att styrelseledamot skulle bli ansvarig.
86

 Detta 

har nu ändrats och enligt lagens lydelse ska en ledamot utöva rimlig/skälig 

(översättn. reasonable) care, skill and diligence.
87

 Omfattningen av begreppet 

reasonable är beroende av den skicklighet och erfarenhet som skäligen kan 

förväntas av styrelseledamot i utförande av styrelsearbetet. I bedömningen 

tillmäts vikt också åt den kunskap, skicklighet och erfarenhet som den enskilda 

ledamoten besitter. 

Duty to promote the success of the company  

Av CA Section 172 följer bolagsledningen ska agera i bolagets intresse. 

Paragrafen stadgar att ”a director of a company must act in the way he consid-

ers, in good faith, would be most likely to promote the success of the company 

for the benefit of its members as a whole”. Styrelseledamoten ska fatta beslut 

utifrån en övertygelse om att styrelsens åtgärder främjar bolagets intresse. Vid 
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övervägandet ska hänsyn tas till om beslutet tillgodoser bolagets ägare som 

helhet. 

Utöver de två ovanstående tillkommer flera plikter såsom duty to avoid con-

flicts of interest, avseende en plikt att inte försätta sig i en situation där styrel-

seledamotens och bolagets intresse kolliderar.88 Styrelseledamot har även en 

plikt att agera inom kompetensen samt en aktivitetsplikt.
89

 Vårdplikten avser 

sammanfattningsvis att förhindra att ledamot sätter sitt eget eller någon annans 

intresse framför bolagets samt även att förhindra ledamot från att handla vårds-

löst eller försumligt gentemot bolaget.  

Sammantaget framträder bilden av vårdplikten som en allmän plikt att vid utfö-

randet av ledamotens sysslor agera för bolagets bästa. Detta är en bild som har 

stöd också hos Stattin.
90

 Det konstateras i detta sammanhang att om en anvis-

ning instruerar styrelsen att agera på ett sätt som avviker från bolagets bästa 

ska styrelseledamot ändå iaktta vårdplikten. Om dessa kommer i konflikt får 

styrelseledamot inte agera i enlighet med anvisningen. Detta avser alla anvis-

ningar oavsett i vilken form de uttryckts. 

 

4.4 Lojalitetsplikten 

Inledningsvis bör något sägas om i förhållande till vem lojalitetsplikten gäller, 

mot vem styrelsen innehar sin förtroendeställning. Styrelsen står, som ovan 

nämnts, ej i förtroendeställning till varje enskild aktieägare utan till bolaget 

med vilket avses samtliga aktieägare i förening.
91

 För styrelseledamöter följer 

att lojalitetsplikten gäller gentemot bolaget och därigenom aktieägarna kollek-

tivt.
92

 Såsom mot huvudmannen gäller den även mot andra delägare än private 

equity-bolaget – huvudmännen – såsom exempelvis minoritetsägare. I och med 

att styrelser i svensk rätt anses ha en sysslomannaliknande ställning följer 

samma lojalitets- och vårdplikt som för en syssloman gentemot sin uppdrags-

givare.  
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I lagkommentaren inleder Nerep och Samuelsson av goda skäl diskussionen 

om lojalitetsplikten med att adressera uttrycket lojalitet.
93

 Av den språkliga 

innebörden följer att ett lojalt handlande eller underlåtenhet till handlande sker 

inordnat i ett hierarkiskt förhållande och uppfyller förekommande rättsliga och 

moraliska förpliktelser, särskilt med avhållande från svekfullt beteende. (Det 

nu aktuella sammanhanget avser naturligtvis ett lojalt uppfyllande enbart av 

rättsliga förpliktelser.) Särskilt gäller detta i en situation där uppdragsgivaren 

inte själv helt och hållet kan säkerställa att ett lojalt uppfyllande av förpliktel-

sen sker. 

Lojalitetsplikten är inte uttryckligt lagreglerad men har i doktrinen ansetts ha 

anknytningspunkter såväl i som utanför ABL. Nedan redogörs för hur lojali-

tetsplikten anses komma till uttryck i den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen 

samt det stöd som finns för lojalitetsplikten utanför ABL. 

 

4.4.1 Den lagreglerade lojalitetsplikten 

Styrelsens lojalitetsplikt är inte uttryckligt lagreglerad i ABL. Lagstiftningens 

sammanhang samt allmänna rättsprinciper ger dock enligt doktrinen att lojali-

tetspliktens anknytningspunkter i ABL utgörs av jävsbestämmelserna i 8 kap 

23 § ABL samt av generalklausulen i 8 kap 41 § ABL.
94

  

 

4.4.1.1 Jäv 

Nerep och Samuelsson konstaterar att jävsbestämmelsen i 8 kap. 23 § ABL är 

ett uttryck för att bolagets företrädare har till sin plikt att agera lojalt mot bola-

get och att tillvarata dess intressen.
95

 Bestämmelsen skyddar aktieägarnas in-

tressen från att åsidosättas i de fall då intressekonflikt mellan styrelseledamot 

och bolaget föreligger. Styrelseledamot får då inte handlägga den fråga som 

berörs av intressekonflikten.  
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Bestämmelsen i 8 kap. 23 § 1 st. p. 1-3 inskärper tre partskonstellationer då jäv 

kan komma i fråga: 

1. Avtal mellan bolaget och styrelseledamot. Bestämmelsen avser förhind-

ra att avtal kommer till stånd där styrelseledamoten agerar i eget namn 

och för egen räkning. 

2. Avtal mellan bolaget och tredje man. Jäv föreligger i detta fall vid avtal 

med tredje man då styrelseledamotens har ett väsentligt intresse som 

kan strida mot bolagets intresse (intressejäv) 

3. Ställföreträdarjäv, vilket avser avtal mellan bolaget och en annan juri-

disk person som ledamoten får företräda. Ledamoten får ej delta vid 

handläggningen av ett sådant avtal. 

 

4.4.1.2 Generalklausulen 

I Nere och Samuelssons lagkommentar till 8 kap 41 § 1st ABL har konstaterats 

att detta lagrum kan ses som en övergripande lojalitetsplikt som för styrelsen i 

förhållande till bolaget.
96

 Generalklausulen konkretiseras avseende styrelsele-

damot i bestämmelsen i vilken framgår att styrelsen inte får ”företa rättshand-

ling eller någon annan åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en 

aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktie-

ägare”. Lojalitetsplikten beskrivs i kommentaren omfatta  även en lydnadsplikt 

och tystnadsplikt.
97

 Dotevall har vidare hävdat att såväl generalklausulen som 

den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen innebär en plikt för styrelsen att även i 

förhållande till minoritetsägare agera lojalt.
98

 

 

4.4.2 Den oreglerade lojalitetsplikten 

Detta delavsnitt behandlar vad som betecknats den oreglerade lojalitetsplikten. 

Detta följer av sysslomannaskapet, tystnadsplikten, corporate opportunities, 

konkurrerande verksamhet samt bolagsintresset. 
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4.4.2.1 Särskilt om tystnadsplikten 

I denna del behandlas den under lojalitetsplikten inordnade tystnadsplikten. 

Frågeställningen avseende tystnadsplikten berör hur styrelserepresentanter för 

private equity-bolag förfar med information de åtnjutit i egenskap av styrelse-

ledamot. Likt lojalitetsplikten i övrigt saknar tystnadsplikten uttrycklig lagstift-

ning i ABL.
99

 Av förarbeten till tidigare aktiebolagslagstiftning har dock fram-

gått att någon sådan lagstiftning inte är nödvändig.
100

 Tystnadsplikten följer 

enligt dessa uttalanden utan uttrycklig reglering ur styrelsens ställning som 

bolagets förtroendemän.  

En styrelseledamot måste hemlighålla angelägenheter och förhållanden, vilkas 

yppande kan medföra skada för bolaget. Det har hävdats att denna skyldighet 

att iaktta sekretess indirekt kan anses framgå av reglerna om insyn i 7 kap. 32-

35 §§ ABL.
101

 Dessa lagrum avser styrelsens skyldighet att på bolagsstämma 

lämna upplysning som begärs av en aktieägare. Denna skyldighet begränsas i 

lagtexten så att den endast avser upplysning som kan lämnas utan väsentlig 

nackdel för bolaget. Styrelsen har en skyldighet att inte lämna annan upplys-

ning.
102

 Det framgår av lagtexten att det ankommer på styrelsen - inte enskild 

styrelseledamot - att bedöma och avgöra om lämnande av den aktuella uppgif-

ten skulle medföra skada för bolaget.   

Tystnadsplikten gäller även i övrigt och är således mer långtgående än att en-

dast avse aktieägarnas frågerätt på stämma. I doktrinen har avseende de nämn-

da lagrummen framförts att det ankommer på styrelsen att bestämma om tyst-

nadspliktens utsträckning.
103

 Andra har avvikit från denna syn på styrelsens 

befogenhet avseende tystnadspliktens utsträckning. Istället har då framförts att 

styrelsen endast kan ge rekommendation men inte fatta ”heltäckande och bin-

dande beslut” om sekretess och dess eventuella utsträckning. Detta då ingen 

annan påföljd än skadeståndsskyldighet kan inträda enligt ABL 29:1, och detta 

även utan att något styrelsebeslut om sekretess föreligger.
104

 Ett styrelsebeslut 

om sekretess kan enligt Johansson dock inte vara utan varje rättslig betydel-
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se.
105

 För det fall styrelsen beslutat att viss uppgift ska sekretessbeläggas, bör 

detta vara en omständighet som kan inverka på den bedömning som ska ske 

avseende huruvida styrelseledamoten uppsåtligen eller av oaktsamhet skadat 

bolaget vid utlämnande av uppgiften, enligt ABL 29:1. Motsatsvis torde följa 

att om styrelsen beslutat att viss uppgift får lämnas regelmässigt innebära att 

utlämnandet inte medför skadeståndsskyldighet, även för det fall skada har 

inträffat. Styrelsen kan dock vid beslutet att medge uppgiftens utlämnande ha 

handlat oaktsamt. Styrelseledamöterna kan i sådant fall bli skadeståndsskyldig 

vid uppkommen skada. Även enskild ledamot kan vid utlämnande bli ersätt-

ningsskyldig trots styrelsens beslut, om utlämnandet ändå kan anses oaktsamt. 

För det fall det inte finns något styrelsebeslut avseende utlämnande av viss 

uppgift blir styrelseledamot ersättningsskyldig om denne genom utlämnandet 

uppsåtligen eller av oaktsamhet förorsakar bolaget skada. För att tystnadsplik-

tens innehåll inte ska urholkas torde enligt Johansson dock i detta avseende 

stränga krav gälla.
106

 Detta med beaktande av de i övrigt svaga skyddsmedel 

som skyddar bolaget i detta avseende, med vilket främst avses skadestånds-

skyldigheten i 29 kap. Nämnda regler kräver för sin tillämpning att skada har 

uppkommit genom att tystnadsplikten brutits. Av förarbetsuttalanden framgår 

att tystnadsplikten avser information som kan skada bolaget.
107

 Någon sådan 

sekretessregel som beskrivs i förarbetsuttalandet synes dock inte existera. Detta 

följer av att information som kan skada bolaget inte redan vid ett utlämnande 

renderar skadeståndsskyldighet eller annan sanktion, då någon skada i reda 

pengar ännu inte uppstått.
108

  

Styrelsens tystnadsplikt innebär sammanfattningsvis en avvägning mellan å ena 

sidan vilken information som det är av vikt för bolaget att behandla med sekre-

tess och å andra sidan vilken information som bolagets ägare har rätt att ta del 

av. Bolagets intresse ligger till grund för denna bedömning
109

 Med  bolagets 

ägare avses här naturligtvis hela aktieägarkollektivet. Att lojalitetsplikten inne-

fattar en plikt att agera lojalt också mot minoritetsägare har framgått. Det följer 
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att en styrelserepresentant för ett private equity-bolag ej får dela med sig av 

information till detta bolag utan att samma information kommer övriga ägare 

tillgodo. 

 

4.4.2.2 Särskilt om corporate opportunities 

Liksom avseende tystnadsplikten saknar ABL uttryckliga bestämmelser kring 

styrelseledamöters möjlighet tillägna sig affärsmöjligheter, corporate opportu-

nities, som faller inom bolagets verksamhetsområde. Dotevall skriver att af-

färsmöjligheter i svensk rätt tillkommer bolaget. Det följer av lojalitetsplikten 

att sådana affärsmöjligheter som faller inom bolagets verksamhetsområde ska 

tillfalla bolaget och inte utnyttjas av dess styrelseledamöter.
110

 Corporate op-

portunity-doktrinen är en del av det allmänna konkurrensförbudet och är ett 

uttryck för att verksamhetens ekonomiska fördelar ska tillfalla bolaget, ej dess 

organledamöter. Vid bedömningen om verksamheten som affärsmöjligheten 

erbjuder ska anses vara konkurrerande är bolagets verksamhetsområde enligt 

bolagsordningen vägledande.
111

 

En styrelseledamots lojalitetsplikt gäller som framgått gentemot bolaget. I de 

fall ett private equity-bolag är delägande aktieägare, såväl vid innehav av mi-

noritetsandel som vid majoritetsandel, kommer en affärsmöjlighet att tillkom-

ma private equity-bolaget motsvarande den del som bolaget deläger. Man kan 

då tänka sig incitament att låta en sådan affärsmöjlighet tillfalla det delägande 

private equity-bolaget för att affärsmöjligheten till 100% ska tillkomma detta, 

om lojaliteten hos dess styrelserepresentant ligger hos ägarbolaget. Det följer 

att ett sådant förfarande strider mot lojalitetsplikten och att en anvisning att 

förfara så som framgått inte kan vara bindande då anvisningen strider mot bo-

lagets bästa. 

Någon plikt att inte tillägna sig sådan affärsmöjlighet finns emellertid inte för 

bolagets ägare då dessa inte är bolagets förtroendemän och därmed inte omfat-

tas av lojalitetsplikten. Detta får relevans särskilt om det kan tänkas att infor-
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mation når olika parter, i detta fall styrelse och ägare, samtidigt eller om den 

annars flyter fritt mellan dessa bolagsorgan.
112

 

 

4.4.2.3 Särskilt om verksamhetssyftet och bolagets intresse 

Aktiebolagets verksamhetssyfte och intressedefinition kan vägleda avseende 

lojalitetspliktens närmare innebörd. En styrelseledamot som avviker från detta 

och gynnar andra intressen än bolagets och därigenom aktieägarkollektivets 

kan genom sina handlingar ådra sig ansvar.
113

   

Bolagets syfte som det framgår av 3 kap 3 § ABL är att bereda vinst åt aktie-

ägarna.
114

 Lagrummet är för styrelsen att uppfatta som en rättslig regel att ef-

terleva i dess arbete. Verksamhetssyftet är enligt Dotevall tillsammans med 

bolagets intresse avgörande för huruvida styrelsen uppfyller sin lojalitetsplikt 

mot bolaget.
115

 Bolagets intresse innebär enligt honom samma sak som aktie-

ägarnas intresse. Den vattendelande frågan avseende bolagsintresset är om det-

ta är synonymt med aktieägarnas intresse eller om det finns ett särskilt bolags-

intresse skilt från aktieägarnas.
116

 Att bolagsintresset är detsamma som aktie-

ägarnas intresse tycks dock vara den mest utbredda åsikten i doktrin och har 

stöd också hos bland annat Stattin samt hos Samuelsson och Nerep.
117

 

Det konstateras att verksamhetssyftet och bolagets intresse ska tas hänsyn till 

för bedömningen av om lojalitetspliktens uppfyllts vid styrelsebeslut. Begrep-

pen är nära kopplade till varandra. Ett verksamhetssyfte som vars enda innehåll 

är att bolaget ska bereda vinst åt dess aktieägare erbjuder dock litet vägledning 

i denna fråga. Bolagets i bolagsordningen fastställda verksamhetsföremål kan 

också vägleda avseende vad som är i bolagets intresse.
118

 I gällande rätt krävs 

vidare för att åtgärd ska bedömas som pliktförsummelse att den uppenbart fal-

ler utanför verksamhetssyftet.
119

 Att verksamhetssyftet och bolagets intresse 

ska tas hänsyn till även avseende huruvida en anvisning från ägaren är bindan-
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de för styrelsen som mottagare har framgått. Med aktieägarna avses i samman-

hanget ovan samtliga aktieägares intresse. Beslut som gynnar endast någon 

aktieägare på de övrigas bekostnad är därmed också på denna grund otillåtna. 
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5 RESULTAT 

 

 

5.1 Inledning 

Den ovanstående teoretiska genomgången är avsedd att väcka vissa frågeställ-

ningar kring huruvida private equity-bolagens bolagsstyrning sker i enlighet 

med aktiebolagsrättens regler. Bland annat har anvisningar, aktieägaravtal och 

styrelserepresentanter behandlats. Vidare har vård- och lojalitetspliktens rele-

vans i dessa sammanhang motiverats.  

I detta avsnitt görs en utblick i det praktiska rättslivet. Med  resultat avses vad 

som framkommit vid denna undersökning. Undersökningen har genomförts 

genom intervjuer med advokater verksamma på private equity-området samt 

med underlag av på området praktiskt inriktad litteratur.
120

 Delavsnitt 5.2 re-

flekterar vad som framkommit under dessa intervjuer, vilket understöds av 

litteraturen. För de delar som kommer från litteraturen görs hänvisningar i fot-

noter.  

Advokaterna är som framgått verksamma som affärsjurister på private equity-

området vid svenska advokatbyråer. Ett flertal av respondenterna ville vid be-

svarande av frågorna vara anonyma. I delavsnitten nedan presenteras utflödet 

av intervjuerna i författarens ord och tolkning. Med anledning av att de olika 

svaren därmed skrivs ut i löpande text behandlas hela intervjuinneållet ano-

nymt. 

. 

5.2 Frågeställningen i praktiken 

De frågor som diskuterades under intervjuerna var bland annat, men inte ute-

slutande, följande: 

                                                 
120

 Nyman, Lundgren och Rösiö. Med praktiskt inriktad avses att boken bygger på dessa advo-

katers erfarenheter på private equity-området och på omfattande intervjuer, samt har en tydlig 

koppling till annan bolagsrättslig litteratur. 
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1. Hur utövar private equity-bolagen sin bolagsstyrning? I vad mån före-

kommer formlösa anvisningar? Sker det därigenom en sammanbland-

ning mellan bolagsorganen? 

2. Finns det en benägenhet från private equity-bolagen att träda in i styrel-

sens arbete? Kan de tänkas att någon utomstående, till exempel ägare 

eller advisory board, deltar i styrelsens beslutsfattande? Är styrelsen ett 

självständigt bolagsorgan? 

3. Hur förhåller sig styrelseledamöter till anvisningar som avviker från 

ABL och plikterna? 

4. Förekommer det att styrelserepresentanter delar med sig av känslig in-

formation till private equity-bolaget? Vad blir följderna om så är fallet? 

5. Gynnar representanten på något sätt huvudmannen på bekostnad av bo-

laget? 

6. Vilken typ av aktieägaravtal används avseende portföljbolagen? Vad 

innebär det i praktiken att aktieägarna utvidgar sin rätt till insyn i aktie-

ägaravtal? 

7. Vilka möjliga åtgärder finns för att stävja dessa problem? Skulle ut-

tryckligt lagstadgande av vård- respektive lojalitetsplikt göra skillnad i 

något avseende? 

 

5.2.1 Allmänt 

Då ett aktiebolag delägs kompliceras frågor kring såväl styrning som informa-

tion. Styrning i det avseendet att den reflekterar beslutsfattande bara från en av 

ägarna och inte från ägarkollektivet. Information vad avser frågan kring ut-

nämning av styrelseledamöter. Det är inte ovanligt att bara en av delägarna, i 

det aktuella fallet private equity-bolaget, utser styrelseledamöter. Styrelsele-

damöterna är dessutom inte sällan personer som är anställda i private equity-

bolaget. De olika ägarna är då i mycket olika informationslägen.  

Det aktieägaravtal som upprättas vid private equity-investeringar innehåller 

främst bestämmelser som avser investerarrättigheter. Aktieägaravtalen säker-

ställer bland annat representation i styrelserna, men innebär inte regelmässigt 

någon reglering av vad dessa ledamöter har för rättigheter. Hur många ledamö-
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ter som tillsätts för att representera private equity-bolaget beror hur stor inve-

steringen är, vilken ägarandel den därmed medför samt vilken kompetens och 

kunskap som styrelseledamoten bidrar med.
121

 Rätten att utse styrelsens ordfö-

rande och VD är tillika vanligt förekommande i dessa aktieägaravtal. Private 

equity-bolaget kräver inte sällan även en rätt till insyn.
122

 Sådan rätt att tillgo-

dogöra sig information kan vara övergripande men avser regelmässigt att få 

genomlysa bolagets räkenskaper. Sådan insyn innebär press på bolaget att iakt-

ta strikta finansiella rutiner och innebär att private equity-bolaget löpande kan 

övervaka bolaget för att bedöma när och hur exit kan vara lämpligt.
123

 Insynen 

säkerställer att det inte framkommer obehagliga överraskningar då investeraren 

säljer sin ägarandel. 

Det framgår att aktieägaravtalens detaljrikedom ofta är beroende av hur aktivt 

engagerat private equity-bolaget är i portföljbolaget. Då private equity-bolaget 

är representerade i styrelsen erhålls ofta insynen löpande vid arbetet och det är 

då inte nödvändigt med detaljerade bestämmelser. Huruvida sådan information 

som därvid lämnas riskerar omfattas av tystnadsplikten nämns inte. 

 

5.2.2 ABL:s funktionsfördelningsregler 

För de olika bolagsorganens funktioner har allmänt redogjorts ovan. Det har 

framgått att de olika organen har olika roller och att ett viktigt skäl till detta är 

att tillgodose de många olika intressen som finns i aktiebolagens verksamhet. 

En viktig komponent för att dessa intressen ska uppfyllas är att styrelseledamö-

ter efterlever plikterna som tillkommer styrelsen som bolagets förtroendemän. 

Vad särskilt avser private equity-bolagen finns det enligt advokaterna hos såväl 

dessa bolag som hos dessas styrelserepresentanter en okunnighet om organens 

olika funktioner samt om vård- och lojalitetsplikten. Detta får till följd att pri-

vate equity-bolagen samt styrelserepresentanterna inte tar hänsyn till hur aktie-

bolagsrätten reglerar dessa frågor.  
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Okunnigheten resulterar i en sammanblandning mellan parterna (med vilka 

avses styrelse och ägare) som avviker från ABL:s regler om exempelvis röst-

ningsprocessen och beslutstagande i övrigt. Beslutsfattande sker följaktligen 

inte enligt den process som ABL ställer upp. Detta beror även på den ineffekti-

vitet det skulle innebära att förankra allt i stämmobeslut, jämfört med att utfär-

da formlösa anvisningar. Istället är investerarna ofta inne och bestämmer även i 

alldagliga frågor. En viktig anledning till detta utöver okunnigheten är att det 

sker oreflekterat till följd av att alla förväntas ha samma intresse. Dessa frågor 

är följaktligen inte något som det fästs någon vikt vid. I de fall alla har samma 

intresse är det å andra sidan svårt att se att det skulle bli några problem och få 

några konsekvenser. Det sannolika i det vardagliga arbetet är att alla parters 

intressen går samman. Detta sammankopplas till vård- och lojalitetspliktens 

anknytningspunkt i bolagets verksamhetssyfte och bolagets intresse.
124

 Med 

detta avses att bolagets intresse avser aktieägarkollektivets intresse. I många 

fall har övriga aktieägare inte en lika aktiv roll som private equity-bolaget i 

portföljbolagets verksamhet. Att det vid alla beslut som följer av en delägares 

anvisningar tas hänsyn till samtliga aktieägares intresse är med andra ord inte 

sannolikt. 

Det sker alltså en omfattande sammanblandning mellan bolagsorganen och 

ägarna är inte sällan inne och styr i detaljfrågor. Härvid noteras att en enstaka 

anvisning av sådant slag inte kan innebära åsidosättande av styrelsens funktion 

enligt ABL:s funktionsfördelningsregler, men att det vid upprepade sådana 

anvisningar i detaljfrågor är troligt att stämman gör intrång på styrelse eller 

VD:s funktioner.
125

 I private equity-bolagen framgår av advokaternas utsagor 

att detta sker i en omfattande utsträckning. 

Vad avser frågan om bindande anvisningar sägs följande. I de fall private equi-

ty-bolagen kommit in som enskilt största ägare förväntar de sig efterföljsamhet 

till sina anvisningar. Att sådana formlösa anvisningar som är i fråga inte bin-

dande har bindande verkan finns det inte kunskap kring. Det är nog inte ovan-

ligt att såväl avgivaren som mottagaren tror att dessa anvisningar är bindande. I 

ett flertal fall kan det tänkas att det som uttryckts som en åsikt från private 

                                                 
124

 Se 4.5.  
125

 Se ovan om funktionsfördelningen. 



  49 

 

equity-bolaget med förväntan om att åsikten efterlevs, också uppfattas som 

obligatoriskt av mottagaren. 

Som har framgått används aktieägaravtal riktade till styrelsen för att utfärda 

anvisningar.
126

 Dessa påminner till stora delar om stämmoanvisningar. Följakt-

ligen skulle de om de var utflödet av stämmobeslut vara bindande för styrelsen. 

I brist på ett sådant beslut avseende styrning av styrelsens beslut är dessa aktie-

ägaravtalsbestämmelser inte bindande för styrelseledamöterna. Detta går alltså 

inte att reglera. Sådana avtal bekräftas av advokaterna vara vanligt förekom-

mande. Sådana avtal är vanligt förekommande, trots att de inte är bindande för 

styrelseledamoten.
127

 I de fall som sådana anvisningar förekommer så efterlevs 

de av parterna. 

 

5.2.3 Styrelsens plikter  

För styrelsens olika plikter gentemot bolaget har allmänt redogjorts ovan. Det 

har framkommit att private equity-bolagen genom aktieägaravtal försäkrar sig 

om att vara representerade i styrelsen. Det har också framkommit vissa frågor 

kring hur dessa styrelserepresentanter förhåller sig till nämnda plikter.  

Vad särskilt framkom under intervjuerna avseende styrelserepresentanterna 

belyser advokaterna frågan kring vem denne är. Med detta avses att en första 

distinktion kan göras dels mellan sådana styrelserepresentanter som utöver 

styrelseuppdraget i portföljbolaget har sin huvudsakliga sysselsättning vid pri-

vate equity-bolaget, exempelvis som ”investment managers” eller ”partners”, 

och dels sådana som rekryteras externt, exempelvis som styrelseproffs. När det 

gäller frågan om tystnadsplikten och den information som omfattas så skiljer 

sig dessa två fall avseende hur informationen når private equity-bolaget. För 

den första gruppen gäller att informationen i samma ögonblick når både styrel-

seledamot och private equity-bolaget, då de i detta fall utgörs av en och samma 

person.  
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Den därpå följande frågan blir vad den part som erhåller informationen gör 

med densamma – denne kan rimligtvis inte bryta mot tystnadsplikten eller loja-

litetsplikten i övrigt bara att ”ha informationen i huvudet”. Med vad man gör 

med informationen avses frågan huruvida man agerar på den. Detta belyser 

bland annat frågan kring corporate opportunities, det vill säga hur ledamoten 

agerar när en affärsmöjlighet dyker upp. En advokat berättar att denne varit 

med och utrett styrelseansvar där lojalitetsplikten kommit i fråga i den här ty-

pen av frågor. Styrelseledamot har brustit i lojalitetsplikten på grund av att 

denne i en sådan situation har tagit ägarhänsyn.  

Frågan kan vidare breddas till att avse vem som från första början får ta del av 

informationen. I det praktiska arbetet blir det som sagt ofta en sammanbland-

ning mellan de olika parterna. Något som togs upp av flera advokater i detta 

sammanhang var hur enkelt det är att personer nås av e-mail på ett sätt som 

sker helt oreflekterat. Sådana e-mail kan mycket väl tänkas innehålla känslig 

information. Det är inte ovanligt de olika parterna via e-mail nås av informa-

tionen samtidigt. Någon överföring i dessa fall från representanten till private 

equity-bolaget är inte ens nödvändig då tystnadsplikten helt bortses ifrån. In-

formationen flyter fritt mellan de olika organen.  

För de styrelserepresentanter som har sitt huvudsakliga arbete vid private equi-

ty-bolaget är det enligt advokaterna ”ett rimligt antagande” att om man på 

ovanstående sätt får veta något i egenskap av styrelseledamot kommer man att 

använda informationen även i sitt arbete inom private equity-bolaget. Detta kan 

aktualisera jävsbestämmelserna. För det andra fallet, det vill säga externa sty-

relseledamöter, säger en advokat att det är ”uppenbart” att information som 

omfattas av tystnadsplikten förs från representanten till private equity-bolaget. 

Detta beror på den nämnda okunnigheten bland private equity-bolagen och 

styrelserepresentanterna kring de olika organens funktioner och om lojalitets-

plikten. Detta gör att man inte tar hänsyn till de regler som finns. 

Frågan breddas ytterligare av den utbredda användningen av advisory boards, 

också kallade skuggstyrelser. Ett omfattande informationsutbyte sker mellan 

advisory boards och private equity-bolaget. Personerna i advisory boards har 

sannolikt sin lojalitet endast till private equity-bolaget eftersom de senare ”be-
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talar deras löner”. Av detta framkommer dock att information till dessa perso-

ner torde vara att likställa med information också till ägarna, och samma impli-

kationer avseende tystnadsplikten följer. Avseende om personerna i advisory 

board deltar i styrelsens beslutsfattande har advokaterna svårt svara på. Det 

framgår dock att om dessa personer för fram en rekommendation ”förväntas 

det bli så”. Det förekommer också att private equity-bolaget utser en ”observa-

tör”. Denne deltar å private equity-bolagets vägnar på portföljbolagets styrel-

semöten och lämnar förslag från den part som denne företräder, men saknar vid 

sådana sammanträden rösträtt. 

 

5.2.4 Problemets följder 

Flera advokater ser det fria informationsflödet mellan bolagsorganen som ett 

problem, såväl teoretiskt som praktiskt. Advokaterna har företrätt parter i situa-

tioner då det blivit diskussioner där andra delägare, till exempel företagets 

grundare, påpekat att private equity-bolagens styrelserepresentanter har sin 

lojalitet hos ägarna istället för hos portföljbolaget. Sådana situationer har upp-

stått särskilt då det kommit in nya investerare eller då det har börjat gå dåligt 

för företaget. Det går med andra ord att tänka sig att motsättningar uppstår mel-

lan parterna.  

Det kan i den motsatta situationen tänkas att en externt tillsatt styrelseledamot 

inte känner lojalitet med private equity-bolaget (jämför med situationen då sty-

relseledamoten där har sitt huvudsakliga arbete). Detta innebär en motsättning 

som uppstår mellan ledamoten då denne vill följa ABL och sina plikter mot 

bolaget och å andra sidan ägare som vill följa aktieägaravtal som utvidgar des-

sas rättigheter. Bestämmelserna i aktieägaravtalet är dock, som framgått ovan, 

inte bindande mot styrelseledamoten eller bolaget. Detta får till sannolik prak-

tisk följd att ledamoten byts ut på nästa stämma. Kring detta kan sägas följan-

de. Det bolagsrättsliga problemet med att känslig information förs vidare till 

ägarbolaget fortsätter att existera om sådan ledamot som motsätter sig detta 

kort därefter ersätts av någon som är villig att agera såsom private equity-

bolaget vill. Redan det att styrelseledamoten uppmärksammas på att denne 

kommer att ersättas om den inte agerar i enlighet med bolagets önskningar tor-
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de utgöra ett utmärkt exempel på anvisningar genom sådan social påverkan 

som Stattin diskuterar.
128

  

Vad avser frågan om uttrycklig lagstiftning avseende vård- och lojalitetsplikt 

framförs följande. Sådan lagstiftning skulle rikta uppmärksamhet mot dessa 

frågor vilket skulle tvinga parterna att se över hur de förhåller sig till dessa. 

Följden skulle också bli en situation där styrelseledamoten för att tillfredsställa 

ägaren skulle vara tvungen att bryta mot lagen. Detta skulle föranleda att sty-

relseledamot i en sådan situation tvingas uttrycka att ”för att svara på frågan 

måste jag bryta mot lagen”, vilket skulle kunna få effekt på vilken information 

som går mellan styrelse och ägare. Till detta kommer också den ovan nämnda 

okunnigheten om plikternas innebörd. Ett genom lagstiftning förtydligat inne-

håll avseende plikterna skulle kunna vara fördelaktigt i detta avseende. 

 

5.3 Sammanfattning 

Flera advokater bekräftar att det kring de aktuella frågeställningarna finns ett 

problem. Problemet kan beskrivas delvis som en otydlig bolagsstyrning som 

blir resultatet av att, enligt vad flera advokater säger, det sker en samman-

blandning mellan de olika parterna till följd av att ägarna i portföljbolagen 

mycket inblandade i den dagliga verksamheten.  

Det är inte grundlöst att tro att private equity-bolagens styrelserepresentanter är 

beredda att gynna sin huvudman på bolagets bekostnad i ljuset av att en advo-

kat berättade att denne varit med och utrett styrelseansvar där lojalitetsplikten 

kommit i fråga i den här typen av frågor. Frågor om till exempel corporate op-

portunities torde med andra ord vara högt relevanta. 

Aktieägaravtal om insyn påverkar inte styrelseledamots vård- och lojalitetsplik-

ten. På grund därav kan motsättningar uppstå mellan bolagsorganen. Till ex-

empel mellan styrelseledamot som vill förhålla sig till sina plikter och en aktie-

ägare som vill ha ut all information enligt aktieägaravtal. 
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Frågan kring huruvida någon utomstående, till exempel ägare eller advisory 

board, deltar i styrelsens beslutsfattande är svår att svara på. Intrycket är dock 

att styrelsen inte är helt fristående. Det torde finnas anledning att diskutera om 

detta kan innebära att dessa parter ska anses som de facto/shadow directors. 
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6 BOLAGSLEDNINGENS ANSVAR  

 

 

6.1 Något om styrelseledamots lämplighet 

Något bör för att inleda detta avsnitt allmänt sägas om styrelseledamots lämp-

lighet för uppdraget baserat på hur denne agerar med hänsyn till styrelsens 

plikter. Det aktiebolagsrättsliga synsättet att det för skadeståndsansvar vid bry-

tande av plikterna krävs tillämpning av 29 kap. är anmärkningsvärt. Med den 

centrala betydelse som förhållandet mellan huvudman och förtroendeman fäs-

ter vid ett lojalt uppfyllande av dessa plikter tycks det som en avvikelse att man 

för att hålla styrelseledamot ansvarig måste tillämpa ett annat regelkomplex. 

Dessa regler kan med svårighet kan tillämpas vid pliktförsummelse.  Det följer 

att även utan att förutsättningarna i 29 kap. är uppfyllda kan styrelseledamot 

som gör sig skyldig till sådan försummelse vara olämplig för sitt uppdrag. En 

sådan styrelseledamot bör naturligtvis bytas ut på närmast efterkommande bo-

lagsstämma. Detta är emellertid osannolikt när pliktförsummelsen ligger i att 

lojaliteten istället för hos bolaget ligger hos ett majoritetsägande private equity-

bolag. 

Om man argumenterar för att redan avvikande från plikterna borde räcka för 

ansvar torde lagstiftning av plikterna beaktas. För en diskussion kring detta se 

delavsnitt 7.4. 

 

6.2 Allmänt om 29 kap. ABL 

Vad som sägs i 6.1 till trots. Med nuvarande lagstiftning är det nödvändigt för 

att hållas ansvarig för skada som orsakats bolaget att förutsättningar för detta i 

29 kap. är uppfyllda. Då måste något kort här sägas om dessa förutsättningar. 

Styrelsens ansvar mot bolaget grundas i ett sysslomannaliknande förhållande. 

Uppdraget innebär utförande av de plikter och uppgifter som tillkommer syss-

lomannen. Det har ovan redogjorts för att uppdragsförhållandet också innefat-
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tar att styrelsen ska iaktta vård- och lojalitetsplikter. Några sådana plikter finns 

emellertid inte för bolagets ägare. Förutsättningarna för att private equity-bolag 

som ägare ska kunna hållas ansvariga med grund i vad som framkommit ska 

diskuteras i delavsnitt 6.4. 

I 29 kap 1 § ABL omfattas handlingar som skett i styrelseledamots uppdrag 

vilka vållat bolaget skada. Att handlingen ska ha skett i uppdraget betyder att 

endast åtgärd som företagits vid formellt styrelsesammanträde omfattas.
129

  

Handlingen ska vidare ha begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet. Av bestäm-

melsen framgår härvid inte utefter vilken aktsamhetsstandard handling ska be-

dömas. För att bedöma om ledamot agerat culpöst ska hänsyn tas dels till det 

orsakssamband som ska föreligga mellan handlingen/underlåtenheten och ska-

dan, dels sådana faktorer som berör skadevållaren som person.
130

 En culpabe-

dömning sker antingen i form av bunden eller fri bedömning.
131

 Med bunden 

avses att avseende fästs vid om någon rättslig regel överträtts. Så är fallet med 

bedömningen enligt 29 kap. 1 § 2 men. ABL, där skadeståndsskyldighet före-

skrivs för skada som orsakats aktieägare genom överträdelse av ABL, ÅRL 

eller bolagsordningen. I det motsatta fallet, att rättslig föreskrift saknas, utförs 

istället den fria culpabedömningen. 

Det nämnda orsakssambandet ska vara adekvat. Oförutsägbara följder av hand-

landet/underlåtenheten ska följaktligen inte medföra ansvar. Den skada som 

ska ha uppstått ska innebära reell förmögenhetsförlust för bolaget. Endast fara 

för skada är som framgått inte tillräckligt. 

 

6.3  Särskilt om överträdelse av plikterna 

Att åtgärder genom vilka styrelseledamot åsidosätter dennes vård- eller lojali-

tetsplikt omfattas av bestämmelsen i 29 kap 1 § ABL framgår av såväl Dote-

valls som Stattins genomgång av skadeståndsreglerna.
132
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 Se bland annat Dotevall (2008) sid. 53, Stattin s. 363 
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I avsaknad av lagstiftning av vård- och lojalitetsplikten får en fri culpabedöm-

ning utföras vid överträdelse av plikterna.
133

 Momenten i denna bedömning är 

skaderisken, skadans sannolika omfattning, styrelseledamotens möjligheter att 

förebygga skadan och styrelseledamotens möjligheter att förutse skaderisken. 

En tillämpningssvårighet gällande försummelse av lojalitetsplikten torde vara 

att visa kausaliteten mellan pliktförsummelsen och uppkommen skada.
134

 I ett 

fall vid brott mot tystnadsplikten framstår det som uppenbart att skadebedöm-

ning till följd av försummelsen är mycket svår att utföra. Om sådan kausalitet 

ändå kan visas kan dock ansvar komma ifråga bland annat till följd av utnytt-

jande av corporate opportunities, försummelse av plikten att handla i huvud-

mannens intresse och brott mot tystnadsplikten. Avseende åsidosättande av 

tystnadsplikten gäller vidare till följd av att styrelseledamöterna är sysslomän i 

förhållande till bolaget att endast bolaget, ej aktieägare eller annan, kan komma 

i åtnjutande av skadestånd.
135

 

Att vid försummelse av vårdplikten bedöma vilka handlingar som ska grunda 

skadestånd är tillika svårt. Bedömningen måste ske enligt den aktsamhetsstan-

dard som styrelsen har att förhålla sig till vid bedrivandet av bolagets förvalt-

ning. Att härvid göra bedömningen mellan vad som är sådant risktagande som 

förväntas av styrelseledamot och vad som å andra sidan är vårdslöst är följakt-

ligen svårt. Detta gäller särskilt som det går att tänka sig att sådan handling kan 

ske inom bolagets i bolagsordningens fastställda verksamhetsföremål. Till 

verktyg för en sådan bedömning diskuterar Stattin ”business judgement 

rule”.
136

 Av detta framkommer fyra typfall av vårdslös företagsledning som är 

av stort intresse i denna bedömning; otillräcklig ärendeberedning, utpräglat 

risktagande, underlåtelse av övervakningsplikt och passivitet. Trots dessa håll-

punkter torde bedömningen vara svårgenomförlig. 

Det är som framgått sannolikt förenat med stora svårigheter att visa adekvat 

orsakssamband, att uppskatta uppkommen skada och att avgöra vad som är 

vårdslöst vid styrelseledamots pliktförsummelse. Av detta följer att ABL:s 
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sanktionsregler är mycket svåra att tillämpa på åsidosättande av vård- eller 

lojalitetsplikt. Detta är motiveringen till argumentationen i delavsnitt 6.1 och 

att delavsnitt 6.2 ges endast en översiktlig utformning. 

 

6.4 Särskilt om de facto directors och shadow direc-

tors 

Det har framgått att även personer som inte har uppdrag vare sig som VD eller 

styrelseledamot i bolaget kan bli ansvariga enligt reglerna om de facto- och 

shadow directors.
137

 De närmare förutsättningarna för detta ska här behandlas. 

 

6.3.1 De facto directors 

Förutsättningarna för de facto directors som de framgick ovan är att någon age-

rar som styrelseledamot oaktat att denne inte i laga ordning utsetts till detta 

samt att detta skett med bolagets vetskap eller samtycke. Om dessa förutsätt-

ningar är uppfyllda kan sådan person enligt svensk rätt drabbas av ansvar ge-

nom analogivis tillämpning av 29 kap. Denna uppfattning har stöd av såväl 

Dotevall som Stattin.
138

 Om de genom sin inverkan på bolagets verksamhet 

orsakar det skada blir de med andra ord skadeståndsskyldiga enligt de regler 

som redogjorts för i delavsnitt 6.2. 

Med de facto director avses alltså någon som inte varit styrelseledamot men väl 

jämförbar med sådan. Det har diskuterats ovan om advisory boards kan omfat-

tas av dessa bestämmelser. Detta skulle kunna vara fallet om dessa personer 

deltar i styrelsens beslutsfattande. Det har framgått att de har en direkt inbland-

ning i vilka beslut som fattas, och att deras förslag förväntas lända till efterrät-

telse. Vilken direkt inverkan på beslutet som advisory boards har torde växla 

från fall till fall. Detta skulle tala för att förutsättningarna för de facto directors 

skulle kunna vara uppfyllda i vissa fall där personerna har som störst inflytan-

de. 
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6.3.2 Shadow directors 

Vad avser vilket ansvar som kan läggas shadow directors till last går åsikterna i 

doktrinen isär. Dels har hävdats att person som utövar ett bestämmande infly-

tande på bolaget kan bli ansvarig i någon form.
139

 Dels har menats att 18 kap. 

HB måste ligga till grund för en sådan ansvarsbedömning avseende person som 

inte är organledamot.
140

 HD avgör enligt Stattin frågan i NJA 1997 s. 418. Av 

rättsfallet framgår att den som verkat bestämmande i bolaget utan att ingå i 

något av bolagets organ ändå bör jämställas med sådan person.  

Stattin ställer upp tre rekvisit för att någon ska kunna hållas ansvarig som sha-

dow director som motsvarar dem som ställs upp för de facto director-skap:
141

 

1. Det krävs att ett subjekt har agerat. Stattin diskuterar om det kan inne-

fatta även juridiska personer och finner att de skäl som anförts för att 

juridiska personer inte kan vara styrelseledamöter i svenska aktiebolag 

inte äger giltighet som invändning mot att de kan anses som shadow di-

rectors. Det finns följaktligen inga hinder för att se ett private equity-

bolag som shadow director. 

2. Shadow directorn ska på något sätt ha styrt bolaget. Det kan i första 

hand ske genom att anvisningar lämnas till styrelsen. Sådana anvisning-

ar ges en bred definition; vanliga anvisningar, bestämmelser i avtal eller 

genom social påverkan. Anvisningarna ska vara till sitt innehåll impera-

tiva och relativt tydliga. 

3. Mottagaren, det vill säga företagsledningen, ska ha visat följsamhet till 

anvisningarna. Stattin för fram att det är nödvändigt att det visas ett 

mönster av anvisningar och följsamhet – enstaka anvisningar eller utta-

landen kan inte vara tillräckligt.  

Om dessa förutsättningar är uppfyllda blir alltså 29 kap. tillämpligt. Enligt vad 

som redogjorts för i 6.2 kan de därmed bli skadeståndsskyldiga om de i sin 

styrning av bolaget orsakat det skada.  

                                                 
139
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7 ANALYS 

 

 

7.1 Inledning 

ABL:s funktionsfördelningsregler har bland annat till syfte att svenska aktiebo-

lag ska skötas på ett transparant och förutsägbart sätt. Detta innebär att ABL:s 

regler inte ska kunna åsidosättas för att en part gör bedömningen att det passar 

dennes intressen. Ett sådant åsidosättande går bland annat ut över möjligheter-

na att hålla personer ansvariga då de orsakat bolaget skada. Omfattande avvi-

kelser från aktiebolagsrätten riskerar innebära att bolagen inte styrs på ett 

transparant och öppet sätt. Detta torde skada förtroendet för aktiebolag och 

ABL. 

En viktig rättsfigur i förhållandet mellan bolagets styrelse och dess ägare, och 

därmed för att detta system av organ med åtskilda funktioner ska fungera på 

avsett vis, är styrelsens vård- och lojalitetsplikt. Plikternas existens i gällande 

rätt är ostridig. Deras närmare innebörd är mer oklar och har diskuterats i dokt-

rin. Det har framgått att det finns ett flertal anknytningspunkter för vård- och 

lojalitetsplikten, såsom att agera för bolagets bästa, generalklausulen, jävsbe-

stämmelserna, att agera i enlighet med verksamhetssyftet och bolagsintresset, 

tystnadsplikten samt förbudet mot att bedriva konkurrerande verksamhet. 

I delavsnitten nedan konstateras att anvisningar och hur styrelsens plikter här-

till förhåller sig är uppsatsens hårda kärna, att sanktionerna avseende plikterna 

är svåra att tillämpa och att lagstiftning därför är önskvärd. 

 

7.2 Anvisningar och styrelsens funktion 

Det är inte ovanligt att ägare söker sig bortom ABL:s bestämmelser för att sty-

ra bolagen i enlighet med sin vilja. Sådana ambitioner får förstås och till viss 

del godkännas. Dessa får dock inte bli så långtgående att styrelsen förlorar sin 

ställning som självständigt bolagsorgan. Om private equity-bolag med stor 
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ägarandel ser sig fria att lämna helt formlösa anvisningar väcker detta betänk-

ligheter. Sådana anvisningar är som framkommit inte bindande för mottagaren 

då de åsidosätter många av bolagsstämmans regler som har till syfte att skydda 

minoritetsägare. 

Advokatintervjuerna bekräftar att private equity-bolagen i portföljbolagen ut-

övar en aktiv styrning av verksamheten. Det sker därvid en omfattande sam-

manblandning av parter och organ. Detta beror bland annat på de inblandade 

parternas okunnighet. Att detta kan komma i konflikt med aktiebolagsrättens 

regler reflekteras inte över av de inblandade parterna. Aktieägarna beslutar 

därmed i frågor som enligt ABL inte tillkommer dem. Detta innebär en risk att 

de fattar beslut som gynnar majoritetsägarna på bekostnad av bolagets andra 

intressenter, såsom minoritetsägare och borgenärer.  

En viktig punkt i detta arbete har varit att ingen part ska kunna ta beslut avse-

ende bolagets förvaltning utan att också kunna hållas ansvarig om bolaget ge-

nom beslutet orsakas skada. Av denna anledning aktualiseras avseende private 

equity-bolagen bestämmelserna kring de facto directors och shadow directors. 

För att det ska bli aktuellt krävs att bolaget visat följsamhet mot anvisningarna 

så att ett mönster kan sägas ha bildats. Det torde, baserat på advokaternas utsa-

gor kring att anvisningar från private equity-bolaget förväntas efterlevas, inte 

vara otänkbart i vissa fall. 

Samtliga anvisningar från private equity-bolaget som avviker från ABL och 

styrelsens plikter mot bolaget är ej bindande. Bedömningen av vårdplikten ska 

i detta avseende utgå från bolagets bästa. Slutsatsen blir att nämnda plikt är 

överordnad den också diskuterade plikten att handla enligt huvudmannens in-

struktioner. Om sådan åtgärd ändå utförs aktualiseras ansvar för såväl avgivare 

som mottagare. 

 

7.3 Information 

Utflödet av intervjuerna innebär stöd för uppfattningen att information flyter 

fritt mellan styrelserepresentanterna och private equity-bolaget utan att avseen-

de fästs vid tystnadsplikten. Detta beror bland annat på okunnighet om pliktens 
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omfattning och existens. Uppfattningen ska kompletteras av en förståelse för 

att styrelserepresentanten inte sällan också är anställd i private equity-bolaget 

och att informationen i dessa fall når styrelse och ägare i samma ögonblick. 

Styrelsen är ett kollegialt organ där beslut tas med röstmajoritet. Beslutet att 

avvika från tystnadsplikten hör till styrelsen. Då sådant beslut oreflekterat tas 

av styrelserepresentant tas det av enskild ledamot, vilket avviker från denna 

kollegialitet.  

Aktieägaravtal om insyn gör att private equity-bolagen som ägare i regel har en 

stor ekonomisk insyn. Avtalen binder emellertid bara parterna – aktieägarna – 

och avseende information som omfattas av tystnadsplikten är styrelseledamot 

likväl förhindrad att utlämna sådan. Anledningen till att det är av vikt att sådan 

känslig informationen ska kvarstå hos bolaget är att dess styrelseledamöter har 

en lojalitetsplikt mot bolaget. En sådan plikt gäller inte ägarna. För de fall då 

informationen når styrelse och ägare samtidigt uppstår då ett problem. Här är 

det förekommande exemplet med e-mail belysande. För att skydda bolaget har 

styrelsen en lojalitetsplikt att inte agera på information om till exempel corpo-

rate opportunities. Om parterna nås av information samtidigt saknas skydd då 

ägarna inte har en sådan plikt och följaktligen kan ta tillvara sådan affärsmöj-

lighet. Detta belyser kopplingen mellan bolagsorganens funktioner och styrel-

sens plikter. 

Att information aldrig har varit så lätt som nu att sprida påverkar hur man 

handskas med densamma. Exemplet med spridning av information via e-mail 

kan tyckas trivialt men speglar i denne författares ögon att man förhåller sig 

olika till information beroende på dess form. Det är lättare och går betydligt 

snabbare att kopiera in någon i en lista över mottagare av ett e-mail än att fy-

siskt räcka över ett dokument med företagsinformation. En slutsats är därför att 

tekniken påverkar juridiken. Att bolagsrättsliga spörsmål kan påverkas av hur 

tekniken utvecklas är något som, milt sagt, inte är särskilt väldiskuterat i den 

rättsliga diskussionen.  
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7.4 Lagstiftning 

Att tillämpa vård- och lojalitetsplikterna torde i dess nuvarande utformning 

vara förenat med stora svårigheter då plikternas innebörd är oklart definierade. 

Av framställningen har framgått att olika författare i den bolagsrättsliga doktri-

nen ser olika på indelningen och innebörden av styrelsens plikter mot bolaget. 

En sådan rättsosäkerhet är naturligtvis inte önskvärd. För att komma tillrätta 

med tillämpningen torde lagstiftning av plikterna beaktas som ett alternativ. 

Det har framkommit att det bland styrelseledamöter i åtminstone nu aktuella 

bolag finns en okunnighet avseende plikternas innebörd. För att även i detta 

syfte klargöra vad som förväntas av en ledamot kan lagstiftning vara önskvärd. 

Att genom lagstiftning samla regleringen och därmed göra den mer lättillgäng-

lig skulle också vara gynnsamt i detta avseende. En sådan ökad förutsägbarhet 

var som framgått anledningen till att plikterna lagfästes i engelsk rätt genom 

CA 2006. Att det tillika finns en okunnighet om plikterna hos aktieägarna för-

sämrar också deras möjligheter att ställa styrelsen till ansvar om denna brutit 

mot plikterna. 

Hur ett lagstadgande av plikterna skulle kunna utformas är emellertid en svår 

och grannlaga fråga. Att vård och lojalitet är breda begrepp med varierande 

innebörd beroende på i vilket sammanhang de används talar för att ett konkret 

fastslående av plikternas innebörd i lagtext är problematiskt. En sådan re-

glering riskerar att bli en ”slasktratt” som liksom nuvarande reglering är 

svårtillämplig.
142

 En möjlighet vore att låta aktiemarknadens aktörer reglera 

plikternas närmare innebörd i Koden. Det skulle då kunna tänkas vara tillräck-

ligt att fastslå plikternas existens i ABL. 

Det har konstateras att verksamhetssyftet och bolagets intresse ska tas hänsyn 

till för bedömningen av om lojalitetsplikten uppfyllts vid styrelsebeslut. En 

annan lagstiftningsmöjlighet torde då vara att med större tydlighet knyta plik-

terna till ett uppfyllande av verksamhetssyftet och bolagets intresse. Detta skul-

le kunna ske genom ett lagkrav som framtvingar bolagen att genom stämmobe-

slut införa mer extensiva beskrivningar av verksamhetssyftet. En sådan syftes-
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beskrivning skulle då ge underlag för en bedömning huruvida styrelsen uppfyllt 

sina plikter. I dess nuvarande utformning, att bereda vinst åt ägarna, ger syftet 

en mycket svag vägledning avseende en sådan bedömning. Bolagets intresse är 

nära sammankopplat med verksamhetssyftet. Vid bedömningen huruvida loja-

litetsplikten uppfyllts är det följaktligen viktigt vilket intresse som styrelsen har 

att iaktta. Särskilt gäller detta om något specifikt syfte inte har uttryckts i bola-

gets bolagsordning. Den utbredda uppfattningen i doktrin, att bolagets intresse 

är detsamma som samtliga aktieägares intresse, ger tillika svag vägledning för 

att utvärdera huruvida enskild åtgärd innebär pliktförsummelse. Även intresse-

bedömningen skulle med andra ord avsevärt underlättas om ett tydligare ut-

skrivet verksamhetssyfte fanns. 

 

7.5 Avslutande slutsatser 

I denna uppsats valdes private equity-bolag som undersökningsobjekt. Det är 

inte otänkbart att resultatet hade blivit detsamma om undersökningen avsett en 

annan investerarkategori. Framställningen innebär därmed ingen kritik mot 

private equity-bolag utan speglar endast en vilja att på djupet förstå och belysa 

ett aktiebolagsrättsligt problem. 

Private equity-bolagen utfärdar till portföljbolagen formlösa anvisningar som 

inte är bindande. Sådana anvisningar åsidosätter bolagsstämmans minoritets-

skyddande funktion. Det har framkommit att det mottagande portföljbolaget 

ofta uppfattar dessa som bindande och agerar i enlighet med anvisningarna. 

Om bolaget därigenom orsakas skada kan såväl avgivare som mottagare bli 

skadeståndsskyldiga. Private equity-bolaget kan som juridisk person komma att 

hållas ansvarig som shadow director. Även advisory boards kan hållas ansvari-

ga som såväl de facto director eller annars som shadow director. Huruvida alla 

förutsättningar för tillämpning av dessa regler är uppfyllda är svårt att svara på 

utan närmare insyn. Att förutsätningarna skulle vara uppfyllda i något enskilt 

fall är dock inte otänkbart baserat på vad som framkommit. Slutsatsen dras att 

advisory boards utgör ett intressant inslag att vidare undersöka bolagsrättsligt. 

Att advokaterna kallar dessa för ”skuggstyrelser” torde säga något om deras 

roll och inflytande.  
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Anvisningar som till styrelseledamot utfärdas genom aktieägaravtalsbestäm-

melser är ej bindande om de strider mot bolagets bästa. Detta följer av ledamo-

tens vårdplikt. Det har framkommit att i realiteten ses sannolikt aktieägaravta-

let som en viktigare normkälla för styrelseledamoten att följa än dennes vård-

plikt, kring vilken liten kunskap finns.  

Avseende styrelseledamöternas lojalitet gjordes det inledningsvisa antagandet 

att lojaliteten finns hos huvudmannen i det vanligt förekommande fallet att 

private equity-bolaget är styrelserepresentantens huvudsakliga arbetsgivare. 

Slutsatsen dras att detta antagande inte var orimligt. Även i de fall då styrelse-

representanten är externt tillsatt anser flera advokater att informationen flyter 

fritt mellan representant och private equity-bolag utan att det ens reflekteras 

om informationen skulle kunna omfattas av tystnadsplikten. Det har framgått 

att en externt tillsatt styrelseledamot som tvärtom inte känner lojalitet med pri-

vate equity-bolaget utan agerar enligt plikterna ofta, till följd av detta, byts ut 

på nästkommande stämma, och att problemet därmed kvarstår. Med andra ord  

bestraffas den styrelseledamot som agerar enligt aktiebolagsrättens regler. Slut-

satsen dras att ett regelverk som verkade för att det motsatta skulle vara fallet 

är önskvärt.  

Svaret på frågeställningen är enligt vad som framkommit att private equity-

bolagens bolagsstyrning på flera sätt avviker från ABL. Omfattande anvisning-

ar suddar ut skillnaderna mellan styrelsen och ägarna vilket är problematiskt då 

bara det ena organet, styrelsen, har plikter mot bolaget. Det finns vidare stöd 

för uppfattningen att styrelserepresentanter för private equity-bolag har ett av-

vikande förhållande till deras plikter mot bolaget på ett sätt som gynnar hu-

vudmannen – private equity-bolaget – och riskerar skada portföljbolaget. En 

slutsats som dras är att det av flera anledningar hade varit gynnsamt om styrel-

sens plikter uttryckligt lagstadgades eller bestämmelser intogs i exempelvis 

Koden kring plikternas närmare innebörd. Det viktigaste skälet synes vara med 

hänsyn till rättssäkerhet. En sådan reglering skulle också verka för att fylla de 

kunskapsluckor som finns kring plikterna. En bestämmelse som innebär krav 

på mer extensiva syftesbeskrivningar skulle hjälpa att uttolka vad som är i bo-

lagets intresse. En sådan bestämmelse skulle kunna vägleda avseende pliktupp-

fyllelse. 
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