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1. Inledning  

Aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) säkerställer inte att bolagsledningen, dvs. styrelsen och 

verkställande direktören (VD), alltid tillvaratar aktieägarnas intresse.1 Detta grundar sig i att 

aktieägarnas möjlighet att övervaka ledningens verksamhet är begränsad.2Samtidigt har 

bolagsledningen ofta mer information om aktiebolagets utveckling och stort 

handlingsutrymme att agera efter egna preferenser.3 Frågan är om det finns någon möjlighet 

att ändra aktiebolagets organisation för att komma till rätta med problemet.  

 

Idag registrerar aktiebolaget en bolagsordning i samband med bildandet av bolaget.4 

Bolagsordningen är ett dokument som stipulerar grunden för den verksamhet som skall 

bedrivas i aktiebolaget.5 Denna innehåller flertalet grundläggande uppgifter om aktiebolaget, 

bl.a. föremålet för bolagets verksamhet samt ledamöterna i organisationen.6 I ABL regleras ett 

fåtal obligatoriska uppgifter som måste anges i bolagsordningen.7 Det är oklart vilken frihet 

som råder att reglera andra uppgifter än de som fastställs i lagen.  

 

En jämförelse mellan svenska aktiebolag och den europeiska aktiebolagsformen Societas 

Europaea (SE-bolag) visar på två skilda sätt att organisera ett bolag. I Sverige består 

aktiebolagets organisation av en bolagsstämma, styrelse och i många fall även VD.8                

I SE-bolag förekommer det två sätt att organisera bolaget; ett monistiskt ledningssystem och 

ett dualistiskt ledningssystem.9 Det monistiska ledningssystemet kan jämställas med den 

svenska organisationen.10 Det dualistiska ledningssystemet är däremot annorlunda organiserat 

och har ytterligare ett tredje bolagsorgan, ett tillsynsorgan, som har till uppgift att övervaka 

den övriga bolagsledningen.11 Frågan är om det går att reglera ett tillsynsorgan i 

bolagsordningen och på det sättet minimera aktieägarproblemen.  

 

                                                 
1 Clas Bergsström & Per Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem (Stockholm 2012) s.71. 
2 Bergsström & Samuelsson, s.43 
3 Bergsström & Samuelsson, s.33ff, 71 se även Clas Bergström & Per Samuelsson, Avtalsfrihet i 
aktiebolagsrätten- en introduktion (Stockholm 1994) s.8 ff.   
4 Torsten Sandström, Svenskt aktiebolagsrätt (Stockholm 2012) s.71. Se även 2:3.10 §§ ABL 
5 Daniel Stattin, Företagsstyrning. Styrinstrument och ansvarsföljder i ett aktiebolagsrättsligt perspektiv (Uppsala 
2008) s. 131 ff. 
6 3:1 ABL. 
7 3:1-3 ABL. 
8 Sandström, s.175.  
9 Carl Svernlöv & B:son Blomberg, Europabolag- en ny associationsform, Ny Juridik 3:03 s.14. 
10 Stattin, s.318.  
11 Svernlöv & Blomberg, s.15 
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det är möjligt att införa ett tillsynsorgan i 

bolagsordningen och därmed utforma ett ledningssystem som motsvarar det dualistiska 

systemet i ett SE-bolag. Vidare kommer även ändamålet med ett nytt bolagsledningssystem 

att studeras och eventuella konsekvenser av detta.  

 

1.2 Metod 

Jag har i detta arbete valt att använda mig av den traditionella juridiska rättsdogmatiska 

metoden. Detta innebär att lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin har studerats. Den 

använda doktrin har inkluderat artiklar, kommentarer och allmän aktiebolagsrättslig litteratur.   

 

1.3 Avgränsning  

Då uppsats endast omfattar 15 hp kommer många av aspekterna enbart presenteras på en 

övergripande nivå. Fokus kommer att ligga på den överordnade strukturen i ett svenskt 

aktiebolag respektive ett SE-bolag. Detaljer rörande ledningsorganens uppgifter kommer 

således inte att presenteras.  

 

Syftet med ett nytt ledningssystem kommer endast att studeras ur ett aktieägarperspektiv, 

andra intressenter kommer därför att bortses. En annan avgränsning är Svensk kod för 

bolagsstyrning och andra specialbestämmelser för börsnoterade aktiebolag inte kommer att 

beaktas i denna uppsats. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju olika kapitel. I det första kapitlet kommer aktieägarproblemen att 

presenteras. De följande två kapitlen kommer att introducera bolagsorganisationen i ett 

svenskt aktiebolag respektive ett SE-bolag. Därefter kommer skilda frågeställningar i 

bolagsordningen att beskrivas. I det efterföljande kapitlet diskuteras möjligheterna att införa 

ett tillsynsorgan. I de sista två kapitlen presenteras konsekvenserna av ett tillsynsorgan och en 

analys av uppsatsen.    
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2. Aktieägarproblemen 

Forskning har beaktat de motsättningar och brist på insyn och övervakning som kan 

förekomma i ett aktiebolag.12Dessa problem anses grunda sig i arbetsfördelning mellan 

aktieägarna och bolagsledningen.13 I samband med att aktieägarna anförtror bolagets 

angelägenheter åt ledningen, förlorar de samtidigt möjligheten att fortlöpande följa 

verksamheten och direkt delta i organisationen. När företag växer och väljer att organisera 

verksamheten hierarkiskt, ökar intressekonflikterna.14 Anledningen till detta är att ägandet och 

kontrollen av aktiebolaget blir mer framträdande. Problem uppstår dock inte i 

fåmansaktiebolag eftersom aktieägarna i dessa bolag ofta själva bedriver verksamheten eller 

har ett direkt inflytande över verksamheten.15 

 

De problem som anses förenade med aktiebolag som associationsform kan beskrivas med 

hjälp av det s.k. agent-principal förhållandet.16 Problemet uppstår på grund av asymmetrisk 

information och innebär förenklat att ena parten i ett uppdragsförhållande har ett 

informationsövertag jämfört med den andra parten.17 Asymmetrisk information brukar 

beskrivas med termerna adverse selection och moral hazard.18 Nedan kommer endas moral 

hazard att beskrivas då endast detta perspektiv är av intresse för uppsatsen.  

 

Moral hazard fäster avseende på situationen där den part som tilldelats en viss uppgift 

(agenten) har mer och bättre information i förhållande till sin motpart (principalen).19       

Agent-principal förhållande uppstår i aktiebolag när styrelsen delegeras viss 

beslutkompetens.20  I samband med detta uppstår en ovisshet hos aktieägarna över huruvida 

styrelsen kommer att utnyttja sitt informationsövertag, dvs. om de kommer att agera för 

aktieägarnas bästa eller gynna sig själv. Om både agenten och principalen strävar efter att 

maximera sin nytta kommer agenten med stor sannolikhet inte att agera i principalens 

intresse.21 Det är detta dilemma som benämns moral hazard.  

 

                                                 
12 Bergström & Samuelsson, s.28. 
13 Bergsström & Samuelsson, s.43. 
14 Bergsström & Samuelsson, s.43. 
15 Bergström & Samuelsson, s.70. 
16 Bergström & Samuelsson (1994), s.8. Se även Bergström & Samuelsson, s.28. 
17 Bergström & Samuelsson, s.28. 
18 Bergström & Samuelsson, s.28. 
19 Bergström & Samuelsson, s.33. 
20 Bergström & Samuelsson, s.33. 
21 Bergström & Samuelsson, s.33. 
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Agent-principal förhållandet består av följande två problem:  

 

1. Det första problemet består av att bolagsledningen har bättre information om aktiebolagets 

utveckling jämfört med aktieägarna (nedan kallat informationsproblemet). 

 

2. Det andra problemet består av aktieägarnas övervakningsproblem.22 

 

I agent-principal situationer förekommer även ytterligare två problem men då dessa inte berör 

det inre förhållandet mellan aktieägarna och bolagsledningen kommer de inte att presenteras 

här. Det bör beaktas att informationsproblemet även kan uppstå mellan dominerade aktieägare 

och övriga aktieägare. Denna aspekt kommer dock inte att belysas i uppsatsen.   

 

2.1 Informationsproblemet 

ABL säkerställer inte att bolagsledningen uteslutande kommer att prioritera aktieägarnas 

intresse .23 Detta har bekräftats av åtskilliga akademiska studier.24 Problemet förekommer 

främst i stora aktiebolag med bolagsledningar som saknar eget aktieinnehav.25 Konsekvensen 

blir att endast aktieägarna bidrar med kapital och risktagande. Denna situation kan öka risken 

för att ledningen fattar beslut utan att bära konsekvenserna av företagsvärdet. 

Bolagsledningen kan därmed påverkas av andra intressen än de som aktieägarna 

representerar.26  

 

Inom den ekonomiska doktrinen anses aktieägare vara residualtagare, det betyder att de får 

utdelning efter att alla borgenärer har fått betalt.27 Rådande systematik medför att aktieägarnas 

avkastning helt och hållet blir beroende av hur verksamheten bedrivs. Detta är problematiskt 

eftersom bolagsledningen anses ha ett högre intresse av att maximera balansomslutningen, 

dvs. summan av tillgångs- och skuldsidan i balansräkningen, istället för aktievärdet.28Skälet 

anses vara att större företag förknippas med högre status och högre lön. De huvudsakliga 

motivationerna bakom många företagsledningar bedöms vara tillväxtmaximering framför 

                                                 
22 Bergström & Samuelsson (1994), s.8-9.  
23 Bergström & Samuelsson, s.71. 
24 Bergström & Samuelsson, s.77. 
25 Bergström & Samuelsson (1994), s.9. 
26 Bergström & Samuelsson (1994), s.9, 20. 
27 Bergström & Samuelsson, s.72. 
28 Bergström & Samuelsson, s.75 ff. 
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vinstmaximering.29 Problemet uppstår när der sker en separation mellan ägandet och 

kontrollen av aktiebolaget.30 

 

Det finns alltid en möjlighet för aktieägarna att avsätta bolagsledningen ifall de anser att de 

inte bedriver bolaget i enlighet med aktieägarnas önskemål. Denna lösning beaktas dock inte 

vara optimal eftersom effektiviteten och förnyelsen inom näringslivet kan komma att 

påverkas.31 

 

Uppdragsgivaren bedöms ha möjlighet att begränsa intressekonflikten genom att erbjuda 

agenten incitament i form av olika förmån och lägga ner resurser på övervakning.32 I vissa 

situationer anses det även lönsamt för uppdragstagaren att lägga ner resurser som garanterar 

att uppdragstagaren inte kommer att vidta åtgärder som är till nackdel för uppdragsgivaren 

eller att uppdragsgivaren kommer att kompenseras för de fallen uppdragstagaren inte handlar 

optimalt, även kallat lojalitetsutfästelser.33 Emellertid anses det inte möjligt att helt eliminera 

intressemotsättningarna genom att företa handlingar som beskrivits ovan.34 Det kommer 

därmed alltid att finnas en viss differens mellan de beslut som uppdragstagaren fattar i 

verkligheten och de beslut som skulle vara mest optimala för uppdragsgivaren. De kostnader 

som uppstår i denna situation kallas för agentkostnader och är summan av de kostnader som 

uppdragsgivaren får lägga ner på övervakning och de kostnader som uppdragstagaren får i 

samband med lojalitetsutfästelser. 35 

 

2.2 Övervakningsproblemet 

I nuvarande lagstiftning förekommer få beslut som kräver aktieägarnas medverkan, dessa 

beslut har även sällan koppling till verksamhetens inriktning.36 ABL förutsätter inte heller att 

aktieägarna aktivt deltar i bolaget.37 Aktieägarnas begränsade medverkan tillsammans med 

inskränkta övervakningsmöjligheter skapar således ett stort handlingsutrymme för 

bolagsledningen.38 

                                                 
29 Bergström & Samuelsson, s.76. 
30 Bergström & Samuelsson, s.75. 
31 Bergström & Samuelsson (1994), s.22. 
32 Bergström & Samuelsson, s.35 ff.  
33 Bergström & Samuelsson, s.36.  
34 Bergström & Samuelsson, s.36. 
35 Bergström & Samuelsson, s.36.  
36 Bergström & Samuelsson, s.70. 
37 Bergström & Samuelsson, s.71. 
38 Bergström & Samuelsson, s.71. 
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I debatten om att minska övervakningsproblemet har möjligheten att skapa regler alternativt 

införa bestämmelser i bolagsordningen som skulle kräva aktieägarnas samtycke beaktats.39 

Detta har emellertid inte ansetts vara en lösning på problemet eftersom det skulle medföra 

högre administrativa kostnader och öka risken för förlust till följd av misstag och en 

långsammare beslutsprocess.  

 

Möjligheten för uppdragsgivaren att detaljreglera uppdragsförhållandet i ett kontrakt har 

också granskats som en alternativ lösning. Att upprätta ett kontrakt som skulle täcka alla 

tänkbara händelser skulle innebära obegränsade kostnader.40 Det anses därför inte möjligt i 

verkligheten att upprätta ett kontrakt med en heltäckande utformning. Detaljstyrning inom 

aktiebolag bedöms inte heller vara en genomförbar utväg.41 I detta sammanhang skall 

dessutom beakta att aktieägare ofta eftersträvar hög kompetens hos bolagsledningen.42 För att 

ledningen skall kunna möta dessa krav krävs att de får ett relativt stort handlingsutrymme. Ett 

kontrakt skulle därför inte eliminera problemet.  

 

Det har diskuterats huruvida lagstiftaren bör ingripa för att motverka övervakningsproblemet 

genom att införa strängare ansvarsregler. Denna åtgärd skulle till en början medföra 

kostnader. 43Utöver kostnader skulle det även medföra att styrelsen skulle bli mindre villiga 

att ta affärsmässiga risker.44 Dessa aspekter tyder på att det är ytterst tveksamt om strängare 

ansvarsregler skulle lösa övervakningsproblemet.45 Tvärtom anses rättsligt sanktionerat 

skadeståndsansvar leda till negativa effekter till följd av att kostnadsbelastningen kommer att 

drabba aktieägarna oavsett systemets utformning.46 Av detta skäl kan det vara 

samhällsekonomiskt effektivt att ha relativt svaga sanktioner. Lagstiftarens enda målsättning 

vid utformningen av lagens anses vara att skydda viljan att satsa riskkapital.47 Denna får inte 

påverkas negativt på grund av utformningen av lagen. 

 

 

 

                                                 
39 Bergström & Samuelsson, s.71. 
40 Bergström & Samuelsson, s.35.  
41 Bergström & Samuelsson, s.35. 
42 Bergström & Samuelsson, s.35.  
43 Bergström & Samuelsson, s.124.  
44 Bergström & Samuelsson, s.124.  
45 Bergström & Samuelsson, s.125. 
46 Bergström & Samuelsson, s.125. 
47 Bergström & Samuelsson, s.125. 
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2.3 Informationsplikten för bolagsledningen  

Det finns vissa regler i ABL som ger aktieägarna rätt till att få upplysning från 

bolagsledningen. Aktieägarna har enligt 7:32 ABL rätt att på bolagsstämman begära 

upplysning av styrelsen och VD om a) förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett 

ärende på bolagsordningen och b) förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets 

ekonomiska situation. Styrelsen och VD har en skyldighet att lämna upplysningar under 

förutsättning att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Enligt 7:33 ABL finns det även 

möjlighet att ge upplysning i skriftlig form i efterhand om upplysningen inte kan lämnas med 

uppgifter som är tillgängliga på bolagsstämman. Det bör beaktas att upplysningsplikten för 

bolagsledningen är strikt och måste vara kopplad till de två situationer som är uppräknade i 

lagen.  

 

För aktiebolag med högst tio aktieägare finns det ytterligare möjlighet till upplysning. Enligt 

7:36 ABL har varje aktieägare rätt att få del av räkenskaper och andra dokument som rör 

bolagets verksamhet i den omfattningen som behövs för att aktieägaren skall kunna bedöma 

bolagets ställning och resultat eller för att kunna bedöma ett visst ärende på bolagsstämman. 

Denna rätt är till skillnad från de tidigare beskrivna reglerna inte kopplad till någon 

bolagsstämma och kan därmed brukas när som helst.48  Uppgifterna kan dock inte lämnas om 

det föreligger en påtaglig risk för allvarlig skada för bolaget.  

 

I detta sammanhang bör det beaktas att det inte finns någon skyldighet för bolagsledningen att 

fortlöpande informera aktieägarna om enstaka händelser.49 Undantag finns för de fallen 

företeelserna har avgörande betydelse för bolaget.50 Trots dessa informationsbestämmelser 

förekommer de problem som beskrivits ovan.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Bergström & Samuelsson, s.90. 
49 Bergström & Samuelsson (1994), s.11. 
50 Se avsnitt 2.1. 
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3. Bolagsledningen i ABL 

I ABL förekommer en verksamhetsfördelning mellan den övergripande ledningen och den 

operativa ledningen.51 Den övergripande ledningen utövas av aktieägarna på bolagsstämman 

och den operativa ledningen bedrivs av styrelsen och eventuellt VD löpandes under 

verksamhetsåret. De tre bolagsorganen – stämman, styrelsen och VD - anses står i hierarkiskt 

förhållande till varandra.52Detta innebär att underordnat organ har en skyldighet att respektera 

beslut från överordnat organ. Maktfördelningen mellan organen medför även att underordnat 

organ är förhindrat att utföra uppgifter som tillkommer överordnat organ. När det gäller 

överordnat organs möjlighet att utföra uppgifter som tilldelats underordnat är gränsen mer 

flytande. Lydnadsplikten organen emellan är dock inte total, lag och ordning har företräde.53 

 

Organisationsbestämmelserna i ABL anses i stor utsträckning vara av tvingande karaktär.54 

Syftet med detta är att skapa en trygghet och säkerhet beträffande organens kompetens och 

behörighet.55 Detta innebär att de bestämmelser som reglerar organens rättigheter och 

skyldigheter inte kan ändras. Avsikten är att ABL:s regler skall kunna tillämpas på aktiebolag 

av skilda storlekar och med varierande verksamheter. Bestämmelserna måste därför vara 

tillräckligt flexibla för att kunna tillämpas på både små enmansbolag och stora börsnoterade 

bolag.56 ABL anses därför utforma den yttersta ramen för organisationsmönstret i ett 

aktiebolag och ger möjlighet för de enskilda bolagsorganen att fylla ut reglerna efter egna 

behov.57  

 

Nedan ska endast för de två bolagsorgan som utgör ett aktiebolags ledning, dvs. styrelsen och 

VD att redovisas. Bestämmelserna gäller både privata58och publika aktiebolag59om inget 

annat anges.  

 

 

                                                 
51 Sandström, s.173. 
52 Sandström, s.177. 
53 8:41 2 st ABL. 
54 Johansson, s.115, s.123. 
55 Johansson, s.115, 123.  
56 Johansson, s.115. Se även Urban Båvestam, Aktiebolagsstyrelsens möjlighet att delegera sina uppgifter med 
ansvarsreducerande verkan, Juridiskt Tidskrift, 2001/02, s.257.  
57 Båvestam, s.257. 
58 Aktiebolag med aktier som inte är avsedda att spridas till en vidare krets. Bolaget har minsta aktiekapital på 
50 000 kronor. Se även 1:5 och 1:7-8 ABL.  
59 Aktiebolag som har rätt att sprida sina aktier på börsen eller genom massiv annonsering. Bolaget har minsta 
aktiekapital på 100 000 kronor. Se 1:14 ABL. 
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3.1 Styrelsen 

Styrelsen är aktiebolagets högsta verkställande organ.60 Lagen förutsätter att bolagsstämman 

överlämnar skötseln av bolagets angelägenheter till styrelsen.61 Tanken är därför att styrelsen 

skall ha ansvar för den övergripande förvaltningen. Bolagsstämman överlämnar dock inte all 

beslutskompetens till styrelsen. Bolagsstämman har fortsättningsvis en rätt att besluta i 

ärenden som är av omfattande och påtaglig betydelse för bolaget.62 Detta innebär att styrelsen 

har en skyldighet att tillskjuta dessa ärenden till bolagsstämman.  

 

Det är inte möjligt att exakt ange vilka uppgifter som tillkommer styrelsen, detta kan variera 

beroende på det enskilda bolaget.63 I förarbetena har det uttryckts att detaljreglering på 

område inte är möjligt eftersom förhållanden i enskilda bolag kan skilja sig åt beroende på 

verksamhet och omfattning.64 Lagen har därför hållits relativt generell för att på så sätt ge 

utrymme för variation.  

 

Styrelsen utses av aktieägarna på bolagsstämman.65 I bolagsordningen kan det dock anges att 

en eller flera styrelseledamöter skall utses på annat sätt, emellertid kan styrelsen inte själv utse 

ledamöter.66 Andra regler kan gälla för publika aktiebolag.67 Enligt 8:1 ABL kan privata 

aktiebolag välja mellan att ha en eller flera styrelseledamöter. För publika aktiebolag finns det 

däremot ett krav på att styrelse minst ska bestå av tre ledamöter.68 Antalet ledamöter skall 

framgå av bolagsordningen, där antingen antalet ledamöter kan anges alternativt att lägsta och 

högsta antalet ledamöter anges.69 Om styrelsen ska ha suppleanter skall detta framgå av 

bolagsordningen.70 

 

I 8:4 ABL anges styrelsen huvudsakliga uppgifter. Paragrafen är inte uttömmande, det kan 

förekomma andra bestämmelser i ABL och i annan lagstiftning som tilldelar andra uppgifter 

                                                 
60 Sandström, s.176.  
61 Sandström, s.213.  
62 Sandström, s.178. 
63 Båvestam, s. 257. 
64 Prop. 1997/98:99, s.76.  
65 8:8 ABL. 
66 8:8 ABL. 
67 8:47-48 ABL. 
68 8:46 ABL. 
69 3:1 ABL. 
70 3:1 ABL. 
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till styrelsen.71 Bestämmelserna i 8:4 ABL anses vara tvingande.72 Det är därför inte möjligt 

att begränsa styrelsens behörighet i något avseende angående de uppgifter som finns angivna i 

paragrafen. Styrelsen har inte heller möjlighet att vägra utföra någon av de angivna 

uppgifterna. Emellertid har styrelsen viss möjlighet att delegera bort det faktiska arbetet.73  

 

a) Bolagets förvaltning och organisation 

Styrelsen har ansvar över bolagets förvaltning och organisation. Denna uppgift är generellt 

uttryckt eftersom det inte ansetts möjligt att i detalj beskriv hur ett enskilt bolag bör vara 

organiserat.74 Styrelsen har ett övergripande ansvar att se till att organisationen är 

ändamålsenlig.75  

 

b) Bolagets ekonomi 

Styrelsen har till uppgift att löpande bedöma bolagets ekonomiska situation. För att kunna 

fullfölja denna uppgift måste styrelsen hålla sig underrättad om den ekonomiska 

utvecklingen.76 Därför måste styrelsen skapa ett rapporteringssystem och ha lämpliga 

kvalitetssäkringsfunktioner.77 Behovet av kontrollen kan variera och innebär att styrelsen i det 

enskilda bolaget måste ta ställning till omfattningen av kontrollen. Ansvar tillkommer 

styrelsen som kollektiv.78 Det finns möjlighet att delegera arbetet mellan ledamöterna, men 

styrelsen som helhet svara emellertid ändå slutligen för bolagets ekonomiska situation.  

 

d) Delegation 

Enligt 8:4 4st ABL finns en möjlighet för styrelsen att delegera uppgifter till vissa ledamöter 

alternativt till andra utanför styrelsen. I lagen anges inte vilka uppgifter som kan överlåtas. 

Det får avgöras från fall till fall beroende på uppgiften och dess karaktär.79 Uppgifter som 

uttryckligen föreskrivs styrelsen kan inte delegeras bort.80 Exempel på detta är utseende av 

VD samt bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Efter en delegation behåller 

                                                 
71 Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog, Aktiebolagslagen. En kommentar, del I (Stockholm 2012), 
s.8:7. 
72 Johansson m.fl., s.8:7 
73 Johansson m.fl., s.8:7.  
74 Johansson m.fl., s.8:8. 
75 Johansson m.fl., s.8:8. 
76 Johansson m.fl., s.8:9. 
77 Prop. 2004/05:85, s.311. 
78 Prop. 1997/98:99, s.198.  
79 Prop. 2004/05:85, s.618.  
80 Prop. 2004/05:85, s.618. 
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styrelsen dock ett ansvar.81 Detta innebär att styrelsen har ett ansvar att övervaka utförandet 

av de delegerade uppgifterna. Styrelsen har även ett ansvar att på ett omsorgsfullt sätt välja 

lämpliga personer och ge tydliga instruktioner för hur uppgiften skall utföras. Brister i detta 

kan medföra skadeståndsansvar.82  

 

e) Tillsyn 

Inom styrelsens förvaltande uppgift ingår det även att ha tillsyn över VD.83 Styrelsen har som 

överordnande organ en möjlighet att ange riktlinjer och anvisningar för VD:s arbete. Dock får 

dessa riktlinjer inte vara så omfattande att VD i praktiken förlorar sin kompetens .84  Styrelsen 

har även själv möjlighet att besluta i ärenden inom VD:s kompetensområde.85 I den 

utsträckning detta sker kommer VD:s befogenheter att upphöra.86 

 

3.2 VD 

Styrelsen har en möjlighet att utse en VD för att sköta den löpande förvaltningen.87 VD har 

rätt att vidta alla åtgärder som inte är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse.88 Vad 

som faller in inom den löpande förvaltningen kan komma att variera beroende på det enskilda 

aktiebolaget.89 VD ska även ansvara för driften av rörelsen, bedriva tillsyn av personal och se 

till att bolaget har en lämplig bokföring och medelsförvaltning.90  

 

I privata bolag föreligger en valmöjlighet att utse VD. Detta skiljer sig från publika bolag där 

det är obligatoriskt att ha en VD .91   I de bolag som har en VD ska styrelsen utforma skriftliga 

instruktioner som anges arbetsfördelningen mellan VD och styrelsen.92   

 

 

 

 
                                                 
81 Prop. 2004/05:85, s. 617 ff. Se även Båvestam, s. 260.  
82 Båvestam, s.260 ff.  
83 Bo Svensson & Johan Danelius, Aktiebolagslagen. Kommentar och lagtext (Stockholm 2012), s.75.  
84 Johansson, s.127. Se även prop. 1997/98:99, s.75.  
85 Svensson & Danelius, s.75ff. Se även Johansson m.fl., s. 8:12. 
86 Johansson m.fl., s.8:12.  
87 8:27, 8:29 ABL. 
88 Rolf Skog, Rodhes aktiebolagsrätt (Stockholm 2011), s.160. Se även Sandström, s.227, NJA 1958 s.186, NJA 
1968 s.375, NJA 1995 s.437.   
89 Johansson m.fl., s.8:65. Se även Sandström, s. 226.  
90 Skog, s.160. 
91 Sandström, s.224. Se även 8:27, 8:50 ABL.  
92 8:7 ABL. 
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4. SE-bolag 

Regler om aktiebolag har en central betydelse för handeln inom EU.93 Under flera decennier 

fördes diskussioner om att införa en europeisk bolagsform för att skapa harmonisering på 

bolagsområdet. Det var först hösten 2000 som medlemsstaterna lyckades enas om               

SE-bolaget.94 Tanken med det nya europabolaget var att skapa en ny associationsform för 

gränsöverskridande samverkan i aktiebolagsform.95  

 

4.1 Tillämpliga regler 

De EU-rättsliga bestämmelserna består av förordningen om europabolag (SE-förordningen, nr 

2157/2001). Förordningen trädde i kraft 8 oktober 2004 och är direkt tillämpliga i varje 

medlemsstat.96 Tanken från början var att SE-bolag uteslutande skulle regleras av EU-rättsliga 

regelverk. Medlemsländerna lyckades emellertid inte uppnå enighet i alla frågor vilket gjorde 

att många ärenden överlämnades till medlemsländerna.97 Förordningen innehåller därför 

många hänvisningar till nationell lagstiftning och innebär att regelverket för SE-bolag både 

består av SE-förordningen och nationell rätt. Detta har till följd att regelverket är 

oöverskådligt.98 I syfte att begränsa problemet infördes Lagen om europabolag (2004:575) i 

Sverige för att så lång som möjligt samla de svenska reglera i en lag. Lag innehåller även 

hänvisningar till befintliga bestämmelser i ABL i den mån dessa är tillämpliga.  

 

4.2 Bolagsledningen i SE-bolag 

I likhet med svenska aktiebolag utövar aktieägarna sin beslutanderätt på bolagsstämman.99I 

övriga kan bolagsledningen vara uppbyggd enligt två skilda sätt: antingen enligt det 

monistiska systemet eller enligt ett dualistiskt system.100 I det monistiska ledningssystemet 

finns det, utöver bolagsstämman, ett förvaltningsorgan. I det dualistiska systemet finns det, 

utöver bolagsstämman, ett ledningsorgan och ett tillsynsorgan. Det är bolaget själv som väljer 

ledningssystem och medlemsstaten i vilket bolaget ska verksamma har inte någon möjlighet 

att påverka detta val.101  

                                                 
93 Sandström, s.28. Se även prop. 2003/04:112, s.43.  
94 Prop. 2003/04:112, s.43. 
95 Prop. 2003/04:112, s.43. 
96 Prop. 2003/04:112, s.50.  
97 Prop. 2003/04:112, s.43. 
98 Prop. 2003/04:112, s.50.  
99 Prop. 2003/04:112, s.46. Se även Svernlöv & Blomberg, 3:03 s.14 
100 Svernlöv & Blomberg, 3:03 s. 14 
101 Svernlöv & Blomberg, 3:03 s. 14 
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4.2.1 Gemensamma bestämmelser 

Bestämmelserna om bolagsorganen i SE-bolag är av övergripande karaktär. Det gör att många 

frågor lämnas oreglerade.102 Nedan presenteras de bestämmelser som är gemensamma för   

SE-bolag oavsett hur bolaget är organiserat.   

 

I bolagsordningen skall perioden för bolagets ledamöter anges och får inte vara längre än sex 

år.103 Vidare får det i bolagsordningen föreskrivas att ett bolag eller annan juridisk person ska 

ha rätt att var ledamot i bolaget. Dock måste nationella regler i den medlemsstat där 

europabolaget har sitt säte beaktas. Detta kan innebära att ledamöterna kan behöva anpassa 

sig till krav i nationell lagstiftning.104  

 

Ledamöterna har en uttrycklig tystnadsplikt som kvarstår även efter avslutat uppdrag. På 

grund av nationell lagstiftning kan denna dock upphöra.105 Om ledamöterna tillfogar bolaget 

skada aktualiseras ett skadeståndsansvar till följd av skyldigheter enligt lagen, 

bolagsordningen eller andra skyldigheter som är förenade med deras uppdrag.106 Ledamöterna 

har ett ansvar att agera i enlighet med de bestämmelser som gäller enligt nationell lagstiftning 

för publika aktiebolag där SE-bolaget har sitt säte. Detta innebär att skadeståndsreglerna i 29 

kap ABL kommer tillämpas på ledamöter i SE-bolag med säte i Sverige.  

 

Enligt förordningen får medlemsstaterna själva reglera bestämmelser om VD i SE-bolag.107 

Sverige har valt att införa obligatoriska bestämmelser om VD.108Nedan presenteras 

utformningen inom respektive ledningssystem.  

 

4.2.2 Monistiskt ledningssystem 

Det monistiska ledningssystemet har likheter med den svenska bolagsstrukturen.109 SE-bolag 

med ett monistiskt system har ett förvaltningsorgan som ska leda och förvalta bolaget.110 

Förvaltningsorganet kan jämställas med styrelsen i ett svenskt aktiebolag.111                      

                                                 
102 Prop. 2003/04:112, s.88.  
103 SE-förordningen artikel 46. 
104 SE-förordningen artikel 47. 
105 SE-förordningen artikel 49.  
106 SE-förordningen artikel 51.  
107 SE-förordningen artikel 39.1 och 43.1.  
108 24 § lagen om europabolag.  
109 Stattin, s.318.  
110 SE-förordningen artikel 43.1.  
111 Stattin, s.318 ff. Se även prop. 2003/04:112 s. 87.  
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Enligt förordningen har medlemsländerna en möjlighet att reglera antalet ledamöter i 

förvaltningsorganet samt reglerna för hur detta antal skall fastställas. I Sverige har det därför 

införts bestämmelser om att förvaltningsorganet i ett SE-bolag skall ha minst tre ledamöter.112 

Ledamöterna i förvaltningsorganet skall utses av bolagsstämman.113 I förordningen finns det 

bestämmelser om att ledamöterna skall sammanträda minst var tredje månad för att diskutera 

bolagets ekonomiska ställning och framtida utveckling. Intervallerna för ledamöternas 

sammanträden skall framgå av bolagsordningen.114 Vidare har varje ledamot en rätt att få del 

av information som tilldelats förvaltningsorganet.115 Det finns även ett krav på att 

förvaltningsorganet skall utse en ordförande bland ledamöterna. Det är ledamöterna i 

förvaltningsorganet som själva utser ordförande.116  

 

I den svenska lagen har det införts kompletterande bestämmelser för ledamöterna i ett 

förvaltningsorgan. I den utsträckningen det inte anges i SE-förordningen skall 

bestämmelserna i ABL som reglerar styrelsen och dess ledamöter även vara tillämpliga på 

ledamöterna i ett förvaltningsorgan, dock inte lagen om styrelsereprensation för 

privatanställda.117 Sverige har även valt att införa bestämmelser om VD i SE-bolag. VD:s 

funktion i SE-bolag kan jämställas med VD i ett svenskt aktiebolag.118 I europabolag med en 

monistisk ledningsstruktur skall VD utses av förvaltningsorganet.119 Det är vidare 

förvaltningsorganets uppgift att utöva tillsyn över VD. Förvaltningsorganet har rätt att kräva 

information från VD för att kunna utöva sin övervakning.120  

 

4.2.3 Dualistiskt  ledningssystem  

Bolagsledningsstrukturen enligt det dualistiska systemet har inte någon motsvarighet i 

ABL.121 Denna ledningsstruktur kan främst hittas inom den tyska aktiebolagsrätten.122 Även 

finska aktiebolag har en viss likhet med det dualistiska systemet.123 I det dualistiska 

ledningssystemet finns det två bolagsorgan, ett ledningsorgan och ett tillsynsorgan.  

                                                 
112 23 § 2 st. lagen om europabolag.  
113 SE-förordningen artikel 43.3.  
114 SE-förordningen artikel 44.1.  
115 SE-förordningen artikel 44.2.  
116 SE-förordningen artikel 45.  
117 22 § lagen om europabolag.  
118 Stattin, s.318 ff. 
119 24 § 3st. lagen om europabolag.  
120 26 § lagen om europabolag.  
121 Prop. 2003/04:112, s.88.  
122 Svernlöv & Blomberg, 3:03 s. 14. Se även Stattin, s.315, Prop. 2003/04:112, s.47.  
123 Stattin, s.315.  
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Enligt SE-förordningen finns det en möjlighet för medlemsländer som saknar bestämmelser 

om ett dualistiskt system att komplettera förordningens bestämmelser med nationell 

lagstiftning.124 Eftersom detta ledningssystem är nytt i Sverige har det i den svenska lagen 

införts bestämmelser som fyller ut reglerna i SE-förordningen. 

 

Ledningsorganet ska ansvara för bolagets ledning och förvaltning.125 Ledamöterna i 

ledningsorganet väljs och entledigas av tillsynsorganet.126 Ledamöterna får inte samtidigt sitta 

i ledningsorganet och tillsynsorganet, dock anges vissa undantag i förordningen.127 Antalet 

ledamöter ska anges i bolagets bolagsordning.128 I Sverige har det införts kompletterade 

bestämmelser som skall reglera ledamöterna i ett ledningsorgan.  Det skall finnas minst tre 

ledamöter i ett ledningsorgan.129 Ledningsorganet har en skyldighet att informera 

tillsynsorganet om bolagets ekonomiska ställning och utveckling.130 Detta skall ske minst var 

tredje månad. Vidare finns det en skyldighet att i god tid informera tillsynsorganet om alla 

händelser som kan ha märkbara effekter på bolaget.131 Denna skyldighet skall ske fortlöpande 

utöver den periodiska informationsskyldigheten. Ledningsorganet har i stor utsträckning 

samma funktion som styrelsen i ett svenskt aktiebolag.132 Det har därför ansetts naturligt att 

flertalet av de bestämmelser som gäller styrelse i ABL även skall tillämpas på 

ledningsorganet. Eftersom ABL saknar motsvarighet till ledningsorganet har det inte ansetts 

tillräckligt med någon generell hänvisning till bestämmelserna i ABL. Lagen om europabolag 

innehåller därför en uppräckning av de bestämmelser i ABL som skall tillämpas på 

ledningsorganet och dess ledamöter.133   

 

Utöver ledningsorganet skall det även finnas ett tillsynsorgan. Tillsynsorganet har till uppgift 

att kontrollera ledningsorganets förvaltning och får inte vidta egna förvaltningsåtgärder 

beträffande bolaget.134 Med förvaltningsåtgärder bör detta innebära att organet inte har 

kompetens att lämna anvisningar till ledningsorganet.135 Syftet med ett tillsynsorgan är att 

                                                 
124 SE-förordningen artikel 39.5. 
125 SE-förordningen artikel 39.1.  
126 SE-förordningen artikel 39.2.  
127 SE-förordningen artikel 39.3.  
128 SE-förordningen artikel 39.4.  
129 23 § 1 st. lagen om europabolag.  
130 SE-förordningen artikel 41.1.  
131 SE-förordningen artikel 41.2.  
132 Prop. 2003/04:112, s.89.  
133 16 § lagen om europabolag.  
134 SE-förordningen artikel 40.1.  
135 Stattin, s.322. Se även Ds 2003:15 s.63.  
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utöka tillsynen över övriga bolagsorgan.136 Det anses finns ett stöd för att aktieägarna på 

bolagsstämman kan ge anvisningar till tillsynsorganet om hur tillsynen skall ske.137 

Ledamöterna i tillsynsorganet skall utses av bolagsstämman.138 Det skall vidare framgå av 

bolagsordningen antalet ledamöter i tillsynsorganet alternativt hur reglerna för hur antalet 

skall fastställas.139 Sverige har kompletterat denna bestämmelse genom ett krav på att 

tillsynsorganet måste bestå av minst fem ledamöter.140 Bland ledamöterna i tillsynsorganet 

skall en ordförande utses.141 Denne har en skyldighet att se till att sammanträden hålls i den 

utsträckningen det är nödvändigt.142 Dock skall tillsynsorganet alltid sammanträde om någon 

av ledamöterna begär det.143   

 

Ledamöterna i tillsynsorganet får begära all information från ledningsorganet som krävs i 

syfte att kunna fullfölja kontrollen över ledningsorganet.144 Denna bestämmelse har 

kompletterats i den svenska lagen där det införts en rätt för varje ledamot att få ta del av 

information från ledningsorganet i den utsträckning som behövs för att utöva tillsyn.145 Vidare 

har tillsynsorganet enligt förordningen en rätt att verkställa eller låta verkställa de kontroller 

som krävs för uppdraget.146 Den information som tillställs tillsynsorganet skall vara 

tillgängligt för alla ledamöterna i organet. 147 

 

I den svenska lagen har det införts bestämmelser som utökat tillsynsorganets 

kontrollmöjlighet. Enligt 17§ har tillsynsorganet rätt att besluta att organets medgivande skall 

krävas för vissa beslut som ledningsorganet eller VD fattar. Detta skall i sådana fall 

registreras hos Bolagsverket. Genom att tilldela tillsynsorganet denna befogenhet förstärks 

organets att utöva inflytande över beslut som kan komma att påtagligt påverka bolaget och 

därmed även dess aktieägare.148 Tillsynsorganet skall vidare till varje bolagsstämma avge ett 

yttrande över bolagets räkenskaper samt ledningsorganets och VD:s förvaltning.149 Detta 

                                                 
136 Stattin, s.321 ff.  
137 Stattin, s.321 ff. 
138 SE-förordningen artikel 40.2.  
139 SE-förordningen artikel 40.3.  
140 23 § 1 st. lagen om europabolag.  
141 SE-förordningen artikel 42.  
142 18 § lagen om europabolag.  
143 18 § lagen om europabolag. 
144 SE-förordningen artikel 41.3.  
145 20 § lagen om europabolag. 
146 SE-förordningen artikel 41.4.  
147 SE-förordningen artikel 41.5.  
148 Prop. 2003/04:112, s.90.  
149 17 § 2 st. lagen om europabolag.  
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yttrande har i förarbetena ansetts vara av central betydelse för att organet skall kunna fylla sin 

avsedda funktion.150 Yttrandet ska huvudsakligen fungera som beslutsunderlag för 

aktieägarna på bolagsstämman och skall därför ha karaktären av en intern handling.151 Det 

finns därför inte något krav på att yttrandet skall offentliggöras i likhet med årsredovisningen 

.152 

 

VD i europabolag med dualistisk ledningsstruktur utses av ledningsorganet och får inte vara 

ledamot i tillsynsorganet.153 Det är både ledningsorganet och tillsynsorganet som har till 

uppgift att kontrollera VD:s förvaltning. För att kunna fullfölja uppdraget har ledamöter i 

båda bolagsorganen en rätt att få information av VD.154  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150 Prop. 2003/04:112, s.89.  
151 Prop. 2003/04:112, s.89.  
152 Prop. 2003/04:112, s.89. 
153 24 § 2 st. lagen om europabolag.  
154 25 § lagen om europabolag.  
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5. Bolagsordningen 

I samband med bildandet av aktiebolaget skall bolaget registrera en bolagsordning hos 

Bolagsverket.155 Det är Bolagsverkets uppgift att kontrollera att bolagsordningen uppfyller 

ABL:s krav och att bestämmelserna inte är rättstridiga eller otydliga.156 Nedan kommer syftet 

med bolagsordningen att presenteras samt de bestämmelser som är obligatoriska respektive 

fakultativa.  

 

5.1 Syftet  

Utöver reglerna i ABL, kan bolagsordningen anses utgöra aktiebolagets högsta normkälla och 

bildar tillsammans med stiftelseurkunden157 aktiebolagets grunddokument.158 

Bolagsordningen fungerar som aktieägarnas yttersta riktlinje för bedriften av verksamheten 

och är styrande för bolagsorganens handlingssätt.159 Detta innebär att åtgärder och beslut inte 

får vidtas i strid med bolagsordningen.160 Det finns dock möjlighet att frångå bolagsordningen 

om berörda medlemmar samtycker till avvikelsen.161 Bolagsordningen kan ses som ett 

avtalsrättsligt dokument som reglerar rättsförhållandet mellan aktieägare och bolaget och även 

rättsförhållandet aktieägarna emellan.162 Bolagsordningen har även en betydelse i förhållande 

till tredje man då bestämmelser ger uttryck för organens befogenheter .163 Dock anses det inte 

möjligt att fullkomligt likställa bolagsordningen med ett avtal.164 Bolagsordningen skiljer sig 

från ett avtal i vissa avseenden, bland annat i den effekten bolagsordningen har på 

maktöverföringen till bolagsorganen och den möjlighet som finns att ändra bolagsordningen 

genom majoritetsbeslut. 

 

5.2 Obligatoriska bestämmelser 

I 3:1 ABL framgår de obligatoriska uppgifter som måste finnas med i en bolagsordning. De 

uppgifter som måste anges är bolagets firma, orten för styrelsens säte, bolagets verksamhet, 

aktiekapitalet alternativt ett lägsta eller högsta belopp, antal aktier alternativt lägsta eller 

                                                 
155 Sandström, s.71.  
156 Sandström, s.79. Se även 17:1 ABL.  
157 Stiftelseurkund skall upprättas i samband med bildandet av bolaget. Det är ett dokument som främst reglerar 
frågor om den förmögenhet som stiftarna skall tillskjuta. Se Sandström, s. 70 ff.  
158 Stattin, s. 131.  
159 Stattin, s. 132.  
160 Björn Kristiansson & Rolf Skog, Bolagsordning. Praktiskt vägledning- exempel på formuleringar (Stockholm 
2002), s.11.  
161 Johansson, s.67.  
162 Johansson, s.69.  
163 Johansson, s.70.  
164 Stattin, s.132. 
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högsta antalet aktier. Vidare ska antalet styrelseledamöter alternativt lägsta eller högsta antalet 

ledamöter anges och för det fall bolagets ska ha styrelsesuppleanter ska detta också framgå av 

bolagsordningen.  Vid beräkningen av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska 

arbetstagarrepresenter som utsetts enligt lagen om styrelserepresentanter för de privatanställda 

( 1987:1245) inte inräknas. Om det inte direkt framgår av firman att aktiebolaget är publikt 

skall detta framgå av bolagsordningen.165  

 

Om bolaget väljer att använda sig av euro som redovisningsvaluta skall bolagsordningen 

innehålla uppgifter om det. I dessa fall ska aktiekapitalet också anges i euro.166 

 

Om ett aktiebolag ska ha ett annat syfte än att bereda aktieägarna vinst skall detta särskilt 

framgå av bolagsordningen.167 Det måste då även anges hur bolagets vinst och behållna 

tillgångar vid en likvidation skall fördelas. 

 

5.3 Dispositiva bestämmelser 

Det föreligger inte något hinder mot att reglera andra uppgifter i bolagsordningen utöver de 

obligatoriska som anges i ABL.168Detta gör att aktieägarna får en möjlighet att anpassa 

bolaget efter eget behov. Flertalet bestämmelser i ABL ger uttryckligen möjligheten att 

reglera vissa frågor i bolagsordningen.169ABL innehåller inte någon uppräkning av de 

dispositiva bestämmelserna, istället måste varje kapitel granskas för att se de bestämmelser 

som ger möjlighet till avvikelser.170 Exempel på bestämmelser som kan regleras i 

bolagsordningen är bland annat begränsningar i överlåtelse av aktier171, skillnader i rätten till 

inflytande eller vinst172och majoritetskraven vid beslutsfattande173. Enligt förarbetena får 

bolagsordningen innehålla andra uppgifter under förutsättning att uppgifterna inte strider mot 

lag eller andra föreskrifter i bolagsordningen.174   

 

                                                 
165 3:11 ABL.  
166 3:2 ABL. 
167 3:3 ABL. 
168 Sandström, s.79.  
169 Sandström, s.79. 
170 Kristiansson & Skog, s.20.  
171 4:8, 4:18, 4:27 ABL.  
172 Aktier av olika slag 4:2-5 ABL.  
173 7:40 ABL. 
174 Prop. 2004/05:85, s. 228, 538.  
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Det finns dock begränsningar för vad som kan regleras i en bolagsordning. Det anses inte 

möjligt att införa bestämmelser som skulle förändra de grundläggande reglerna om 

aktieägarnas beslutanderätt på stämman, styrelsens interna kontroll eller styrelsens rätt att utse 

VD.175 Inte heller har det ansetts möjligt att ålägga aktieägarna skyldigheter att aktivt 

medverka i bolagets angelägenheter eller att göra nya kapitaltillskott.176Utöver dessa 

begränsningar får möjligheten att reglera uppgifter i bolagsordningen bedömas vara relativt 

vida.177 Utgångspunkten bör vara att bolaget har en avsevärd frihet att forma bolagsordningen 

enligt egen önskan samt att viss återhållsamhet skall ske vid laglighetsprövningen.178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
175 Sandström, s.80.  
176 Kristiansson & Skog, s.16.  
177 Kristiansson & Skog, s.20. Se även Sandström, s. 79 ff., Johansson, s. 67, Prop. 2004/05:85, s.228, 538.  
178 Torsten Sandström, Publicitet om bolagsbeslut. Verkan av registrering och kungörelse av uppgifter om 
aktiebolag ( Stockholm 2009), s.99.  
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6. Tillsynsorgan i svenskt aktiebolag 

Nedan presenteras möjligheten samt syftet med ett tillsynsorgan i ett svenskt aktiebolag.   

 

6.1 Möjligheten att införa ett tillsynsorgan 

Som nämnts ovan finns det långgående möjligheter till att reglera bestämmelser i 

bolagsordningen.179 Det enda kravet som uttrycks i förarbetena är att uppgifter i 

bolagsordningen måste vara förenliga med lag och författning. Vidare har det inom doktrin 

formulerats andra begränsningar. Vissa fundamentala regler i ABL har ansetts vara av sådan 

karaktär att det inte är möjligt att avvika från dessa i bolagsordningen.180  

 

Beträffande aktiebolagets organisation innehåller ABL utförliga bestämmelser.181 Syftet med 

detta är att ta hänsyn till de skilda intressenterna både inom och utom aktiebolaget. 

Bolagsorganen har en lång tradition i svensk rätt och anses ha tillskapats för att tillhandahålla 

fastställda uppgifter som kommer till uttryck i ABL.182 Organisationsbestämmelserna bedöms 

vara bindande.183 Inom doktrin har det uttryckts att lagens organisationsregler endast skall ses 

som den yttre ramen för bolagets organisation. Det skall därmed finnas ett visst utrymme för 

att utforma aktiebolaget efter egna behov.184Detta bör rimligtvis innebära att ett aktiebolag 

måste ha en organisation i enlighet med lagens struktur men att det inte utesluter möjligheten 

till att införa fler organ. De nya organen får emellertid inte eliminera de rådande organens 

uppgifter.  

 

Även i förarbetena uttrycks möjligheten att införa fler bolagsorgan.185 Visserligen har detta 

uttalats i samband med styrelsens rätt att upprätta nya organ, men uttalandet visar på att 

bestämmelserna i ABL ger utrymme för viss flexibilitet angående bolagsorganisationen. Inom 

doktrin har det även ansetts möjligt att skapa organ genom bestämmelser i 

bolagsordningen.186Denna möjlighet föreligger under premissen att nyskapandet av ett organ 

inte rubbar funktionsfördelningen mellan de befintliga organen.  

 

                                                 
179 Se avsnitt 5.3. 
180 Se avsnitt 5.3.  
181 Stattin, s.80.  
182 Stattin, s.80, 82.  
183 Se avsnitt 3.  
184 Se avsnitt 3.  
185 Prop. 1997/98:99, s.76.  
186 Stattin, s.82.  
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Mot bakgrund av uttalanden i förarbeten samt doktrin bör det vara möjligt att skapa ett 

tillsynsorgan i bolagsordningen. I skapandet av det nya organet måste emellertid 

funktionsfördelningen och organisationsbestämmelserna i ABL beaktas så att det nya organet 

inte inverkar på dessa.  

 

6.2 Syftet med att registrera i bolagsordningen 

Det finns flera ändamål med att offentliggöra bolagsbeslut.187 Publiciteten syftar till att 

tillvarata intressenter både inom och utom bolaget. Den mest övergripande avsikten med 

offentliggörandet är att ge allmänheten information om bolagets förhållanden.188 

Registreringen måste därför innehålla korrekta uppgifter och återspegla en riktig bild av 

bolagsbesluten.  

 

För aktieägarna föreligger det ett intresse av att laglighetspröva beslut som anmäls för 

registrering, främst de som innebär ändringar i bolagsordningen.189 Vidare har även blivande 

aktieägare ett intresse av att publicerade uppgifterna är riktiga.  

 

Det föreligger ett samhällsnyttoperspektiv på offentligheten av bolagsbeslut.190 Det finns ett 

offentligt intresse av ordning och struktur i näringsverksamhet. Laglighetsprövningen som 

sker i samband med publiciteten främjar detta intresse.  

 

Registrering av beslut kan även ha betydelse för transaktionskostnaderna i samhället.191 Det 

finns ett marknadsintresse av att minska aktörernas kostnader för att utreda och bevisa 

innehåller i ett bolagsbeslut. Registreringen fungerar därför som ett effektivt sätt att visa 

existensen av ett visst bolagsbeslut.192 Även myndigheter och domstolar utgår ifrån de 

registrerade uppgifterna och undviker på det sättet stora utredningar.193 Ett offentligt 

bolagsbeslut kan därför användas som ett starkt bevis.194 

 

 

                                                 
187 Sandström (2009), s.29 ff.  
188 Sandström (2009), s.30.  
189 Sandström (2009), s.31.  
190 Sandström (2009), s.31.  
191 Sandström (2009), s.32.  
192 Sandström (2009), s.32.  
193 Sandström (2009), s.32.  
194 Sandström (2009), s.32. 
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6.3 Syftet med ett tillsynsorgan 

 

Syftet 

Syftet med ett tillsynsorgan är att skapa informationsutväxling mellan bolagsledningen och 

aktieägarna löpandes under verksamhetsåret och därmed minimera aktieägarproblemen.  

 

I tidigare avsnitt195 har möjligheten till att minska aktieägarproblemet diskuterats. För att 

minimera intresseproblemet har aktieägarna ansetts behöva övervaka och skapa ett incitament 

för ledningen att agera i enlighet med aktieägarnas intresse. Det har även ansetts lönsamt för 

bolagsledningen att säkerställa att de verkar för aktieägarnas intresse. En möjlig lösning till 

detta skulle vara ett tillsynsorgan. Genom det nya organet skulle aktieägarna kunna övervaka 

verksamheten samtidigt som ledningen, genom informationsutväxlingen, skulle kunna visa att 

verksamheten bedrevs med hänsyn till aktieägarnas önskan. Det är dock viktigt att det även 

finns ett incitament att handla med hänsyn till aktieägarna. En möjlig drivkraft för 

Bolagsledningen skulle kunna bestå av extra ersättning alternativt annan förmån för de fallen 

aktieägarna ansåg att ledningen agerat riktig.   

 

Styrelsen informationsskyldighet skulle även skapa större transparens i styrelsens arbete. 

Detta skulle medföra att skilda beslutsprocesser synliggjordes på ett sätt som inte förekommer 

i nuvarande struktur. Den informationen som idag förekommer på bolagsstämman beträffande 

styrelsens arbete är av allmän karaktär där endast övergripande frågor om verksamheten 

presenteras.196Ett tillsynsorgan skulle ge aktieägarna möjlighet att bedöma styrelsens 

verksamhet i större omfattning och skulle därmed fungera som en drivkraft för styrelsen att 

tillvarata aktieägarnas intresse.  

 

I förarbetena har även vikten av en aktiv ägarfunktion betonats197. Detta har ansetts vara en 

viktig komponent för att skapa effektiva företag och en fungerande markandsekonomi. Det 

har bland annat uttalats ”De som vill få ut så mycket som möjligt av de ekonomiska fördelar 

som ett framgångsrikt utvecklingsarbete ger måste styra sina investeringar till de  

verksamheter och företag som har de bästa vinstutsikterna. De måste också övervaka sina 

investeringar genom att hålla sig underrättade om hur deras företag utvecklas och söka 

                                                 
195 Se avsnitt 2.1.  
196 Sandström, s.97 ff.  
197 Prop. 1997/98:99, s.72.  
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påverka deras verksamhet.”198  Uttalandet visar på betydelsen av att aktieägarna upplyses om 

bolagets utveckling. Införandet av ett tillsynsorgan skulle bidra till en ökad interaktion mellan 

aktieägarna och styrelsen. Till skillnad från dagens system, där aktieägarna i princip endast får 

information vid bolagsstämman199, skulle införandet av det nya organet medföra mer 

information löpandes under året. Informationsflödet skulle på detta sätt öka aktieägarnas 

involvering i bolaget.  

 

Utformningen av det nya organet 

I likhet med SE-bolag, bör tillsynsorganets ledamöter väljas på bolagsstämman. Aktieägarna 

bör även ge instruktioner för hur det nya organet skall fungera och ange hur styrelsen skall 

förhålla sig till tillsynsorganet. Det är viktigt att den nya organisationens utformning tydliggör 

på bolagsstämman. Genom att registrera tillsynsorganet i bolagsordningen och ange 

instruktioner i bolagsordningen tydliggörs aktiebolagets organisation för bolaget och för 

utomstående. Att införa bestämmelserna i bolagsordningen har även betydelse för 

aktieägarnas möjlighet att kräva skadestånd.200 Styrelsen måste få bestämda föreskrifter om 

hur informationsskyldigheten mellan styrelsen och tillsynsorganet skall ske. Denna skyldighet 

bör kunna varieras beroende på behovet i varje enskilt bolag. Aktieägarna behöver även ta 

hänsyn till hur tillsynsorganet skall utväxla informationen till aktieägarna. Rimligtvis bör 

detta ske löpandes under verksamhetsåret alternativt att aktieägarna får möjlighet att ta del av 

information vid begärt tillfälle. I likhet med SE-bolag, kan det vara lämpligt att tillsynsorganet 

anger ett yttrande över styrelsens verksamhet på bolagsstämman. På detta sätt får alla 

aktieägare en utvärdering över styrelsens och det kan vara behjälpligt vid frågan om styrelsen 

ska få fortsatt förtroende.   

 

Jämförelse med tillsynsorgan i SE-bolag 

Det är viktigt att införande av ett tillsynsorgan inte förändrar funktionsfördelningen mellan de 

befintliga organen.201 Detta innebär att tillsynsorganet i ett svenskt aktiebolag kommer att 

behövas utformas annorlunda jämfört med tillsynsorganet i ett SE-bolag. Till skillnad från 

SE-bolag, kan tillsynsorganet i ett svenskt aktiebolag inte få behörighet att utse styrelsen, 

denna rätt tillkommer bolagsstämman exklusivt.202 I SE-bolag har tillsynsorganet rätt att 

                                                 
198 Prop. 1997/98:99, s.72. 
199 Se avsnitt 2.3.  
200 Se avsnitt 7.  
201 Se avsnitt 6.1. 
202 Sandström, s.178.  
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bestämma att organets medgivande skall krävas för vissa beslut som fattas av styrelsens eller 

VD.203 Det går inte att införa motsvarande system i svenskt aktiebolag eftersom det skulle 

eliminera styrelsens och VD:s organfunktion. Styrelsen i ett svenskt aktiebolag är behörig att 

vidta åtgärder för bolagets räkning, endast ärenden av avgörande betydelse för bolaget skall 

tas upp på bolagsstämman.204Tillsynsorganet i ett svenskt aktiebolag kommer därmed inte ha 

rätt att fatta några beslut som tillkommer styrelsen respektive bolagsstämman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
203 Se avsnitt 4.2.3.  
204 Se avsnitt 3.  
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7. Konsekvenser 

 

7.1 Risker 

Införande av ett tillsynsorgan kommer att medföra kostnader. Dessa kommer dels bestå av 

resurser till det nya organet samt administrativa kostnader för rådande bolagsledning. 

Tillsynsorganet kommer även att innebära ökad arbetsbelastning för styrelsen och VD. De 

tilltagna kostnaderna behöver inte nödvändigtvis innebära att införandet inte är ekonomiskt 

försvarbart. Med hänsyn till att bolag i stora ekonomiska nationer som Tyskland205 och 

Kina206 använder dualistiskt ledningssystem tyder mycket på att systemet ändå är ekonomiskt 

effektivt.  

 

I samband med att tillsynsorganet registreras i bolagsordningen kommer aktiebolagets 

organisationsstruktur bli synligt för utomstående. Det finns en risk för att banker, investerare 

och andra intressenter ställer sig tveksamma till den främmande organisationen. För 

utomstående kan det kännas tryggare att investera i ett bolag med en organisation som är 

välbekant. Det är möjligt att det kan uppstå en viss tvekan från andra intressenter, men 

tillsynsorganet kan även indikera en viss trygghet. För utomstående blir det uppenbart att 

aktieägarna i bolaget har kontroll över verksamheten vilket säkerställer att bolagsledningen 

agerar utifrån bolagets bästa.  

 

7.2 Ansvaret för bolagsledningen 

Styrelsens och VD:s skadeståndsansvar regleras i 29:1 ABL. Skadeståndsreglerna i ABL har 

framför allt en avskräckande funktion.207 Reglerna är tänkta att stärka ledamöternas 

incitament till att visa aktsamhet och tillvarata bolagets intresse. Ansvaret i ABL är 

individuellt och innebär att skadeståndsbedömningen måste ske för varje enskild ledamot.208 

Skadeståndsbedömningen består av fyra olika rekvisit som alla måste vara uppfyllda för att ett 

skadeståndsanspråk skall kunna krävas.  

 

                                                 
205 Se avsnitt 4.2.3.  
206 Julia Shao, Vill du skriva mångmiljonkontrakt i Kina- då måste du veta vem som är legal representative, 
Dagens Juridik, 2013-05-08.  
207 Sandström, s.391. 
208 Sandström, s.395.  
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a) Till en början måste skadeståndsbedömningen utgå ifrån en viss handling.209 Handlingen 

kan bestå av både ett aktivt eller ett passivt agerande. Här är det även viktigt att beakta att 

handlingen måste ha vidtagits i samband med uppdraget. 210 

 

b) En del av skadeståndsbedömningen består av att visa att styrelseledamoten agerat culpöst 

vid utförandet av uppdraget, dvs. visat oaktsamhet.211 Enbart dåliga affärsbeslut medför inte 

ett skadeståndsansvar, ett visst risktagande i samband med affärer får godtas.212  

 

c) Det krävs ett adekvat orsakssamband mellan handling och den uppkomna skadan. 

Orsakssamband innebär i princip att skadan inte skulle ha uppkommit om ledamoten inte 

utfört handlingen eller om ledamoten agerat aktsamt.213 Dock anses orsakssambandet inte 

föreligga om skadan skulle ha uppkommit oberoende av den oaktsamma handlingen.214 

Vidare krävs det även att orsakssambandet är adekvat. Detta innebär att den orsakade 

handlingen skall ligga i farans riktigt, dvs. handlingen skall inte medföra alltför avlägsna eller 

oväntade effekter.215  

 

d) Den fjärde punkten i skadebedömningen är själva skadan. ABL tar endast sikte på rena 

förmögenhetsskador.216 Svårigheten med denna del av bedömningen är att visa att ett visst 

handlande medfört ekonomiska förluster.217 Ett visst oaktsamt agerande, t.ex. att ett ärende 

handläggs formellt fel, behöver inte nödvändigtvis medföra ekonomiska skadeeffekter.218 

 

Internt och externt ansvar 

I ABL föreligger det en distinktion mellan ledningens interna ansvar och det extern 

ansvaret.219Det interna ansvaret regleras i 29:1 1 meningen och innefattar ledningens ansvar 

gentemot bolaget. Denna skadeståndstalan förutsätter att bolagsstämman tar ställning till 

bolagsledningens ansvar.220 Aktieägarna skall därför alltid bedöma huruvida de vill bevilja 

                                                 
209 Sandström, s.395.  
210 Rolf Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar (Stockholm 2008), s.49. 
211 Sandström, s.396.  
212 Sandström, s.396. 
213 Sandström, s.397.  
214 Dotevall, s.65.  
215 Sandström, s.397. Se även Dotevall, s.66.  
216 Sandström, s.397.  
217 Sandström, s.397.  
218 Sandström, s. 397.  
219 Sandström, s.398 ff. 
220 29:7 ABL. 
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bolagsledningen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Detta är ett obligatoriskt 

ärende på bolagsstämman.221 En processförutsättning är därför att aktieägarna röstar för att 

utkräva ansvar av bolagsledningen.  

 

Det externa ansvaret kommer till uttryck i 29:1 2 meningen och omfattar bolagsledningens 

ansvar gentemot enskilda aktieägare och andra intressenter. För detta ansvar förekommer inte 

några processuella förutsättningar som måste vara uppfyllda innan talan kan väckas. Det 

externa ansvaret aktualiseras endast vid en normavvikelse.222I lagen anges att 

skadeståndsansvaret tillämpas vid överträdelse av ABL, bolagsordningen och 

årsredovisningslagen. Detta innebär att det krävs ett kvalificerat handlingssätt, dvs. 

överträdelse av de skyddsnormer som är angivna i lagen.223 

 

Vid ett vårdslöst agerande från bolagsledningen drabbar ofta skadan bolaget direkt genom att 

det sker en förmögenhetsminskning i bolaget.224  En direkt skada för bolaget kan innebära 

indirekta skadeeffekter för externa intressenter, t.ex. genom en sänkning av aktievärdet.225 En 

aktieägare kan även drabbas av en direkt skada utan att bolaget i sig skadas. Detta kan 

exempelvis uppstå vid en aktiekurssänkning på grund av oriktig bolagsinformation utan 

direkta förluster i bolaget, när aktieägarna förmås teckna aktier på vilseledande information 

eller att aktieägare inte får ta del av en förmån som tillkommer andra.226 Bolagsledningen har 

en allmänna vård- och lojalitetsplikten mot bolaget.227 Brister i dessa plikter kan emellertid 

inte vara skadeståndsgrundande för aktieägarnas ansvarstalan.228 Som huvudregel anses 

aktieägarna endast kunna kräva skadestånd vid direkt skada.229 Indirekt skada som drabbar 

aktieägarna kollektivt bör kompenseras med andra åtgärder.230 Ett undantag, som berättigar 

aktieägarna till skadestånd även vid indirekt skada, föreligger vid överträdelse av 

likhetsprincipen och generalklausulen. 231 

 

 

                                                 
221 7:11 ABL. 
222 Sandström, s.401.  
223 Sandström, s.401.  
224 Sandström, s.402.  
225 Sandström, s.402.  
226 Sandström, s.402.  
227 Dotevall, s.231.  
228 Dotevall, s.231.  
229 Sandström, s.403.  
230 Sandström, s.403. 
231 Sandström, s.404.  
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7.2.1 Bolagsledningens ansvar efter införandet av tillsynsorganet 

Ett tillsynsorgan kommer att medföra en informationsskyldighet för bolagsledningen enligt de 

instruktioner som aktieägarna kommer överens om på bolagsstämman.  Eftersom styrelsens är 

ett underordnat organ gentemot bolagsstämman föreligger en lydnadsplikt och skyldighet att 

följa bolagsstämmans instruktioner.232  

 

Det ansvar som aktualiseras för styrelsen för de fall styrelsen inte följer instruktioner är 

skadeståndsbestämmelsen som beskrivits ovan. Svårigheten vid en skadeståndstalan är främst 

att påvisa en skada.233Det är ofta problematiskt och resurskrävande att utreda och kunna 

bevisa att det uppstått en ekonomisk förlust som går att anges i kronor. Om bolagsledningen 

bortser ifrån eller inte informerar tillsynsorganet i tillräcklig utsträckning aktualiseras ansvaret 

i 29 kap ABL. Detta förutsätter emellertid att en skada uppstått antingen för bolaget eller för 

en enskild aktieägare. En avvikelse från informationsskyldigheten behöver inte nödvändigtvis 

medföra ekonomiska förluster vilket kan medföra att rekvisitet på skada kan bli svårt att 

styrka. Enskilda aktieägares möjligheter att kräva skadestånd förutsätter dessutom att det 

föreligger en direkt skada samt att bolagsledningen överträtt någon av de angiva normerna i 

lagen. Det är i dessa fall tillsynsorganets registrering i bolagsordningen får betydelse. Det är 

oklart vilka situationer en enskild aktieägare skulle kunna drabbas av direkt skada till följd av 

bristande information från bolagsledningen.  

 

7.3 Tillsynsorganets ansvar 

Frågan är vilket ansvar som kan krävas av tillsynsorganets ledamöter. Till en början måste 

utredas vilka skador ett tillsynsorgan skulle kunna orsaka. De risker som aktualiseras är 

främst:  

a) att organet inte förmedla eller förmedla fel information till aktieägarna.  

 

b) att ledamöterna lämna känsliga uppgifter om bolaget till utomstående.  

 

Tillsynsorganet kommer att vara ett nytt organ skapat av aktieägarna och kommer därför inte 

omfattas av reglerna i ABL. Lagens bestämmelser är endast tillämpliga på de organ som är 

angivna i lagen. 234 

                                                 
232 Se avsnitt 3.  
233 Sandström, s.397 ff.  
234 Stattin, s.83.  



 32 

Ledamöterna i det nya organet kommer, i likhet med andra uppdragstagare, att ses som 

sysslomän för bolaget.235 Med sysslomannaskap avses åtaganden av immateriella prestationer, 

dvs. uppdrag som inte är knutna till fysiska föremål.236 Förtroendeförhållandet mellan 

uppdragsgivare (huvudmannen) och uppdragstagare (sysslomannen) är ett utmärkande 

kännetecken för sysslomannaskapet.237 Det är främst bestämmelserna i 18 kapitlet i 

Handelsbalken (HB) som blir tillämpliga på sysslomän. Reglerna i 18 kap HB är åldriga och 

har på senare år minskat i betydelse på grund av nytillkommen lagstiftning.238Andra lagar på 

rättsområdet kan användas för viss vägledning.239 De lagar som främst aktualiseras är 

kommissionslagen (2009:865), lagen om handelsagentur (1991:351) samt de 

associationsrättsliga författningarna. I ett uppdragsförhållande har uppdragsgivaren ofta givit 

uppdragstagaren en fullmakt. Bestämmelserna i 18 kap HB kan därför komma att 

kompletteras av fullmaktsreglerna i avtalslagen (1915:218).  

 

Bestämmelserna i 18:3-4  HB reglerar sysslomans ansvar gentemot huvudmannen. Det anses 

föreligga en allmän lojalitetsplikt som sysslomannen måste beakta gentemot huvudmannen.240 

I 18:3 HB regleras sysslomans ansvar vid illojalthandlande. Sysslomannen blir ansvarig om 

huvudmannen lider skada av dennes handling. Huvudmannen har därmed en rätt att utkräva 

civilrättsligt skadestånd.241Enligt 18:4 föreligger dock inget skadeståndsansvar om 

sysslomannen inte varit culpös eller dolös.  Sysslomannen åläggs ett ansvar om huvudmannen 

vållats skada genom försummelse eller svek. Den skadeståndsrättsliga bedömningen sker på 

motsvarande sätt som bedömningen om oaktsamhet enligt skadeståndsreglerna i ABL.242 

Sysslomannaansvarets skiljer sig från ansvarsbestämmelserna i ABL. Ansvaret för 

sysslomannen omfattar endast skada som vållats huvudmannen. Detta innebär att ansvaret 

endast aktualiseras när skada åsamkats bolaget.243  

 

 

 

                                                 
235 Stattin, s.83. 
236 Hugo Tiberg & Rolf Dotevall, Mellanmansrätt (Stockholm 2009), s.26 
237 Tiberg & Dotevall, s.26.  
238Tiberg & Dotevall, s.26.   
239 Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson, Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt, 1 häftet. Särskilda avtal   
(Stockholm 2008), s.214 ff. Se även Tiberg & Dotevall, s.27.  
240 Hellner m.fl., s.215.  
241 Stattin, s.432.  
242 Stattin, s.432. 
243 Stattin, s.398.  
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7.3.1 ABL analogt  

Frågan är om det finns möjlighet att tillämpa skadeståndsreglerna i ABL analogt på 

ledamöterna i tillsynsorganet.  

 

Inom doktrin har det diskuterats om 29 kap ABL kan tillämpas analogt på andra 

befattningshavare än de som omfattas av lagen.244 Det finns skilda uppfattningar i denna 

fråga.245 Det anses råda enighet om att skadeståndsreglerna kan tillämpas på den som agerar 

som organledamot men där tillsättningen är belastad med formella fel. Det förekommer även 

en viss samstämmighet om att ABL kan tillämpas analogt på s.k. de facto director, dvs. den 

som i praktiken agerar som ledamot och på s.k. shadow director, dvs. den som styr bolaget 

men som inte officiellt är ledamot.246 

 

Skadeståndsreglerna i ABL är konstruerade utifrån den kompetens- och funktionsfördelning 

som råder mellan bolagsorganen.247 Detta innebär att skadeståndsreglerna utgår ifrån att 

bolaget är organiserat i enlighet med de bestämmelser som lagen stipulerar.248 Syftet med 

reglerna är att ha en preventiv och avskräckande funktion.249 Det har därför inom doktrin 

uttalats att en analogivis tillämpning torde vara möjlig under förutsättning att 

bestämmelsernas ändamål fullföljs.250 

 

I debatten om möjligheten till analogivis tillämpning av 29 kap ABL har valberedningen i 

Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) bedömts.251  Koden är ett internt regelverk för de 

börsnoterade aktiebolagen i Sverige och ska fungera som ett komplement till ABL.252 

Valberedningen utses av bolagsstämman och har som uppgift att lämna förslag till val av 

ordförande och ledamöter till styrelsen.253 Ledamöterna i valberedningen anses vara 

sysslomän för bolaget och deras ställning som sysslomän kan jämställas med 

styrelseledamöters förhållande till aktiebolaget.254 Det anses därför lämpligt att tillämpa 

                                                 
244 Stattin, s.399 ff. Se även Dotevall, s.54 ff.  
245 Stattin, s.399.  
246 Stattin, s.429.  
247 Stattin, s.398.  
248 Stattin, s.398. 
249 Stattin, s.400 ff.  
250 Stattin, s.401.  
251 Stattin (2005), s.273.  
252 Sandström, s.170.  
253 Stattin (2005), s.270. 
254 Stattin (2005), s.273.  
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skadeståndsreglerna analogt på ledamöterna i valberedningen.255Anledningen till detta är att 

ledamöterna i valberedningen har en ställning som organledamöter och ett förhållande till 

både bolaget, aktieägare och tredje man. En tillämpning av ansvarsreglerna i 18 kap HB 

skulle inte vara tillräckligt skydd för alla intressenter eftersom bestämmelserna skulle utesluta 

aktieägarnas och tredje mans möjlighet att kräva ansvar. Som nämns ovan innefattar 18 kap 

HB endast ansvaret mot bolaget.  

 

Mot bakgrund av det anförda torde skadeståndsreglerna i ABL även kunna tillämpas analogt 

på tillsynsorganet. Ledamöterna i tillsynsorganet har en sysslomannaställning mot bolaget 

men har även ett förhållande gentemot aktieägarna. Det föreligger därför ett behov för 

aktieägarna att kunna kräva ansvar av ledamöterna i tillsynsorganet i situation där aktieägarna 

åsamkas skada. Mycket tyder på att tillsynsorganet på motsvarande sätt som valberedningen 

skulle omfattas av skadeståndsreglerna i ABL, men rättsläget är dock inte klart.  
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8. Analys 

Utsikterna att reglera uppgifter i bolagsordningen får bedömas vara relativt vidsträckta. Det 

förekommer få begränsningar för de bestämmelser som får anges i en bolagsordning. Det 

föreligger därmed en möjlighet att registrera ett tillsynsorgan och på så sätt försöka minska de 

aktieägarproblem som finns i nuvarande struktur. En sådan åtgärd skulle även vara förenligt 

med organisationsbestämmelserna ABL. Bestämmelserna tillåter en utformning av bolaget 

som inkluderar andra bolagsorgan utöver de som finns angivna lagen.  Dock får införandet av 

ett nytt bolagsorgan inte inverkar på grundstrukturen i ABL eller de befintliga bolagsorgans 

funktionsfördelning.  

 

Tillsynsorgan skulle fungera som en länk mellan aktieägarna och bolagsledningen och bidra 

till en ökad interaktion mellan aktörerna. Det kan frågesättas om det inte vore lämpligare med 

en direkt kommunikation mellan aktieägarna och bolagsledningen. Det måste dock beaktas att 

problemen främst uppstår i aktiebolag med stor organisation. Det vore därför inte effektivt om 

ledningen skulle vara tvungen att löpande informera alla aktieägare om verksamhetens 

utveckling. Det skulle bli mer produktivt om kommunikationen koncentreras till ett organ. 

Möjligheten att utvärdera bolagsledningens arbete skulle även öka om informationen 

granskades av ett organ med en uteslutande uppgift att tillvarata aktieägarnas intresse. Vidare 

skulle tillsynsorganet bestå av ledamöter med spetskompetens, något som aktieägarna inte 

alltid besitter. Det bör även beaktas att intresset hos varje enskild aktieägare inte 

nödvändigtvis behöver vara lika, en konsekvens av skillnader i aktieinnehavet. Detta kan 

inverka på bedömningen av den information som förmedlas från tillsynsorganet. Det skulle 

därför vara lämpligare att ha ett särskilt organ för informationsutväxlingen.   

.  

I grunden handlar det om att skapa effektiva företag som genererar samhällsekonomiskt nytta. 

En stor beståndsdel i detta består av att ha expanderande företag och individer som är villiga 

att bidra med riskkapital. En interaktion mellan de som satsar kapital och de som förvaltar 

kapitalet har stor betydelse. Det måste skapas ett system som säkerställer ett ekonomiskt 

risktagande men som samtidigt inte hämmar bolagsledningars utrymme att utveckla företaget. 

Tillsynsorganet får därför inte medföra att ledningen inte vågar ta affärsrisker. Faran för detta 

får dock bedömas som liten. Till en början kommer införandet av tillsynsorganet inte öka 

ledamöternas skadeståndsansvar. Skadeståndsbedömningen kommer fortsättningsvis att 

grundas på rekvisiten i ABL. Vidare skulle tillsynsorganet medföra att styrelsens process 



 36 

framtill ett visst affärsbeslut skulle synliggöras på ett sätt som inte existerar i dagens struktur. 

Motiveringen till affärsbesluten skulle därmed kunna underlättas. Transparensen i 

bolagsledningens arbete skulle öka förståelsen hos aktieägarna för beslutsprocessen. 

Ledningens informationsskyldighet skulle även medföra att ledningen i större utsträckning 

skulle uppmärksamma effekterna av sina handlingar På det sättet skulle risken för 

ofördelaktigt agerande reduceras.  

 

I dagens system finns det en möjlighet för aktieägarna att entlediga styrelsen alternativt viss 

ledamot i fall det uppstår missnöje med bedriften av bolaget. Detta är en enkel lösning på 

problemet, men inte en optimal lösning. Ur ett företagsperspektiv finns det ett intresse av att 

ha en stabil och säker styrelse som får möjlighet att utveckla företaget över en längre period. 

Ledamöterna besitter ofta stor kunskap om bolaget som de erhållit efter flera år i 

verksamheten. Det är därför fördelaktigt att ha en ledning som får fortsatt förtroende under 

flera år. Att entlediga ledamöter skapar kunskapsförlust för bolaget och en instabilitet för 

ledningen. Dessutom består grundproblemet, informationen mellan aktieägarna och ledningen 

föreblir minimal.   

 

Det är svårt att yttra sig om omfattningen av aktieägarproblemen. Forskning visar att 

majoriteten av ledningarna drivs av andra intressen som inte alltid korresponderar med 

aktieägarnas intressen. Hur stora skadorna är av detta förfarande är oklart. Dock är det 

uppenbart att dagens system inte i tillräcklig utsträckning erbjuder ett skydd för aktieägarna. 

Det föreligger ett behov av förändring och om denna skall ske genom åtgärder av lagstiftaren 

eller inom ramen för ABL:s handlingsutrymme får framtiden avgöra.  
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