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SAMMANFATTNING 

Flertalet uppmärksammade bolagsskandaler runt om i världen har lett till allt större intresse 

för frågor kring corporate governance eller bolagsstyrning på svenska. Enligt den svenska 

modellen för bolagsstyrning är det styrelsen som ansvarar för utvecklingen och driften av 

aktiebolaget. Det kan dock uppkomma situationer där styrelsens intresse strider mot bolagets 

intresse. Styrelseledamöter kan t.ex. skaffa sig fördelar på bolagets bekostnad. För att 

förhindra illojalt beteende har lagstiftaren infört en skadeståndssanktionerad plikt att vara lojal 

mot bolaget och att sätta bolagets intresse främst. Syftet med denna uppsats är att utreda och 

analysera principen om samtliga aktieägares samtycke (SAS-principen) och dess räckvidd i 

förhållande till styrelseledamöters och verkställande direktörs skadeståndsansvar. SAS-

principen ger möjlighet att avvika från samtliga bestämmelser i aktiebolagslagen (2005:551) 

[cit. ABL] som är uppställda till skydd för nuvarande aktieägare. För att avgöra om ett beslut 

med giltig verkan kan fattas med stöd av SAS-principen måste således skyddsomfånget för 

den aktuella regeln slås fast. I NJA 2013 s. 117 fastställs att lojalitetsplikten kan åsidosättas 

med stöd av SAS-principen. Det är däremot inte klart hur SAS-principen förhåller sig till 

vårdplikten. Högsta domstolens [cit. HD] resonemang kan eventuellt tillämpas analogt på 

vårdplikten. HD kommer fram till att beslut som har fattats med samtycke från samtliga som 

var medlemmar när beslutet fattades inte kan föranleda skadeståndskyldighet för styrelse-

ledamöterna, även om det skulle vara ett för associationen ogynnsamt beslut. Slutsatsen är att 

skadeståndsansvaret i 29 kap 1 § 1 st. ABL under vissa förutsättningar förlorar sin funktion 

pga. SAS-principen. Följderna kan bli allvarliga för såväl bolaget som för framtida aktieägare. 

Det leder dessutom till ett rubbat förtroende för näringslivet. Det kan således diskuteras om 

Sverige ska följa den internationella utvecklingen och öppna för att ta hänsyn inte enbart till 

aktieägarnas intressen utan även till externa parters intressen. 
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1 INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

Idag riktas allt mer uppmärksamhet mot frågor om hur bolag bör styras.
1
 Flertalet 

uppmärksammade företagskandaler i Sverige och utomlands aktualiserar frågor om bolags-

ledningens befogenheter och skyldigheter samt ansvar för fel och försummelser.
2
   

Typiskt för alla former av associationer är att delägarna har ett gemensamt syfte eller 

ändamål med verksamheten. Syftet i ett aktiebolag är normalt att skapa vinst åt ägarna. I 

bolagsordningen kan dock anges om syftet är något annat, se 3 kap. 3 § aktiebolagslagen 

(2005:551) [cit. ABL].
3
 Syftet ligger sedan till grund för det beslutskriterium som styr organ-

personers dvs. styrelseledamöters och verkställande direktörs beslutsfattande och anger vilka 

intressen de ska ta hänsyn till för att undgå ansvar.
4
 Organpersonernas uppdrag är att driva 

verksamheten enligt delägarnas önskemål. Organpersoners intresse av bolagets framgång kan 

dock vara begränsat.
5
 Normalt har en organperson ett intresse av att behålla sitt uppdrag. Det 

kan dessutom finnas olika former av incitamentsprogram för att motivera styrelseledamöter 

och verkställande direktör.
6
 Det kan ändå uppkomma situationer där organpersoners intresse 

strider mot bolagets intresse. Det finns exempelvis risk att organpersoner skaffar sig fördelar 

på bolagets bekostnad. Lagstiftaren har därför infört en skadeståndssanktionerad plikt att vara 

lojal mot bolaget och att sätta bolagets intresse främst. Detta interna ansvar innebär att 

styrelseledamot och verkställande direktör är ersättningsskyldiga när de vid fullgörande av 

sina uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget, 29 kap. 1 § 1 st. 1 meningen 

ABL. 

Samtyckesprincipen är en allmän associationsrättslig princip som innebär att 

associationsmedlemmar har rätt att samtycka till beslut som är oförenliga med bestämmelser 

som ska skydda medlemmarna. Samtyckesprincipen kallas inom aktiebolagsrätten principen 

om samtliga aktieägares samtycke eller SAS-principen. Det är alltså klart att bestämmelser 

som ska skydda associationsmedlemmarna kan åsidosättas med samtliga medlemmars 

samtycke. Det har däremot varit osäkert om samtliga medlemmars samtycke till ett för 

                                                             
1
 Benämns i litteraturen med termen bolagsstyrning eller corporate governance. 

2
 Jfr prop. 04/05:85 s. 204, 290. Se Svernlöv, Styrelse och VD-ansvar, s. 15 och Stattin, Bolagsorgan och  

bolagsstyrning, s. 35. Jfr Sevenius, Bolagsstyrning, s. 31 ff.  
3
 Se t.ex. Sandström, s. 20 f.  

4 Se Bergström & Samuelsson, s. 44. Se även Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 146.  
5
 Se t.ex. NJA 2013 s. 117.  

6
 Jfr Sevenius, Bolagsstyrning, s. 261.  
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associationen skadebringande beslut sätter associationens rätt till skadestånd ur spel.
7
 Högsta 

Domstolen [cit. HD] klargör i NJA 2013 s. 117 att så är fallet när en bostadsrättsförenings 

skadeståndsanspråk mot tidigare styrelseledamöter nekas. HD kommer fram till att beslut 

inom en bostadsrättsförening som fattas med samtycke från samtliga medlemmar i föreningen 

vid tidpunkten för beslutet inte kan föranleda skadeståndskyldighet för styrelseledamöterna 

även om det skulle vara ett för föreningen ogynnsamt beslut. Om samtliga medlemmar har 

samtyckt till beslutet uppstår följaktligen ingen skadeståndsfordran för associationen. HD:s 

avgörande har stor principiell betydelse på associationsrättens område, dels som ett klar-

görande av att samtliga medlemmars samtycke sätter det interna skadeståndsansvaret ur spel, 

dels som en uttrycklig bekräftelse av det traditionella synsättet att associationsintresset ut-

tömmande består av nuvarande aktieägares intressen och inte framtida aktieägares intressen.
8
  

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera SAS-principens räckvidd i förhållande 

till det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret för organpersoner, närmare bestämt 

styrelseledamöter och verkställande direktör. SAS-principen och det aktiebolagsrättsliga 

skadeståndsansvaret finns relativt utförligt behandlat i doktrinen. Det finns däremot litet 

skrivet om kopplingen mellan dessa institut. Målsättningen är således att utreda rättsläget på 

detta område. Syftet är vidare att belysa problematiken kring uteblivet ansvar för organ-

personer vid överträdelse av lojalitetsplikten och vårdplikten. En analys av detta problem är 

av intresse eftersom följderna av en sådan överträdelse kan bli allvarliga. 

 

Uppsatsens problemformulering:  

- Vilken räckvidd har SAS-principen i förhållande till organpersoners skadestånds-

ansvar? 

 

Uppsatsens frågeställningar för att nå syftet och besvara problemformuleringen är följande: 

- Vilka plikter åligger styrelseledamöter och verkställande direktör?  

- Vad har SAS-principen för innehåll och räckvidd?  

- Finns det undantag från SAS-principen? 

                                                             
7
 Arvidsson, Associationsrättsligt samtycke och skadestånd, SvJT 2014, s. 653 f.  

8
 Arvidsson, Associationsrättsligt samtycke och skadestånd, SvJT 2014, s. 654. 
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- Vad innebär det att aktieägare har lämnat samtycke på felaktiga premisser? 

- Hur ser SAS-principens räckvidd ut i förhållande till organpersoners plikter och vad 

får det för konsekvenser? 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen handlar om SAS-principens räckvidd. De formella reglerna kring beslut vid 

bolagsstämma och liknande behandlas däremot inte. Tanken är att föra en mer allmän 

diskussion om SAS-principens tillämpning. Uppsatsen behandlar styrelseledamöters och verk-

ställande direktörs skadeståndsansvar gentemot bolaget, dvs. det interna ansvaret. Ansvaret i 

förhållandet till aktieägare och annan tredje man, det externa skadeståndsansvaret, behandlas 

också till viss del. Revisorers och aktieägares ansvar kommer däremot inte att beröras. 

Avsikten är inte att ge en fullständig redogörelse för aktiebolagsrättens skadeståndsregler utan 

endast att behandla de regler som är aktuella i ljuset av uppsatsens syfte. Grunderna för skade-

ståndsansvaret behandlas således endast översiktligt. Styrelseledamöter och verkställande 

direktör kan ådra sig andra påföljder än rent aktiebolagsrättsliga påföljder för sitt handlande, 

exempelvis straffrättsligt ansvar, skiljande från uppdraget eller uteblivet omval.
9
 De två 

sistnämnda kommer inte att beröras i detta arbete. Uppsatsen behandlar däremot i viss 

utsträckning skadeståndsansvar för brottslig handling. Fokus för uppsatsen är organpersoners 

ansvar i aktiebolag. Detta är dock en problematik och ett resonemang som gäller generellt 

inom associationsrätten. 

 

1.4 Material och metod 

Vid författandet av denna uppsats har en i huvudsak klassisk rättsdogmatisk metod tillämpats. 

De traditionella rättskällorna lagtext, förarbeten, praxis och doktrin har behandlats.
10

 

Uppsatsen handlar till stor del om okodifierade rättsprinciper. Doktrinen har således en central 

roll. Lagtext har använts i den mån det funnits och förarbeten har använts för att reda ut lag-

stiftarens intentioner. Jag har således använt en ändamålstolkning för att undersöka ända-

målen bakom befintlig lagstiftning och aktuella rättsprinciper. Det finns ett prejudikat på 

området, NJA 2013 s. 117, som behandlas ingående. I övrigt finns sparsamt med praxis. Den 

rättsdogmatiska metoden är starkt bunden till befintliga rättskällor. Det orsakar problem när 

                                                             
9
 Se Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 17. Se även Taxell, Bolagsledningens ansvar, s. 5.  

10
 Se Sandgren, s. 37 ff. 
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rättsläget är oklart.
11

 Vid avsaknad av auktoritativt material finns inget att beskriva, 

systematisera och tolka.
12

 Uppsatsens frågeställningar diskuteras utifrån ett de lege lata 

perspektiv, eftersom syftet delvis är att utreda och klargöra rättsläget i svensk rätt.
13

 Vissa 

frågeställningar har dock inga självklara svar och därför har jag även anlagt ett de lege 

ferenda perspektiv.
14

 Det innebär att det finns inslag av rättspolitisk argumentation.
15

 Det 

förekommer även komparativa inslag i uppsatsen.
16

 Avsikten är dock inte att göra en 

heltäckande komparativ undersökning eller att återge utländsk rätt. De komparativa inslagens 

funktion är att belysa och motivera alternativt kritisera de svenska bestämmelserna.
17

 

Rättssystemens olikheter gör det svårt med helhetsjämförelser och det kan leda till 

missvisande resultat.
18

 Det är således bättre att använda enskilda komparativa inslag där det är 

befogat. Det är även möjligt att anlägga ett samhällsekonomiskt perspektiv på uppsatsen.
19

 

Rättsekonomiska aspekter förekommer i uppsatsen för att fördjupa analysen.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem kapitel. Inledningen i kapitel 1 innehåller bakgrund, syfte, 

problemformulering, material och metod samt avgränsning. Kapitel 2-4 ger läsaren en 

bakgrund med relevanta bestämmelser och principer för de aktuella problemställningarna. 

Kapitel 2 tar upp begreppet bolagets intresse. Inledningsvis i kapitel 3 behandlas organ-

personers plikter gentemot bolaget. Detta följs av en genomgång av det aktiebolagsrättsliga 

skadeståndsansvaret och dess syften. Kapitel 4 inleds med en utredning av SAS-principen. 

SAS-principen diskuteras därefter med utgångspunkt i rättsfallet NJA 2013 s. 117. Det är 

därefter lämpligt att se vilka undantag det finns från SAS-principen, dvs. i vilka fall principen 

inte är tillämplig. Denna systematik ger en pedagogisk presentation av ämnet för att i kapitel 5 

kunna föra en ingående och sammanfattande analys av problemformuleringarna. Analys-

avsnittet består av avslutande reflektioner och slutsatser.  

                                                             
11

 Se Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 120.  
12

 Se Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 120.  
13

 Korling & Zamboni, s. 36.  
14

 Jfr Agell, Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen – med en exkurs om rättsvetenskap i Sverige, SvJT  
2002, s. 247.  

15
 Jfr Agell, Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen – med en exkurs om rättsvetenskap i Sverige, SvJT  

2002, s. 254 f.  
16

 Korling & Zamboni, s. 40 f.  
17 Strömholm, Utländskt material i juridiska monografier, SvJT 1971, s. 255, 257 f.  
18

 Jfr Korling & Zamboni, s. 147. 
19

 För vidare läsning se Korling & Zamboni, s. 425. 
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2 BOLAGETS INTRESSE 

2.1 Inledning  

Bolagets intresse brukar traditionellt beskrivas som aktieägarnas gemensamma intresse.
20

 

Detta är naturligt eftersom det är aktieägarna som bildar bolaget, beslutar om bolagets 

verksamhet osv.
21

 Bolagets intresse brukar uttryckas som en plikt för organpersoner att agera 

vinstmaximerande för aktieägarnas räkning.
22

 Bolagets intresse har betydelse för organ-

personers lojalitetsplikt och skadeståndsansvar. När man ska bedöma om styrelseledamöter 

eller verkställande direktör försummat sin lojalitetsplikt är begreppet bolagets intresse 

centralt.
23

  

 

2.2 Verksamhetsföremålet och syftet med bolagets verksamhet 

Verksamhetsföremålet i bolagsordningen anger den konkreta verksamhet som företaget 

bedriver. Verksamhetens syfte är däremot en beskrivning av det önskade målet som ska nås 

med hjälp av verksamheten.
24

 Syftet är alltså detsamma som ändamålet med verksamheten. 

Syftet i ett aktiebolag är normalt att skapa vinst åt ägarna. I bolagsordningen kan dock anges 

om syftet är något annat, se 3 kap. 3 § ABL.
25

 Utgångspunkten i aktiebolagslagen är således 

att bolaget drivs i vinstsyfte.
26

 Syftet ligger sedan till grund för det beslutskriterium som styr 

ledningens beslutsfattande och anger vilka intressen organpersoner ska ta hänsyn till för att 

undgå ansvar.
27

 Verksamhetens syfte utgör följaktligen en måttstock efter vilken organ-

personers agerande ska bedömas.
28

 Enligt Dotevall kan dock vinstsyftet inte användas som en 

rättslig måttstock vid ansvarsbedömningen annat än vid uppenbara avvikelser från aktie-

ägarnas vinstintresse. Det innebär att organpersoner får visst utrymme att tillgodose andra 

intressen än aktieägarnas utan att riskera att bli ansvariga.
29

  

Verksamhetens syfte är en grundläggande aktiebolagsrättslig princip som grundas i 

samhällsekonomiska effektivitetskrav och bör ses som ett påbud för styrelseledamöter och 

                                                             
20

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 143.  
21

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 143.  
22

 Stattin, Företagsstyrning, s. 55.  
23

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 143.  
24

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 146.  
25

 Se t.ex. Sandström, s. 20 f.   
26

 Se t.ex. Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 29 samt Bergström & Samuelsson, s. 43. 
27 Bergström & Samuelsson, s. 44.  
28

 Jfr Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 146. 
29

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 154.  
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verkställande direktör att sätta aktieägarnas ekonomiska intresse främst.
30

 Däremot kan man 

inte kräva att bolagets ledning till varje pris ska sträva efter vinstmaximering för aktieägarna, 

eftersom det skulle leda till ett kortsiktigt perspektiv eller synsätt på bolagets verksamhet. Det 

krävs en ändamålsenlig styrning av bolagets verksamhet.
31

 Vinstsyftet i aktiebolagslagen ut-

gör således en garanti för att en effektiv samhällsekonomi uppnås.
32

  

 

2.3 Aktieägarnas gemensamma intresse 

Bolagets intresse är detsamma som aktieägarnas gemensamma intresse. Bolaget som juridisk 

person har däremot inte något självständigt intresse. Uttrycket aktieägarnas gemensamma 

intresse innefattar endast nuvarande aktieägare. Det traditionella synsättet är att bolagets 

intresse uttömmande består av intressen hos dem som vid tidpunkten är aktieägare. De 

framtida aktieägarna får finna sig i de förpliktelser bolaget ingått innan de blev aktieägare.
33

 

Framtida aktieägares intresse kan allmänt sägas vara att aktierna ska vara någorlunda lätt att 

omsätta. I övrigt sammanfaller de framtida aktieägarnas intressen i stor utsträckning med 

intresset hos bolagets borgenärer.
34

 Huvudintresset för borgenärerna är att kapital tillförs 

bolaget samt att bolagets ekonomiska ställning korrekt avspeglas i de offentliga räkenskaps-

handlingarna.
35

 Organpersonerna har en plikt att minimera borgenärernas potentiella förlust i 

de fall bolaget hamnar i en svag ekonomisk ställning. Denna plikt att beakta borgenärernas 

intresse gäller även i aktiebolag med en aktieägare.
36

  

Syftet med bolagets verksamhet är även i amerikansk rätt att tillgodose aktieägarnas 

vinstintresse.
37

 Tanken att bolaget har ett vidare ansvar än att enbart se till aktieägarnas 

intressen har dock vuxit sig starkare i amerikansk rätt. En uppfattning är att bolag har ett 

ansvar mot det allmänna som sträcker sig längre än t.ex. effektiv produktion av varor.
38

 Det är 

emellertid svårt att fastställa en gemensam uppfattning i amerikansk rätt angående i vilken 

                                                             
30 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 146. 
31

 Se Stattin, Företagsstyrning, s. 55.  
32

 Jfr Stattin, Företagsstyrning, s. 55 f.  
33

 Nial, Aktiebolagsrättsliga studier, s. 112. Jfr även Dotevall, Skadeståndsansvar, s. 358 och Dotevall,  
Bolagsledningens skadeståndansvar, s. 144. Jfr Sofsrud, s. 245 ff.  

34
 Dotevall, Skadeståndsansvar, s. 357.  

35
 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 144. Se även borgenärskyddsreglerna i 25 kap. 13-20 §§  

ABL.  
36

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 145. 
37 Se Dodge v. Ford Motor Co. 170 N. W. 668, (1919). Se även Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar,  

s. 147.  
38

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 147. Se även Armour m.fl., s. 28.  
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grad bolagsledningen kan avvika från syftet att ge aktieägarna vinst.
39

 Generellt ska dock 

syftet att skapa största möjliga vinst i bolagets verksamhet ses långsiktigt, vilket ger 

bolagsledningen relativt stort handlingsutrymme. Bolagsledningen behöver inte sträva efter 

aktieägarnas vinstmaximering i varje åtgärd de vidtar.
40

 Det är även i engelsk rätt en central 

uppgift för bolagsledningen att balansera det kortsiktiga intresset hos aktieägarna med det 

långsiktiga intresset som bör prägla bolagets verksamhet.
41

 I tysk rätt har bolagets ledning 

möjlighet att beakta andra intressen än aktieägarnas intressen.
42

  

Tanken att aktiebolaget ska gagna ett allmänt intresse finns även i svensk rätt.
43

 

Aktiebolagslagstiftningens uppgift är inte endast att främja aktieägarnas intresse. Det är 

viktigt vid reglernas tillämpning att ha i åtanke att aktiebolagen spelar en viktig roll för 

sysselsättning och försörjning och i förlängningen för hela samhällsekonomin.
44

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39

 Se Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 147 f.  
40

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 148. 
41

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 149. Jfr French, Mayson & Ryan, s. 80 f. Jfr Companies  
act 2006 Section 172. 

42 Se Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 151.  
43

 Se SOU 1971:15 s. 113. Se även Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 151. 
44

 Jfr SOU 1971:15 s. 113.  
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3. ORGANPERSONERS ANSVAR GENTEMOT BOLAGET 

3.1 Aktiebolagsrättsligt skadestånd 

3.1.1 Allmänt om aktiebolagsrättsligt skadestånd och dess syfte 

Det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvarets övergripande syfte är att se till att organ-

personer handlar så att de inte orsakar bolaget och andra skada. Syftet är dessutom, 

åtminstone teoretiskt sett, att kompensera de rättssubjekt som lider skada pga. att reglerna inte 

har följts.
45

 Det går med andra ord att sluta sig till att skadeståndsreglerna har både en preven-

tiv och en reparativ funktion.
46

 Det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret har till syfte att se 

till att styrelseledamöter och verkställande direktör följer de regler som de har att iaktta vid 

utövande av sina uppdrag.
47

 Genom reglerna har lagstiftaren skapat ett incitament för organ-

personer att agera på det sätt som framgår av lagen.
48

  

Skadeståndsreglerna i aktiebolagslagen utgör inget avskilt normsystem utan de ska 

tillämpas mot bakgrund av allmänna skadeståndsrättsliga principer.
49

 I de fall aktiebolags-

lagens ansvarsregler inte ger tillräcklig vägledning kan man beakta regler och överväganden 

inom den allmänna skadeståndsrätten.
50

 Tillämpligheten av dessa principer begränsas dock av 

de speciella förhållanden som råder i ett aktiebolag. Det är med andra ord viktigt att ta hänsyn 

till aktiebolagsrätten och dess skyddsintressen vid tillämpningen av principerna.
51

 

Antagandet om det utomobligatoriska skadeståndets preventiva effekt har kritiserats i 

doktrinen. Kritiken grundar sig bl.a. i att det vanligen inte är den skadeståndsskyldige utan ett 

försäkringsbolag som betalar skadeståndet.
52

 Bolaget kan exempelvis teckna en ansvars-

försäkring för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det betyder att den 

handlingsdiregerande effekten försvinner, eftersom man som skadevållare inte riskerar att för-

lora något vid en eventuell skada. Det finns dock situationer i vilka skadeståndsansvaret har 

en viss preventiv effekt.
53

 Antagandet om skadeståndets reparativa effekt kan också ifråga-

sättas. De skador som styrelseledamot eller verkställande direktör i sitt uppdrag kan orsaka 

bolaget är normalt stora förmögenhetsskador. Sannolikheten är liten att bolaget kan erhålla 

                                                             
45

 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 39.  
46

 Se Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 109. Se även Stattin, Företagsstyrning, s. 332 ff. och Hellner & Radetzki, s. 36 ff.  
47

 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 39. 
48

 Stattin, Företagsstyrning, s. 335. 
49

 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 39. 
50

 Se Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 39. Se även Taxell, Bolagsledningens ansvar, s. 2. Jfr 1 kap. 1 § SkL. 
51 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 39.  
52

 Hellner & Radetzki, s. 41. 
53

 Hellner & Radetzki, s. 41. Se även Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 110. 
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mer än en bråkdel av skadan i ersättning trots en framgångsrik skadeståndstalan mot organ-

personen.
54

 Det hindrar dock inte att syftet med skadeståndet skulle vara att ersätta den 

skadelidande.
55

 Det man bör komma ihåg är att lagstiftaren utgår från att skadeståndsreglerna 

har dessa preventiva och reparativa funktioner.
56

 Skadeståndsreglerna handlar ytterst om att 

utifrån ett agent-principal perspektiv påverka styrelseledamöter att agera på ett sätt som är 

förenligt med intresset hos bolaget, aktieägarna och andra intressenter.
57

 

Det övergripande syftet med skadeståndsreglerna i aktiebolagslagen kan således anses 

vara att se till att organpersonerna handlar på ett sätt att de inte skadar bolaget och andra samt 

att ersätta den skada som annars uppkommer.
58

  

 

3.1.2 Styrelseledamöters och VD:s skadeståndsansvar  

3.1.2.1 Inledning 

Skadeståndsreglerna i 29 kap. ABL utgör en specialreglering av ren förmögenhetsskada. De 

aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna ålägger organpersoner ett längre gående skade-

ståndsansvar än enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer och skadeståndslagen 

(1972:207) [cit. SkL].
59

 Enligt 1 kap. 1 § SkL är lagen inte tillämplig i bolagsrättsliga ansvar-

situationer som regleras av aktiebolagslagen.
60

 Den skada som ersätts genom de aktiebolags-

rättsliga skadeståndsreglerna är normalt ren förmögenhetsskada.
61

 Inom den allmänna 

skadeståndsrätten särregleras denna form av skada i 2 kap. 2 § SkL, som endast ersätter ren 

förmögenhetsskada som orsakas genom brott.
62

 Enligt 29 kap. 1 § 1 st. 1 meningen ABL ska 

en styrelseledamot eller verkställande direktör som vid fullgörande av sitt uppdrag 

uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget ersätta skadan. Detta skadeståndsansvar 

gentemot bolaget kallas det interna ansvaret och omfattar alltså det interna förhållandet 

mellan bolaget och organpersonen.
63

 Det externa ansvaret innebär att aktieägare eller annan 

kan rikta skadeståndskrav mot styrelseledamot och verkställande direktör som agerat 

                                                             
54

 Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 110. Jfr Hellner & Radetzki, s. 36 ff.  
55

 Se Hellner & Radetzki, s. 36 ff. Se även Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 110. 
56

 Se prop. 1997/98:99 s. 187 ff.  Se även Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 36 f.  
57

 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 36.  
58

 Jfr Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 112. 
59

 Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 108. 
60

 Taxell, Bolagsledningens ansvar, s. 9.  
61 Se Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 122. Se även Sandström, s. 392.  
62

 Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 122.  
63

 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 41. 
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uppsåtligt eller vårdslöst, 29 kap. 1 § 1 st. 2 meningen ABL. De externa kärandena har en 

rättslig relation med bolaget men inte med organpersonen.
64

 Ersättningsskyldigheten 

aktualiseras endast när skadan vållas genom överträdelse av aktiebolagslagen, tillämplig lag 

om årsredovisning eller bolagsordningen. Det externa ansvaret kräver således inte endast att 

skada har uppstått, utan denna skada måste vara direkt hänförlig till brott mot nämnda lag-

stiftning eller bolagsordningen.
65

 Det externa ansvaret mot tredje man delas upp i ansvar för 

direkt skada och indirekt skada. En direkt skada drabbar omedelbart aktieägare eller annan 

tredje man.
66

 En indirekt skada innebär att en direkt skada tillfogas bolaget och aktieägare 

eller annan tredje man endast drabbas indirekt.
67

  

Styrelsen är ett kollegialt organ men ansvaret är individuellt.
68

 Om styrelseledamöter 

tillsammans orsakat skada är dock ansvaret solidariskt enligt 29 kap. 6 § ABL. Hur ansvaret 

delas inbördes mellan styrelseledamöterna avgörs av varje ledamots delaktighet i den upp-

komna skadan.
69

 

 

3.1.2.2 Det interna ansvaret  

Det interna ansvaret är organpersoners ansvar gentemot bolaget. Styrelseledamot eller 

verkställande direktör som med uppsåt eller oaktsamhet skadar bolaget i utförande av sitt 

uppdrag är skyldig att ersätta skadan. Det finns fyra grundläggande rekvisit i 29 kap. 1 § 1 st. 

1 meningen ABL som måste vara uppfyllda för att ansvar ska föreligga. Dessa ansvars-

förutsättningar är att skada ska ha uppstått, skadan ska ha vållats vid utförande av uppdraget 

genom culpöst handlande eller underlåtenhet och adekvat kausalitet ska föreligga.
70

  

 

3.1.2.2.1 Skadebegreppet 

Av 29 kap. 1 § ABL följer att styrelseledamot eller verkställande direktör ska ha orsakat 

bolaget skada, dvs. en fullbordad skada.
71

 Om en styrelseledamot eller verkställande direktör 

har agerat vårdslöst kan denne således inte bli skadeståndsansvarig om det inte uppstått någon 

                                                             
64

 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 41. 
65

 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 41. 
66

 Se Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 76, 79 samt Sandström, s. 402. 
67

 Se Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 76, 79 samt Sandström, s. 402 f.  
68

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 80 f. Se även Taxell, Bolagsledningens ansvar, s. 5.  
69

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 80 f. 
70 Se 29 kap. 1 § ABL. Se även Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 89, Stattin, Företagsstyrning, s. 

191 ff. och Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 51. 
71

 Jfr Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 53. 
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skada.
72

 Skada utgörs i aktiebolagsrättsligt sammanhang av en ekonomiskt mätbar för-

mögenhetsförlust som drabbat den skadelidande med eller utan dennes vilja.
73

  

 

3.1.2.2.2 Uppdraget  

Skadeståndsansvaret i 29 kap. 1 § 1 st. 1 meningen ABL för styrelseledamot och verk-

ställande direktör omfattar skador som denne tillfogat bolaget när han eller hon fullgör sitt 

uppdrag. Handlingen måste alltså ha anknytning till bolagets verksamhet.
74

 I 8 kap. 4 § ABL 

anges att styrelsens uppdrag är förvaltning av bolagets verksamhet. Enligt 8 kap. 29 § ABL 

har den verkställande direktören till uppgift att sköta den löpande förvaltningen.
75

 Vidare 

innebär kravet på att handlingen ska ske inom ramen för uppdraget att ansvaret gäller under 

uppdragstiden.
76

 

 

3.1.2.2.3 Culpabedömningen  

Ersättningsskyldighet enligt 29 kap. 1 § 1 st. 1 meningen ABL förutsätter att skadan orsakats 

av handling eller underlåtenhet som skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Begreppet culpa 

(vållande) är en gemensam beteckning för uppsåt och oaktsamhet.
77

 För att bedöma huruvida 

ansvarsgrundande culpa föreligger brukar man inom aktiebolagsrätten använda två 

bedömningsgrunder, bunden eller fri culpabedömning, hämtade från den allmänna skade-

ståndsrätten.
78

  

Av ordalydelsen i 29 kap. 1 § ABL framgår inte vilken objektiv standard som ska 

användas för att avgöra om någon varit culpös.
79

 Culpabedömningen sker därför huvud-

sakligen i enlighet med allmänna skadeståndsrättsliga principer.
80

 Vid en skadeståndsrättslig 

culpabedömning är den grundläggande frågan om den som påstås varit oaktsam borde ha 

handlat på ett annat sätt. En måttstock som används i detta sammanhang är bonus pater 

familias, vilket betyder att man utgår från hur en förnuftig person skulle ha agerat. Genom att 

                                                             
72

 Se Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 53. Se även Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 50. 
73

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 68.   
74

 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 54. Jfr Taxell, Bolagsledningens ansvar, s. 8.  
75

 För fördjupning i ämnet se Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 36 ff.  
76

 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 54.  
77

 Hellner & Radetzki, s. 120.  Se även Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 58 och Taxell, Bolagsledningens 
ansvar, s. 22 f. 

78 Jfr Stattin, Företagsstyrning, s. 352.  
79

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 44. 
80

 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 58.  
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använda en sådan abstrakt konstruktion som bonus pater familias får man dock inte någon 

ledning utom möjligen i uppenbara fall av pliktförsummelser.
81

  

Den bundna culpabedömningen innebär att frågan om personen varit culpös bör besvaras 

med utgångspunkt i de handlingsnormer som återfinns i lagstiftning och andra föreskrifter.
82

 

Om det har skett en överträdelse av rättsliga föreskrifter såsom aktiebolagslagen, bolags-

ordning, arbetsordning och stämmoanvisning föreligger en presumtion för att agerandet varit 

oaktsamt.
83

 Vidare påverkas den bundna culpabedömningen av arbetsfördelningen mellan 

bolagsorganen och inom styrelsen.
84

 Vid bedömningen av den allmänna aktsamhets-

standarden har även prejudikat och sedvänja betydelse. Allmänna råd och rekommendationer 

från myndigheter är normalt inte ansvarsgrundande i sig men de får betydelse vid den bundna 

culpabedömningen.
85

 Sammantaget utgör detta en objektiv norm för hur lagstiftaren, myndig-

het eller annan normgivare har tänkt sig att den som utför verksamheten ska agera.
86

   

Det är möjligt att ta hänsyn till subjektiva moment vid culpabedömningen, även om det i 

aktiebolagsrättsliga sammanhang spelar en underordnad roll.
87

 Till de subjektiva momenten 

hänförs omständigheter som rör skadevållarens person. Det kan alltså handla om den individ-

uella styrelseledamotens eller verkställande direktörens kunskap och kvalifikationer i allmän-

het eller om särskilda subjektiva omständigheter i det enskilda fallet.
88

 I culpabedömningen 

kan man således beakta särskild kompetens, ansvarsfördelning inom styrelsen, engagemangets 

art och omfattning.
89

 Otillräckliga personliga kvalifikationer varken minskar eller utesluter 

däremot ansvaret.
90

 Vid culpabedömningen förutsätts att organpersonen besitter en viss 

miniminivå i bemärkelsen att man har förmåga att klara av sitt uppdrag.
91

 

En organperson kan ha agerat oaktsamt även om lag, bolagsordning, instruktioner från 

överordnat organ etc. har följts.
92

 En svår fråga är hur man vid culpabedömningen ska 

betrakta förpliktelser som inte intagits i ett avtal men som brukar anses följa av avtals-

förhållandet. Dotevall verkar vara av uppfattningen att endast uttryckliga föreskrifter får 

                                                             
81 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 62.  
82 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 59. Se även Hellner & Radetzki, s. 122 ff.  
83

 Se Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 60 f. Jfr prop. 1997/98:99 s. 186.  
84

 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 62. 
85

 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 67 f. Jfr Hellner & Radetzki, s. 125 f.  
86

 Stattin, Företagsstyrning, s. 353.  
87

 Se t.ex. Taxell, Bolagsledningens ansvar, s. 23, Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 145 och Dotevall, Bolagsledningens 
skadeståndsansvar, s. 60.  

88
 Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 145. Se även Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 77 ff.  

89
 Se t.ex. Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 72 f. och Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 145 f.  

90 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 73. Jfr även Taxell, Ansvar och ansvarsfördelning, s. 57. 
91

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 73. 
92

 Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 143. Se även Hellner & Radetzki, s. 127. 
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mätas betydelse vid den bundna culpabedömningen i aktiebolagsrättsliga förhållanden.
93

 

Stattin har en liknande inställning och hänvisar till den fria culpabedömningen för det fall 

regelverket inte är tillräckligt definierat för att kunna tillämpa en normerad culpabedömning.
94

 

Förpliktelser som följer av avtalsförhållandet kan istället få betydelse inom ramen för den s.k. 

fria culpabedömningen.
95

 Om det däremot ses som fast utbildad sedvänja kan det eventuellt få 

betydelse för vad som anses vara en relevant aktsamhetsstandard vid den bundna culpa-

bedömningen.
96

 Enligt förarbetena
97

 till aktiebolagslagen är en utgångspunkt vid culpa-

bedömningen att organpersoner ska iaktta den omsorg som krävs av sysslomän i allmänhet. 

En styrelseledamot och verkställande direktör måste visa tillbörlig omsorg när de utför sina 

förpliktelser. Åsidosättande av de plikter som följer av de rättsliga föreskrifterna leder således 

till ansvar.
98

 Det kan med andra ord föreligga ett culpöst agerande även om det inte finns 

någon särskild rättslig föreskrift som kan ge en utgångspunkt för culpabedömningen. Inom 

aktiebolagsrätten anses det culpöst att inte följa lojalitetsplikten och vårdplikten, inklusive de 

plikter som kan härledas ur dem.
99

 Dessa förpliktelser har inte intagits i avtalet men följer av 

avtalsförhållandet.
100

  

I doktrinen brukar man ta upp vissa specifika moment som ingår vid den fria 

culpabedömningen. Inom ramen för den fria culpabedömningen beaktas i regel risken för 

skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att förekomma skada och den handlandes 

möjligheter att inse risken för skada.
101

  

 

3.1.2.2.4 Kausalitet och adekvans  

Den allmänna skadeståndsrättsliga principen om krav på orsakssamband mellan den inträffade 

skadan och handlingen eller underlåtenheten är tillämplig vid aktiebolagsrättsligt skadestånds-

ansvar.
102

 Det ska vara den culpösa handlingen som orsakat skadan.
103

 Detta är ett krav på 

orsakssamband eller kausalitet mellan handling och skada.
104

  

                                                             
93 Dotevall, Skadeståndsansvar, s. 92 f. Jfr Taxell, Ansvar och ansvarsfördelning, s. 60. 
94

 Stattin, Företagsstyrning, s. 354 f.   
95

 Stattin, Företagsstyrning, s. 354. Jfr prop. 1997/98:99 s. 186.  
96

 Jfr Hellner & Radetzki, s. 126 ff. samt Stattin, Företagsstyrning, s. 354.  
97

 Prop. 1997/98:99 s. 186 f. 
98

 Se prop. 1997/98:99 s. 186 f.  
99

 Stattin, Företagsstyrning, s. 355 f.  
100

 Stattin, Företagsstyrning, s. 354. 
101

 Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 143. Se även Hellner & Radetzki, s. 127 ff. Hellners fria culpabedömning har  
anknytning till den s.k. leard hand formula efter den amerikanska domaren Learnd Hands dom i rättsfallet  
Conway v. O'Brien. 111 F.2d 611 (2d Cir. 1940).  

102
 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 47. 
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För att ansvar ska inträda krävs vidare att skadan inte orsakades endast av en slump. 

Skadan ska ha uppkommit genom ett händelseförlopp som är någorlunda normal påräknelig 

följd av den culpösa handlingen eller underlåtenheten, dvs. skadan ska ha legat i farans 

riktning.
105

 Kausaliteten ska med andra ord vara adekvat. Adekvansbedömningen syftar till att 

konstatera om orsakssambandet har tillräcklig styrka.
106

 Genom kravet på adekvat kausalitet 

förhindras att alltför oväntade och avlägsna skadeverkningar ersätts.
107

   

 

3.1.2.3 Talerätt och processförutsättningar 

3.1.2.3.1 Inledning  

Det är bolagsstämman som beslutar om skadeståndstalan ska väckas mot styrelseledamot eller 

verkställande direktör, 29 kap. 7 § ABL. Bolagstämmans beslut är en processförutsättning och 

ett rutinärende på årsstämman enligt 7 kap. 11 § 1 st. 3 p. ABL.
108

 Talan om skadestånd till 

bolaget ska enligt 29 kap. 10 § ABL väckas inom ett år efter att årsredovisningen och 

revisionsberättelsen lades fram på stämman.
109

 

 

3.1.2.3.2 Talan av bolaget  

Enligt 29 kap. 7 § ABL får talan om skadestånd till bolaget väckas om majoriteten eller en 

minoritet bestående av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier vid bolagsstämma har 

biträtt förslag om att väcka skadeståndstalan alternativt att en sådan minoritet har röstat mot 

ett förslag om att bevilja ansvarsfrihet.
110

 Om bolagsstämman vägrat ansvarsfrihet kan den 

omedelbart besluta att väcka skadeståndstalan.
111

  

 

                                                                                                                                                                                              
103

 Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 146 och Hellner & Radetzki, s. 188 ff. 
104

 Se t.ex. Hellner & Radetzki, s. 188 ff. Se även Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 72.  
105

 Se Hellner & Radetzki, s. 192 ff. Se även Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 72 f.  
106

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 48.  
107

 Hellner & Radetzki, s. 192 ff. Se även Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 48. 
108

 Se Sandström, s. 399. 
109 Se Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 289.  
110

 Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 288. Se även Bergström & Samuelsson, s. 117. 
111

 Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 290. 
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3.1.2.3.3 Talan för bolagets räkning  

Enligt 29 kap. 9 § ABL får ägare till minst en tiondel av samtliga aktier föra talan i eget namn 

om skadestånd till bolaget. Ett stämmobeslut om vägrad ansvarsfrihet öppnar för en ägarledd 

skadeståndsprocess för bolagets räkning. En sådan talan kan alltså bli aktuell när styrelsen är 

passiv och väljer att inte väcka talan. Aktieägarna står således bakom processen och riskerar 

att få betala rättegångskostnaderna om bolaget förlorar. Om de har framgång med skade-

ståndsanspråket går skadeståndsersättningen till bolaget enligt 29 kap. 9 § 1 st. ABL.
112

  

 

3.1.2.3.4 Ansvarsfrihet  

Stämman prövar om styrelseledamöterna och verkställande direktör ska beviljas ansvarsfrihet 

för sin förvaltning.
113

 Beslut om att bevilja ansvarsfrihet eller inte är som nämnts ett 

obligatoriskt ärende på årsstämman, 7 kap. 11 § 1 st. 3 p. ABL. Om en minoritet bestående av 

ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstar mot förslaget om ansvarsfrihet får 

skadeståndstalan väckas, 29 kap. 7 § ABL.
114

 Skadeståndstalan måste väckas inom ett år ifrån 

att stämman vägrat ansvarsfrihet, 29 kap. 10 § ABL. Om organpersonen har beviljats ansvars-

frihet innebär det i princip att talan om skadestånd till bolaget inte kan väckas. Det finns dock 

undantag i 29 kap. 11,12 §§ ABL. Om all information inte funnits vid beslutet om ansvars-

frihet kan en skadeståndsprocess inledas trots att organpersonen beviljats ansvarsfrihet eller 

ettårsfristen löpt ut, se 29 kap. 11 § ABL.
115

 

 

3.2 Organpersoners plikter gentemot bolaget 

3.2.1 Sysslomannaskap 

Styrelseledamöter och verkställande direktör har en sysslomannaliknande ställning i för-

hållande till bolaget, eftersom de har ett uppdrag att handla för annans räkning.
116

 I 

förarbetena till ABL 1944
117

 och ABL 1975
118

 uttrycker man det som att styrelseledamöter 

                                                             
112

 Sandström, s. 400. Se även Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 292. Jfr även prop. 1975:103 s. 546.  
113

 Sandström, s. 399. Se ingående behandling av ansvarfrihetsbeslut i Svernlöv, Ansvarsfrihet.  
114

 Se Bergström & Samuelsson, s. 117.  
115

 Se Sandström, s. 400.  
116

 Se Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 159. Se även Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 307 f. och  
Sandström, s. 254. Se även reglerna i 18 kap. handelsbalken (1736:0123 2) [cit. HB].  

117
 SOU 1941:9 s. 323, 650. 

118
 Prop. 1975:103 s. 376 f., 540.  
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och verkställande direktör står i direkt sysslomannaförhållande till bolaget.
119

 I doktrinen är 

man inte helt överens med denna inställning. Doktrinen menar att likheten inte får överdrivas 

eftersom styrelseledamöter och verkställande direktör har en självständigare ställning än 

sysslomän.
120

 Organpersonens befogenhet är mer långtgående och av annan rättslig 

karaktär.
121

 Organpersoner måste få ta risker eftersom det rör sig om affärsverksamhet.
122

 

Styrelseledamöter och verkställande direktör har således snarare ett drag av sysslomän.
123

 

Denna sysslomannaliknande ställning som styrelseledamöter och verkställande direktör anses 

inta i förhållande till bolaget innebär att de har vissa skyldigheter gentemot huvudmannen 

dvs. bolaget.
124

 Ur den sysslomannaliknande ställningen härleds en allmän vård- och 

lojalitetsplikt.
125

 Organpersoner ska iaktta en vård- eller omsorgsplikt avseende hur de ska 

utföra de sysslor som denne blivit betrodd med.
126

 Organpersonerna ska förutom att fullgöra 

sitt uppdrag med omsorg vara lojala mot huvudmannen. Styrelseledamot och verkställande 

direktör är skyldiga att gentemot bolaget vid fullgörande av sitt uppdrag iaktta den omsorg 

och lojalitet som krävs av en syssloman i allmänhet.
127

 

I doktrinen redovisas innehållet av dessa plikter på olika sätt. En del menar att lojalitets-

plikten är en sida av vårdplikten medan andra ser det som olika plikter som kompletterar 

varandra.
128

 Oavsett hur man väljer att systematisera organpersonens plikter kan man dra den 

slutsatsen att doktrinen är enig om att det i vart fall finns vissa skyldigheter som åligger 

styrelseledamöter och verkställande direktör. Det är viktigt att det råder enighet angående 

vilka skyldigheter som faktiskt åligger organpersonerna. Det är även av betydelse hur man 

systematiserar plikterna eftersom de utvecklas olika i rättstillämpningen.
129

 Det är således inte 

bra att sammanblanda dem.  

 

                                                             
119

 Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 307. 
120 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 159. Se även Sandström, s. 254. 
121 Bergström & Samuelsson, s. 96. 
122

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 160. 
123

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 159. 
124

 Se Stattin, Företagsstyrning, s. 362. 
125

 Se t.ex. Stattin, Företagsstyrning, s. 362 f. Se även Taxell, Bolagsledningens ansvar, s. 10, 30 och Svernlöv,  
Styrelse- och VD-ansvar, s. 60 f. Jfr Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 155 samt Dotevall,  
Skadeståndsansvar, s. 261. Jfr även prop. 1975:103 s. 376 f., 540.  

126
 Se t.ex. Bengtsson, s. 149 ff. och Stattin, Företagsstyrning, s. 363 samt reglerna i 18 kap. 3, 4 §§ HB.   

127
 Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 308. Se även SOU 1995:44 s. 242 och SOU 1941:9 s. 650. 

128 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 160. Se även Taxell, Bolagsledningens ansvar, s. 10, 18, 30. 
Jfr Stattin, Företagsstyrning, s. 363. 

129
 Se t.ex. NJA 2013 s. 117 angående lojalitetsplikten.  
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3.2.2 Lojalitetsplikt  

3.2.2.1 Inledning 

Aktiebolagslagen innehåller inget uttryckligt stadgande om styrelseledamöters och 

verkställande direktörs lojalitetsplikt gentemot bolaget.
130

 Genom styrelseledamöters och 

verkställande direktörs sysslomannaliknande ställning anses dock en lojalitetsplikt följa i 

likhet med andra uppdragsförhållanden.
131

 Sysslomannen ska agera uteslutande i huvud-

mannens intresse och lojalitetsplikten är kärnan i detta uppdragsförhållande.
132

 När det är 

fråga om att avgöra om styrelseledamot och verkställande direktör försummat sin lojalitets-

plikt är begreppet bolagets intresse således centralt.
133

 I Sverige har lojalitetsplikten en något 

oklar innebörd.
134

 Klart är dock att lojalitetsplikten innebär att styrelseledamot och verk-

ställande direktör ska vara lojal mot bolaget och inte främja egna eller andras ekonomiska 

intressen.
135

 Lojalitetsplikten innebär vidare ett förbud mot självkontrahering, ett förbud att 

driva med bolaget konkurrerande verksamhet och ett förbud att utnyttja affärsmöjligheter som 

faller inom bolagets verksamhetsföremål eller som annars kan anses tillhöra bolaget.
136

 

Lojalitetsplikten innebär dessutom en plikt att handla i huvudmannens intresse och enligt 

dennes instruktioner. Lojalitetsplikten omfattar även en tystnadsplikt och en viss upplysnings-

plikt enligt 7 kap. 32-36 §§ ABL.
137

 Lojalitetsplikten innebär alltså att organpersoner har en 

plikt att inte företa andra handlingar än de som är förenliga med bolagets intresse.
138

   

 

3.2.2.2 Lojalitetpliktens närmare innehåll 

Styrelseledamöters och verkställande direktörs lojalitetsplikt mot bolaget konkretiseras främst 

i jävsbestämmelserna i 8 kap. 23, 34 §§ ABL samt generalklausulen i 8 kap 41 § ABL.
139

 

Jävsbestämmelserna innebär att styrelseledamot eller verkställande direktör inte ska företa 

åtgärd som kan vara nytta för dem själva som samtidigt riskerar att strida mot bolagets 

                                                             
130

 Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 307. 
131

 Se Dotevall, Skadeståndsansvar, s. 261 samt Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 160. 
132

 Bergström & Samuelsson, s. 96 f.  
133

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 143. 
134

 Bergström & Samuelsson, s. 20, 95 ff. 
135

 Jfr Andersson, Kapitalskyddet, s. 98 och Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 155, 161. 
136

 Se Andersson, Kapitalskyddet, s. 98. 
137

 Se t.ex. Stattin, Företagsstyrning, s. 363. Se även prop. 1975:103 s. 376 f.  
138 Se t.ex. Bergström & Samuelsson, s. 96 f. och Stattin, Företagsstyrning, s. 363. Se även prop. 1975:103 s.  

376 f.  
139

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 161. 
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intresse.
140

 Jävsbestämmelserna ger uttryck för att organpersoner ska undvika själv-

kontrahering, dvs. ingå avtal med sig själv.
141

 Jävsbestämmelserna ska skydda aktieägarnas 

intressen och är en del av minoritetsskyddet. Det innebär att jävsbestämmelserna inte är 

tillämpliga när det handlar om bolag med endast en aktieägare eller om alla aktieägare står 

bakom ett beslut, eftersom bolagets intresse i dessa fall sammanfaller med aktieägarnas 

intresse.
142

 Generalklausulen i 8 kap. 41 § ABL uttrycker principen att organpersonerna är 

skyldiga att främja aktieägarnas gemensamma intresse.
143

 Styrelsen eller annan ställ-

företrädare för bolaget får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att 

bereda otillbörlig fördel åt aktieägare eller annan till nackdel för bolaget eller annan 

aktieägare, se 8 kap. 41 § ABL. Generalklausulen uttrycker principen att styrelseledamöter 

och verkställande direktör har en plikt att beakta hela aktieägarkollektivets intresse och inte se 

till enskilda aktieägares intresse.
144

 Styrelseledamot och verkställande direktör har följaktligen 

en plikt att inte utnyttja sin ställning i bolaget på ett sätt som strider mot bolagets intresse.
145

 

Lojalitetsplikten innebär ett förbud mot att organpersoner utnyttjar en affärsmöjlighet 

som faller inom bolagets verksamhetsområde eller som annars kan anses tillhöra bolaget.
146

 

Detta är en plikt att inte utnyttja vad man i amerikansk rätt kallar corporate opportunity.
147

 En 

affärsmöjlighet tillkommer bolaget och får inte utnyttjas av styrelseledamot eller 

verkställande direktör.
148

 Det är inte heller tillåtet att driva verksamhet som konkurrerar med 

bolagets verksamhet och som skadar bolaget.
149

 Lojalitetsplikten innefattar således en plikt att 

inte tillgodose sina egna intressen framför bolagets intresse genom att driva konkurrerande 

verksamhet.
150

 Det föreligger vidare en plikt att handla i huvudmannens intresse och enligt 

dennes instruktioner. Detta utgör en form av lydnadsplikt.
151

  

Uppdraget innebär också att styrelseledamöter och verkställande direktör har att iaktta en 

tystnadsplikt. Det finns inget uttryckligt stadgande i aktiebolagslagen om tystnadsplikt för 

styrelseledamöter och verkställande direktör. Tystnadsplikten följer av lojalitetsplikten och 

                                                             
140

 Se 8 kap. 23, 34 §§ ABL. Se även Sandström, s. 255 och Bergström & Samuelsson, s. 99 f.  
141 Se t.ex. Stattin, Företagsstyrning, s. 363, Nial, Aktiebolagsrättsliga studier, s. 111, Andersson, Kapitalskyddet, 

s. 98 och Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 166.  
142

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 166. Se även Sandström, s. 256 
143

 Se prop. 1975:103 s. 376 f. Se även Dotevall, Skadeståndsansvar, s. 285.  
144

 Se 8 kap. 41 § ABL. Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 143. 
145

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 261. Se även prop. 1975:103 s. 376 ff. Jfr Dotevall, 
Skadeståndsansvar, s. 161. 

146
 Se Andersson, Kapitalskyddet, s. 98. Se även Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 177. 

147
 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 177. Se även Stattin, Företagsstyrning, s. 364.  

148
 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 184.  

149 Se Taxell, Bolagsledningens ansvar, s. 32. Se även Sandström, s. 256. 
150

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 174. Se även Bergström & Samuelsson, s. 100. 
151

 Jfr dock 8 kap. 41 § 2 st. ABL.  



24 
 

organpersonernas sysslomannaställning i förhållande till bolaget.
152

 Det är en tystnadsplikt 

avseende vad organpersonen får reda på om bolagets förhållande i sitt uppdrag.
153

 Känslig 

information får inte yppas till skada för bolaget.
154

 Tystnadsplikten innebär ett förbud mot att 

sprida information till andra eller allmänheten samt att utnyttja informationen för egen del.
155

 

Ett problem i detta sammanhang är bristen på påföljder i aktiebolagslagen när en styrelse-

ledamot eller verkställande direktör bryter mot tystnadsplikten. Tystnadsplikten sanktioneras 

genom skadeståndsregeln i 29 kap. 1 § ABL. Problemet är att skadeståndsansvaret förutsätter 

att skada uppstått, det räcker inte att fara för skada föreligger.
156

 Denna regel förutsätter alltså 

att yppandet av känslig information resulterar i en förlust för bolaget som kan mätas i pengar. 

Det kan vara svårt att bevisa en sådan förlust.
157

  

Lojalitetsplikten eller the duty of loyalty är mer utvecklad i amerikansk och engelsk 

rätt.
158

 The duty of loyalty kan således tjäna som förebild när lojalitetsplikten ska kon-

kretiseras.
159

 Orsaken till att the duty of loyalty är mer utvecklad och betydligt vanligare 

förekommande i rättspraxis i amerikansk och engelsk rätt är sannolikt att man i dessa länder 

haft aktiebolag med spritt ägande under lång tid. Generellt sett finns en större risk för 

opportunistiskt beteende i företag med spritt ägande och därför finns ett praktiskt behov av 

sätt att minska handlingsutrymmet för företagsledningen.
160

 The duty of loyalty kan uppfattas 

som relativt strikt, vilket kan jämföras med den mindre strängare duty of care, motsvarande 

vårdplikten i svensk rätt.
161

  

Uppdrag i ledningen för flera bolag ger i sig inte upphov till någon lojalitetskonflikt. En 

person som har uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i flera bolag är 

skyldig att visa varje bolag sin lojalitet.
162

 Det kan dock leda till problem eftersom organ-

personen måste dela sin lojalitet mellan de olika bolagen.
163

 Frågan är hur styrelseledamot 

eller verkställande direktör uppfyller sin lojalitetsplikt när bolagen har direkt kolliderande 

intressen. Om det stridande intresset mot ett av bolagen är att beteckna som väsentligt kan 

                                                             
152 Jfr Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 201. Jfr även Taxell, Bolagsledningens ansvar, s. 32.  
153 Stattin, Företagsstyrning, s. 364.  
154

 Se Sandström, s. 257. Se även Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 201, 551.  
155

 Stattin, Företagsstyrning, s. 365. 
156

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 201. Se även 29 kap. 1 § ABL. 
157

 Jfr Stattin, Företagsstyrning, s. 365. Jfr även Dotevall, Skadeståndsansvar, s. 314, 323.  
158

 Se Bergström & Samuelsson, s. 20. Se även Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 155.  
Angående the duty of loyalty se vidare Armour m.fl., s. 103, 174. 

159
 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 161.  

160
 Bergström & Samuelsson, s. 20.  

161 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 155. Se vidare avsnitt 3.2.3 Vårdplikt.    
162

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 204. 
163

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 204.  
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pliktförsummelse föreligga om organpersonen agerat i enlighet med detta. Organpersonen bör 

frånträda sitt uppdrag om detta förhållande inte endast är kortsiktigt.
164

 Reglerna om 

ställföreträdarjäv i 8 kap. 23, 34 §§ ABL kan också bli aktuella. En person som är ställ-

företrädare för olika bolag är förhindrad att handlägga en fråga som rör en rättshandling 

mellan dessa bolag såvida de inte ingår i samma koncern.
165

  

Styrelseledamöter och verkställande direktör omfattas av lojalitetsplikten under den tid 

som uppdraget i bolaget varar. Tystnadsplikten fortsätter dock även efter man lämnat sitt 

uppdrag.
166

 Slutligen kan konstateras att lojalitetsplikten är uppställd i huvudmannens intresse 

vilket innebär att denne kan tillåta avvikelser.
167

  

 

3.2.3 Vårdplikt  

3.2.3.1 Vårdpliktens innehåll  

Vårdplikten, eller omsorgsplikten som den även kallas, innebär en allmän skyldighet att agera 

i bolagets intresse med iakttagande av normal aktsamhet.
168

 Vårdpliktens konkreta innebörd 

är dock svårbedömd. Det kan emellertid konstateras att det handlar om att styrelseledamöter 

och verkställande direktör ska visa omsorg vid utförande av uppdraget.
169

 Skyldigheten att 

utföra uppdraget omsorgsfullt innefattar att organperson ska delta i styrelsemöten, fatta beslut 

med tillräcklig beredning, ta initiativ (initiativplikt), inte ta onödigt stora risker samt följa 

bolagets ekonomiska situation och verksamhet (övervakningsplikt).
170

 Sandström menar dock 

att dessa ovan nämnda skyldigheter utgör en aktivitetsplikt som utgör en del av 

lojalitetsplikten.
171

  

 

3.2.3.2 Vårdpliktens omfattning 

Vid bedömningen av vårdpliktens omfattning måste man beakta uppdragets närmare 

omfattning.
172

 Avgörande för innehållet avgörs således av vilken position i bolaget organ-

                                                             
164

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 205.  
165

 Se 8 kap. 23, 34 §§ ABL. Se även Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 204.  
166

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 173.  
167

 Stattin, Företagsstyrning, s. 364. Se även NJA 2013 s. 117.  
168

 Bergström & Samuelsson, s. 118 f.  
169

 Jfr Bengtsson, s. 157. 
170 Se Stattin, Företagsstyrning, s. 370. 
171

 Jfr Sandström, s. 256.  
172

 Bengtsson, s. 174 f.  
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personen har.
173

 En styrelseledamot bör vara rimligt aktiv och ta självständig ställning till 

ärenden som behandlas vid styrelsemöten. Plikten att vara aktiv gäller även utanför samman-

trädena. Om en styrelseledamot får del av viktig information som har betydelse för bolaget 

har denne en skyldighet att agera.
174

 En verkställande direktör måste generellt sett ägna stor 

del av veckans timmar åt bolagsfrågor av olika slag.
175

 Avgörande är det aktuella uppdraget 

samt verksamhetens art och omfattning. Organpersonerna har även en plikt att visa skicklig-

het.
176

 Vilken grad av skicklighet som krävs varierar. Utgångspunkten är dock den skicklighet 

en klok styrelseledamot eller verkställande direktör i ifrågavarande typ av företag bör ha.
177

 

Förmodligen får även individuell erfarenhet och särskild kompetens betydelse för 

skicklighetskravet.
178

 

Uppdragets affärsmässiga karaktär innebär att det affärsmässiga syftet är utgångspunkten 

för den omsorg som organpersonen ska visa. Organpersoner ska iaktta bolagets vinstsyfte och 

det ska besjäla bolagets ledning och beslut. Det affärsmässiga syftet hos ett aktiebolag öppnar 

dock upp för ett stort mått av risktagande.
179

 Lagstiftaren har ansett att riskfylld affärs-

verksamhet som totalt sett tjänar samhället ska kunna bedrivas i ett aktiebolag.
180

 Att driva 

affärsverksamhet är förknippat med en hel del risktagande och bolagets ledning har 

följaktligen utrymme att bedriva verksamheten i enlighet med detta. Vårdplikten kan jämföras 

med vad man i amerikansk rätt kallar the duty of care . The duty of care är mindre strikt än the 

duty of loyalty pga. en regel som kallas the business judgement rule.
181

 I amerikansk rätt 

hanterar man styrelseledamöters beslutsfattande med tillämpning av the business judgement 

rule.
182

 The business judgement rule innebär att domstolarna inte överprövar ett affärsmässigt 

beslut, under förutsättning att befattningshavaren ifråga har gjort en skälig ansträngning att 

fatta ett beslut på grundval av tillräcklig information med företagets bästa för ögonen.
183

 

Regeln syftar dels till att skydda styrelseledamöter som utan oaktsamhet medverkat till ett 

beslut som i efterhand visade sig vara affärsmässigt oklokt, dels till att skydda beslutet som 

sådant mot upphävande.
184

 I Sverige finns inte någon uttalad business judgement rule mot-

                                                             
173 Sandström, s. 256. 
174

 Sandström, s. 256. 
175

 Sandström, s. 256.  
176

 Sandström, s. 257. 
177

 Sandström, s. 257. 
178

 Sandström, s. 257. 
179

 Sandström, s. 254 f. Se även Dotevall, Skadeståndsansvar, s. 189 f. och Stattin, Företagsstyrning, s. 366. 
180

 Stattin, Företagsstyrning, s. 366. 
181

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 155. 
182 Stattin, Företagsstyrning, s. 367. 
183

 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 60.  
184

 Stattin, Företagsstyrning, s. 367.  
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svarande den i amerikansk rätt.
185

 Regeln får ändå viss betydelse i Sverige eftersom den visar 

på tveksamhet för att domstolar ska pröva affärsmässiga beslut.
186

 I Sverige prövar inte 

domstolarna huruvida ett beslut eller en åtgärd inom bolagets förvaltning är klok eller inte. 

Riskfyllda eller spekulativa beslut eller åtgärder innebär således inte att styrelseledamot eller 

verkställande direktör riskerar att ådra sig skadeståndsansvar förutsatt att beslutet ligger inom 

bolagets ordinarie verksamhet samt att man har haft tillräcklig beredning innan.
187

 Det är svårt 

att dra en klar linje mellan vårdslösa och affärsmässigt okloka handlingar. Bolagets ledning 

har dock betydande handlingsfrihet inom ramen för förvaltningen av bolagets angelägen-

heter.
188

 Sammanfattningsvis innebär detta att om en organperson har fattat ett beslut på 

grundval av ett tillfredställande underlag och en noggrann avvägning gjorts mellan risk för 

skada och nyttan av den aktuella åtgärden är risken liten att drabbas av skadeståndsansvar.  

 

3.2.4 Sanktioner vid brott mot plikterna 

Allmänt sanktioneras lojalitetsplikten och vårdplikten genom aktiebolagslagens skadestånds-

regler i 29 kap.
189

 Om styrelseledamot eller verkställande direktör bryter mot lojalitetsplikten 

riskerar de att bli skadeståndsskyldiga enligt 29 kap. 1 § ABL.
190

 Skadeståndsansvar blir inte 

endast aktuellt vid brott mot de uttryckliga bestämmelserna i aktiebolagslagen utan även 

genom t.ex. att bedriva konkurrerande verksamhet.
191

 Tystnadsplikten kan också leda till 

ansvar enligt 29 kap. 1 § ABL. Det kan dock, som tidigare nämnts, vara svårt att bevisa att 

skada har uppstått vid överträdelse av tystnadsplikten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
185

 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 59.  
186

 Stattin, Företagsstyrning, s. 70. Se även Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 60.  
187

 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 60. 
188

 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 60. 
189 Sandström, s. 258. Se även Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 309. 
190

 Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 308. Se även SOU 1995:44 s. 242. 
191

 Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 309. 
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4. PRINCIPEN OM SAMTLIGA AKTIEÄGARES SAMTYCKE  

4.1 Inledning 

Samtyckesprincipen är en allmän associationsrättslig princip som innebär att associations-

medlemmar har rätt att samtycka till beslut som är oförenliga med bestämmelser som ska 

skydda medlemmarna.
192

 Föreligger samtycke från samtliga medlemmar följer att beslutet är 

tillåtet ur medlemsskyddshänseende.
193

 Samtyckesprincipen benämns inom aktiebolagsrätten 

principen om samtliga aktieägares samtycke eller SAS-principen. Principen om samtliga 

aktieägares samtycke innebär alltså att en aktiebolagsrättslig regel som är uppställd till skydd 

för aktieägarna kan frångås med samtliga aktieägares samtycke.  

 

4.2 SAS-principens betydelse 

Principen om samtliga aktieägares samtycke är inte direkt kodifierad i svensk rätt.
194

 Frågan 

om SAS-principens verkan har diskuterats relativt utförligt i doktrinen och blivit föremål för 

förarbetsuttalanden.
195

 SAS-principen har förekommit några få gånger i praxis där HD 

konstaterat att beslut som biträds av samtliga aktieägare kan vara giltiga trots att de strider 

mot lag eller bolagsordning.
196

  

SAS-principen är betydelsefull för att aktieägare ska kunna anpassa aktiebolagsrättsliga 

bestämmelser till sina bolagsspecifika behov, exempelvis utifrån ägarkonstellation och 

verksamhetens storlek.
197

 Principen ger möjlighet till flexibla beslutsförfaranden och öppnar 

upp för förenklingar när det kommer till beslutsfattandet.
198

 Bolagets aktieägare kan med 

hjälp av SAS-principen avstå från sammanträden och istället avhandla bolagsstämmoärenden 

                                                             
192 Se Arvidsson, Associationsrättsligt samtycke och skadestånd, SvJT 2014, s. 654. Se även Johansson,  

Bolagsstämma, s. 31 f.  
193

 Se Arvidsson, Associationsrättsligt samtycke och skadestånd, SvJT 2014, s. 653, 655. 
194

 Almlöf, s. 227, 243. SAS-principen är delvis kodifierad i Danmark och Norge. 
195

 Se bl.a. Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 190, Johansson, Bolagsstämma, s. 30 ff., Åhman, 
s. 660 f., Bergendal, s. 41 f., Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 241 f., Nerep, 
Aktiebolagsrättslig analys, s. 343 ff., Taxell, Aktieägarnas rättsskydd, s. 39, Taxell, Aktiebolagets  
organisation, s. 24 och Stattin, Företagsstyrning, s. 134. Se även prop. 1975:103 s. 413, SOU 1995:44 s. 82,  
prop. 1997/98:99 s.99 f. och prop. 2004/05:85 s. 373.  

196 Stattin, Företagsstyrning, s. 134 med hänvisning till NJA 1906 s. 251 och NJA 1932 s. 243.  
197

 Se Almlöf, s. 243, 258. 
198

 Almlöf, s. 243, 258. Se även Nial, Om klanderbara och ogiltiga bolagsstämmobeslut, s. 49 f.  
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genom ett skriftligt förfarande s.k. skrivbordstämma eller bolagstämma per capsulam.
199

 SAS-

principen har förmodligen störst betydelse för aktiebolag med en begränsad ägarkrets, 

eftersom enhälliga beslut i andra fall kan vara svåra att uppnå. För ägarledda aktiebolag är 

SAS-principen mycket betydelsefull och leder bl.a. till möjlighet att hålla informella bolags-

stämmor, kanske till och med vid middagsbordet.
200

 

 

4.3 SAS-principens räckvidd 

Huruvida beslut eller åtgärd är av sådan art att det med rättslig verkan kan samtyckas till är 

inte enkelt att besvara. Samtycke är ett grundläggande krav när formella regler åsidosätts, 

vilket kan sägas framgå av 7 kap. 26 § ABL. Bestämmelsen anger att om en bestämmelse i 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen som rör kallelse till bolagsstämma eller tillhanda-

hållande av handlingar har åsidosatts får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av de 

aktieägare som berörs av felet.
201

 Enligt förarbetena gäller denna princip om samtycke 

samtliga fall då bolagsstämmobeslut är behäftade med formella fel eller annars endast rör de 

nuvarande aktieägarnas rätt.
202

 Detta har även bekräftats i praxis.
203

 Det betyder att SAS-

principen är tillämplig inte endast vid formella fel utan även vid ett flertal materiella fel.
204

 

Det är alltså möjligt att avvika från samtliga bestämmelser i aktiebolagslagen som är upp-

ställda för att skydda nuvarande aktieägare.
205

 Exempel på materiella regler som kan 

åsidosättas med hjälp av SAS-principen är likhetsprincipen i 4 kap. 1 § ABL, general-

klausulen i 7 kap. 47 § ABL, företrädesrätten vid nyemission, andra värdeöverföringar än 

vinstutdelning som inte strider mot borgenärsskyddet samt reglerna om verksamhetssyftet och 

verksamhetsföremålet.
206

 Bolagsordningen har knappast någon betydelse för skyddet för 

tredje man som står i förbindelse med bolaget. Bolagsordningen kan i stället sägas vara 

                                                             
199

 Almlöf, s. 243 f. Se även prop. 1997/98:99 s. 99, prop. 2004/05:85 s. 202, 309, 603 och SOU 2009:34 s. 208. 
Jfr Arvidsson, Aktieägaravtal, s. 273, Johansson, Bolagsstämma, s. 440 ff., Johansson, Svensk 
associationsrätt i huvuddrag, s. 190, Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen – En lagkommentar, s. 369 och  
Andersson, Johansson & Skog, Aktiebolagslagen – En kommentar, avsnitt 7:5-6.  

200
 Almlöf, s. 258, 382. Jfr Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 190. 

201
 Se 7 kap. 26 § ABL. Se även Gregow, Om samtliga aktieägares samtycke, JT 2001/02, s. 748. Jfr Nerep, 
Aktiebolagsrättslig analys, s. 343.  

202
 Prop. 1975:103 s. 401. Jfr Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 344. 

203
 Se NJA 1906 s. 251, NJA 1932 s. 243 och NJA 1935 s. 357. 

204
 Se Almlöf, s. 244. Jfr Gregow, Om samtliga aktieägares samtycke, JT 2001/02, s. 749. Jfr även prop.  
1975:103 s. 401, prop. 2004/05:85 s. 202 och prop. 2006/07:65 s. 274. 

205 Se Almlöf, s. 243 f., Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 145, och Stattin, Om aktieägaravtal, 
JT nr 1 2004/05, s. 102. Se även NJA 1981 s. 1117. Jfr även SOU 2009:34 s. 136.  

206
 Se Almlöf, s. 244. Se även Andersson, Kapitalskyddet, s. 20. Jfr NJA 1930 s. 590.  
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uppsatt i aktieägarnas intresse.
207

 Bolagsordningen kan därför överträdas med samtliga aktie-

ägares samtycke när det gäller beslut i strid mot enskilda bestämmelser vid visst tillfälle.
208

 

Det kan alltså konstateras att det en aktieägare kan samtycka till är åsidosättande av 

formella och materiella bestämmelser som är uppställda till skydd för enbart nuvarande 

aktieägare. Regler som är uppställda till skydd för andra än nuvarande aktieägare eller fler än 

nuvarande aktieägare kan däremot inte frångås med SAS-principen.
209

 För att avgöra om ett 

beslut med giltig verkan kan fattas med samtliga aktieägares samtycke måste således 

skyddsomfånget för den aktuella regeln fastställas.
210

 En utgångspunkt för tolkningen av 

bestämmelser i aktiebolagslagen och allmänna aktiebolagsrättsliga principer är att det ska ske 

med beaktande av huvudändamålet avvägt mot andra ändamålssynpunkter som är relevant i 

varje enskilt fall.
211

 Det krävs således en juridisk analys för att finna huvudändamålet med 

bestämmelsen. En huvudprincip är att man kan dela in regler i aktiebolagslagen i borgenär-

skyddsregler och aktieägarskyddsregler. Det kan dock vara svårt att i det enskilda fallet 

avgöra om en viss regel i en särskild situation har till ändamål att skydda aktieägarna, 

borgenärerna eller båda grupperna.
212

 Samtliga bestämmelser i aktiebolagslagen kan inte 

heller strikt indelas i regler som skyddar aktieägare eller borgenärer.
213

 Det kan dessutom 

finnas fler skyddade intressen än de som syns vid första anblick.
214

 Det krävs alltså att man i 

det enskilda fallet prövar ändamålen med en viss bestämmelse för att kunna avgöra om den 

kan överträdas med aktieägarnas samtycke.
215

  

Bestämmelser som ska skydda aktieägare kan indelas i bestämmelser som ska skydda 

nuvarande aktieägare och sådana som ska skydda framtida aktieägare. Skyddsbestämmelser 

uppställda för nuvarande aktieägare kan som sagt åsidosättas genom SAS-principen.
216

 Det 

kan vara skydd för aktieägarna som helhet eller minoritetsskyddsregler.
217

 Regler som är 

uppställda i framtida aktieägares intresse anses däremot inte kunna åsidosättas med samtliga 

                                                             
207 Se Stattin, Företagsstyrning, s. 135. Jfr Åhman, s. 682. 
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 Jfr Andersson, Kapitalskyddet, s. 20. Jfr t.ex. prop. 1997/98:99 s. 235.  
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aktieägares samtycke.
218

 Reglerna om aktiebolagets kapital är exempel på sådana regler. 

Andra exempel på regler till skydd för framtida aktieägare är reglerna om hembudsklausuler i 

4 kap. 27-36 §§ ABL, klanderrätten för aktieförvärvare i 7 kap. 50 § sista meningen ABL och 

4 kap. 2-3 §§ beträffande olika aktieslag och företrädesrätt.
219

  

Borgenärsskyddsreglerna är att betrakta som tvingande och kan således inte åsidosättas 

ens om samtliga aktieägare är överens.
220

 Regler som är uppställda i borgenärernas intresse är 

t.ex. regler om det bundna egna kapitalet och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § ABL.
221

   

Det är som sagt inte helt enkelt att kategorisera reglerna i aktiebolagslagen i enlighet med 

denna uppdelning.
222

 Det finns dessutom regler som grundas på andra ändamålssynpunkter 

och i dessa fall är SAS-principen inte tillämplig.
223

 Huvudändamålet kan vara att skydda 

aktieägare men bestämmelser kan vila på flera ändamålssynpunkter, ibland till och med 

motstridiga sådana.
224

 Exempel på bestämmelser i aktiebolagslagen som inte kan inordnas 

under den ena eller den andra kategorin är 8 kap. 42 § 1 st. 2 meningen jämte 2 st. ABL, 

regler kring bolagets organisation och funktionsfördelningen mellan bolagsorganen samt 

förbudet för privata aktiebolag att vända sig till allmänheten för kapitalanskaffning i 1 kap. 7 

§ ABL.
225

  

 

4.4 Förutsättningar för giltigt samtycke 

Ett samtycke av en aktieägare kan ses som en ensidig rättshandling.
226

 En utgångspunkt borde 

vara att en aktieägares samtycke behandlas som andra rättshandlingar inom civilrätten. Det 

betyder att rättshandlingen ska ha tillräckligt precist innehåll som är angivet och riktat till en 

adressat. Utöver det krävs att personen som ger samtycket har rättshandlingsförmåga.
227

 Den 

som ger sitt samtycke ska vidare betraktas som aktieägare i lagens mening. Enligt 4 kap. 37 § 

                                                             
218 Andersson, Kapitalskyddet, s. 20 ff. Jfr Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 145 f. Jfr dock  

annorlunda Arvidsson, Aktieägaravtal, s. 269 f. Arvidsson menar att denna distinktion inte är nödvändig  
eftersom det följer naturligt av att SAS-principen endast omfattar konkreta beslut och åtgärder.  

219 Andersson, Kapitalskyddet, s. 20.  
220

 Andersson, Kapitalskyddet, s. 20, 68.  Se även Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 147 och  
Johansson, Bolagsstämma, s. 97. Jfr Nial, Om aktiebolag, s. 80 f.  

221
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222
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224
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 Almlöf s. 244. Se även Åhman, s. 339 ff., 737, Arvidsson, Aktieägaravtal, s. 269, Stattin, Företagsstyrning, s. 
99, 136 och Stattin, Minoritetsskydd och klander, s. 79 f. Jfr Nial, Om klanderbara och ogiltiga  
bolagsstämmobeslut, s. 58. Jfr dock annorlunda Taxell, Aktieägarens rättsskydd, s. 52. 

227
 Almlöf, s. 244.   
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ABL kan utövande av rättigheter som är knutna till aktien ske först när aktieägaren är införd i 

aktieboken.
228

 Det finns således två kriterier, personen ska vara ägare till aktierna och dess-

utom vara antecknad i aktieboken.
229

  

En civilrättslig grundsats är att en rättshandling inte kan utgöras av passivitet. Samtycket 

måste på ett eller annat sätt vara avgivet av den rättshandlande. Ett samtycke torde däremot 

kunna företas uttryckligen eller konkludent.
230

 Typexempel på konkludent samtycke är när 

aktieägare skriver under ett dokument som utgör en s.k. bolagsstämma per capsulam, som 

hållits utan att kallelse skett.
231

 Det är inte helt klart exakt vad som krävs för att ett samtycke 

ska medföra de rättsverkningar som följer av SAS-principen.
232

 Det är däremot klart att ett 

verkningsfullt samtycke måste avse ett individuellt bestämt beslut.
233

 

 

4.5 Vid vilken tidpunkt kan ett samtycke lämnas och vad ska samtycket avse? 

Utgångspunkten är att ett samtycke ska ges angående en viss specifik fråga vid ett visst 

specifikt beslutstillfälle.
234

 Samtycket gäller för visst beslut och inte för framtida beslut, i 

varje fall inte om det framtida beslutet ligger längre bort än någon enstaka vecka.
235

 

Samtycket torde således tidsmässigt behöva ligga nära beslutet i fråga.
236

 Enligt gällande 

uppfattning kan samtycke till ett beslut lämnas före eller på en bolagsstämma.
237

 Det torde 

också vara möjligt att lämna samtycke efter att bolagsstämmobeslut har fattats.
238

 Ett 

samtycke som lämnats efter bolagsstämman kan ses som en ratihabition av beslutet i den 

bemärkelsen att felet läks och inte längre kan utgöra grund för klander- eller nullitetstalan.
239

 

                                                             
228 Sker enligt regler i 5 kap. ABL.  
229 Andersson, Johansson & Skog, Aktiebolagslagen – En kommentar, avsnitt 4:62 f. Se även Almlöf, s. 244  

och Taxell, Aktieägarens rättsskydd, s.40. Jfr prop. 1975:103 s. 413. 
230 Se t.ex. Almlöf, s. 258, Nial, Om klanderbara och ogiltiga bolagsstämmobeslut, s. 55 och Nerep,  

Aktiebolagsrättslig analys, s. 344.  
231 Almlöf, s. 248. Jfr Prop. 2004/05:85 s. 603. 
232

 Arvidsson, Associationsrättsligt samtycke och skadestånd, SvJT 2014, s. 654.  
233 Arvidsson, Associationsrättsligt samtycke och skadestånd, SvJT 2014, s. 654. Se även Arvidsson, 

Aktieägaravtal, s. 268 ff. 
234

 Gregow, Om samtliga aktieägares samtycke, JT 2001/02, s. 749. Se även Stattin, Om aktieägaravtal, JT nr 1 
2004/05, s. 102. Jfr Johansson, Bolagsstämma, s. 34. Jfr dock annorlunda prop. 2006/07:65 s. 274.  
235

 Andersson, Kapitalskyddet, s. 20. Jfr Sjöman, Bolagsordningen, aktieägaravtalet och minoriteten, s. 57,  
Stattin, Företagsstyrning, s. 107, Gregow, Om samtliga aktieägares samtycke, JT 2001/02, s. 749, 
Andersson, Kapitalskyddet, s. 20 och Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 344. Jfr även prop. 2004/05:85 s. 
202.  

236
 Almlöf, s. 252.  

237
 Prop. 2004/05: 85 s. 603. Se även SOU 1971:15 s. 247 f. och prop. 1975:103 s. 416.  

238 SOU 1971:15 s. 247 f. Jfr Andersson, Kapitalskyddet, s. 20.   
239

 Se Andersson, Kapitalskyddet, s. 20. Jfr prop. 1975:103 s. 413 och SOU 1971:15 s. 247 f. Jfr även Almlöf,  
s. 252.  
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Aktieägare kan godkänna beslutet i efterhand genom explicit samtycke eller konkludent 

handlande.
240

 Samtycket ska avse att ett visst fel inte ska påverka det specifika beslutets 

giltighet.
241

 Det måste alltså finnas ett samband mellan samtycket och det formella eller 

materiella fel som belastar beslutet.
242

 Rör det sig t.ex. om ett formellt fel ska samtycket röra 

den åsidosatta formaliteten.
243

 Sammanfattningsvis kan konstateras att samtycke med rättslig 

verkan kan lämnas före, samtidigt med eller efter beslutet.
244

 Senare inträffade förhållanden 

kan dock rubba förutsättningarna för samtycket.
245

  

 

4.6 Samtliga eller berörda aktieägares samtycke?  

Samtliga aktieägare kan samtycka till ett beslut som strider mot aktieägarskyddsregler. I 

doktrinen framgår att det endast krävs samtycke av de vars rätt överträds.
246

 En huvudregel 

torde således vara att endast negativt berörda aktieägare måste lämna sitt samtycke.
247

 Denna 

slutsats har stöd i 7 kap. 26 § ABL där det anges att formella regler kan åsidosättas genom 

”samtycke av de aktieägare som berörs av felet”. Stöd för denna slutsats finns även i 

förarbetena till aktiebolagslagen.
248

 Det är därför nödvändigt att i varje situation analysera 

effekterna av det formella eller materiella felet för att utröna vems samtycke som måste 

inhämtas.
249

 Det är dock inte ovanligt att samtliga aktieägare de facto berörs av felet, inte 

minst om det gäller ett materiellt fel. Beslut om att bolaget ska företa en rättshandling som 

strider mot verksamhetsföremålet måste t.ex. normalt anses drabba alla aktieägare lika.
250

 

Bestämmelser i aktiebolagslagen med syfte att skydda nuvarande aktieägare kan alltså 

åsidosättas med samtliga aktieägares samtycke och i särskilda fall med samtycke av den eller 

vilkas rätt det är fråga om.
251
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4.7 Bolagsstämma per capsulam 

Bolagsstämma per capsulam, eller skrivbordsstämma som det ibland kallas, avser ett stämmo-

protokoll med nedtecknade beslut som cirkuleras mellan samtliga aktieägare som godkänner 

besluten. Det är enligt förarbetena en accepterad form av beslutsfattande.
252

 I lagtexten nämns 

dock inget alternativt beslutsförfarande till en vanlig bolagsstämma. I 7 kap. 26 § ABL anges 

emellertid att beslut behäftade med formella fel likväl är giltiga med samtliga aktieägares 

samtycke.
253

 Bolagsstämma per capsulam är en avvikelse från formella regler i aktiebolags-

lagen angående kallelse och tidsfrister som kan ske med samtliga aktieägares samtycke. 

Aktieägarna behöver däremot inte vara överens om de materiella beslutet i sig, för det krävs 

sedvanlig röstmajoritet.
254

 En aktieägare som röstat för ett beslut torde emellertid inte förlora 

rätten att klandra detsamma om beslutet framkallats av felaktiga eller vilseledande uppgifter 

från bolagets sida.
255

 Detta påminner om ogiltighetsgrunden motivvillfarelse som finns inom 

avtalsrätten.
256

  

 

4.8 Samtycke på felaktiga premisser  

4.8.1 Inledning   

Det finns vissa frågor kring de rättsliga förutsättningarna för samtycke.
257

 Vad gäller t.ex. när 

en aktieägare givit samtycke till ett beslut eller en åtgärd men gjort det på felaktiga premisser 

eller inte förstått innebörden i det givna samtycket?
258

 Frågan är om man kan bortse från 

aktieägarens samtycke om samtycket lämnats på felaktiga premisser, dvs. se det som att 

samtycket inte är giltigt. Frågor kring samtycke får som utgångspunkt avgöras utifrån 

allmänna aktiebolagsrättsliga principer. När det gäller åsidosättande av skyddsregler för 

aktieägarna måste man göra en avvägning mellan skyddet för aktieägarna och effektivitet i 
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beslutsfattandet.
259

 Om svaren inte finns att hitta inom aktiebolagsrätten kan man beträffande 

vissa frågor hämta ledning ur avtalsrättsliga bestämmelser och principer.
260

 När en aktieägare 

avger sin röst på bolagsstämman anses det utgöra en rättshandling.
261

 Ett samtycke bör kunna 

betraktas på samma sätt som avgivande av röst inför ett beslut.
262

 Det talar för att frågan huru-

vida giltigt samtycke föreligger kan avgöras enligt avtalsrättsliga regler.
263

 Det är dock viktigt 

att även i detta fall beakta aktiebolagsrättsliga syften och ändamål.  

 

4.8.2 Avtalslagens ogiltighetsregler  

Det är inte helt enkelt att tillämpa de avtalsrättsliga ogiltighetsreglerna på aktiebolagsrättsliga 

förhållanden. Reglerna inom avtalsrätten har inte utformats med hänsyn till organhandlande 

och ändamålen bakom de aktiebolagsrättsliga reglerna.
264

 Generellt utgår man dock ifrån att 

de avtalsrättsliga ogiltighetsreglerna är tillämpliga vid aktiebolagsrättsligt rättshandlande.
265

 I 

förarbetena till aktiebolagslagen anges att ogiltighetsreglerna i avtalslagen (1915:218) [cit. 

AvtL], främst 33 och 36 §§ AvtL, ger förutsättningar att komma åt överträdelser av 

verksamhetsföremålet.
266

 I rättspraxis har HD dessutom prövat ogiltighetsgrunder enligt 

avtalslagen i bolagsrättsliga förhållanden.
267

 Tillämpligheten av avtalslagens ogiltighetsregler 

vid stämmans beslutsfattande behandlas i begränsad omfattning i doktrinen.
268

 Diskussionen 

kring bolagsstämmobeslut och dess förhållande till avtalslagens ogiltighetsregler bör kunna 

appliceras på samtycke enligt SAS-principen.  

Bergendal har uttryckt att avtalsrättsliga ogiltighetsgrunder som förelegat vid röstning 

inte kan tillåtas ha någon större funktion vid majoritetsbeslut.
269

 Nial har kritiserat denna 

ståndpunkt.
270

 Nial menar att ett beslut är klanderbart om avgivande av röst skett under 
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inflytande av omständighet som enligt civilrättsliga regler gör en rättshandling ogiltig.
271

 

Åhman och Taxell menar att avtalsrättsliga regler bör kunna vara analogt tillämpliga på de 

enskilda viljeförklaringarna.
272

 Bestämmelserna i avtalslagen kan således betraktas som mera 

allmänna rättsliga grundsatser som kan tillämpas analogt under förutsättning att special-

lagstiftning eller andra omständigheter inte ställer hinder i vägen.
273

 De avtalsrättsliga 

ogiltighetsreglerna har individuella skyddsobjekt till skillnad från många av reglerna i 

aktiebolagslagen.
274

 Det bör avspeglas i rättsföljderna när reglerna har kränkts i samband med 

röstning på bolagsstämma. Det torde innebära att det endast är den som är skyddsobjekt för 

ogiltigheten som kan disponera över den.
275

  

Doktrinen är i stort sett enig om att avgivande av röster och beslut på bolagsstämma ska 

ses som en rättshandling.
276

 Den ensidiga karaktären hos stämmans rättshandlingar har i 

doktrinen jämförts med avtalsrättsliga påbud.
277

 Stämmobeslut kan betraktas som direktiv till 

styrelsen att verkställa, företa eller underlåta något. Avtalsrättens ogiltighetsregler blir således 

tillämpliga på stämmobeslut.
278

 Detsamma bör gälla beslut vid bolagsstämma per capsulam 

och egentligen vid alla former av beslut som tas med samtliga aktieägares samtycke. 

Tillämpligheten av avtalsrättsliga ogiltighetsregler leder dock till några problem. Vad ska 

angripas, de enskilda rösterna eller stämmobeslutet? Avtalslagens ogiltighetsregler är 

utformade för tvåpartsrelationer.
279

 En fråga är således till vem ett bolagsstämmobeslut är 

riktat. Ett bolagsstämmobeslut liknar som sagt avtalsrättsliga påbud och kan ses som direktiv 

till styrelsen att företa eller underlåta något.
280

 Det är bolagsstämman som företar 

rättshandling. Ett bolagsorgan är emellertid inget självständigt subjekt som kan vara part i ett 

avtal. Det är därför främmande att tillämpa avtalsrättsliga regler, som förutsätter självständiga 

subjekt som kan vara part i ett avtal, vid ett bolagsstämmobeslut.
281

 Detta talar således emot 

tillämpning av avtalsrättsliga ogiltighetsregler på bolagsstämmobeslut. Doktrinen verkar enig 

om att det inte finns utrymme för tillämpning av avtalslagens ogiltighetsregler direkt på 

                                                             
271

 Nial, Om klanderbara och ogiltiga bolagsstämmobeslut, s. 13. 
272 Åhman, s. 737 och Taxell, Aktieägarens rättsskydd, s. 52. 
273 Taxell, Aktieägarens rättsskydd, s. 52. 
274

 Åhman, s. 738. 
275

 Åhman, s. 738.  
276

 Stattin, Minoritetsskydd och klander, s. 79 f. Se även Åhman, s. 339 ff., 737. Jfr Nial, Om klanderbara och  
ogiltiga bolagsstämmobeslut, s. 58, Stattin, Företagsstyrning, s. 99, 136, Almlöf, s. 244 och Arvidsson,  
Aktieägaravtal, s. 269. Jfr dock annorlunda Taxell, Aktieägarens rättsskydd, s. 52.  

277
 Åhman, s. 728. Se även Stattin, Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande, s. 80. 

278
 Stattin, Minoritetsskydd och klander, s. 80. 

279
 Stattin, Minoritetsskydd och klander, s. 80. 

280 Stattin, Minoritetsskydd och klander, s. 80 f.  
281

 Stattin, Minoritetsskydd och klander, s. 81. Jfr Bergendal, s. 65 ff., Åhman, s. 736 ff. och Nial, Om 
klanderbara och ogiltiga bolagsstämmobeslut, s. 11 ff.  



37 
 

bolagsstämmobeslut. Det finns däremot utrymme för att tillämpa ogiltighetsreglerna vid 

avgivande av röster.
282

 Aktieägarna är en skild part från bolaget, aktieägare är inte ett 

bolagsorgan till skillnad från bolagsstämman. Det leder till att det blir enklare att tillämpa 

avtalsrättsliga regler på aktieägarnas avgivande av röster på bolagsstämma än direkt på 

bolagsstämmobeslutet. Giltigheten av de enskilda viljeförklaringarna påverkar dock 

giltigheten av den kollektiva rättshandlingen, dvs. bolagsstämmobeslutet.
283

 Ett exempel är 

tillämpning av svek enligt 30 § 1 st. AvtL när en styrelse svikligen lämnar felaktig 

information till aktieägaren inför dennes avgivande av röst. Det är styrelsen som lämnar 

sviklig information och styrelsens vetskap tillräknas bolaget. Om styrelsen har insett det 

svikliga förledandet gäller inte rättshandlingen, dvs. avgivandet av rösten, mot bolaget.
284

 Det 

kan leda till att en avgiven röst blir ogiltig. En ogiltig röst påverkar det slutliga beslutet 

eftersom SAS-principen förutsätter samtliga aktieägares samtycke. Det ovannämnda rör alltså 

ogiltiga beslut. När avtalsrättsliga regler tillämpas för att åsidosätta den rättshandling som är 

följden av beslut, handlar det om ren avtalsrättslig regeltillämpning.
285

  

 

4.8.3 Motivvillfarelse 

Inom doktrinen anses det att en aktieägare som röstat för ett beslut inte bör förlora rätten att 

klandra detsamma om beslutet framkallats av felaktiga eller vilseledande information från 

bolagets sida.
286

 Om ett samtycke framkallats av felaktiga eller vilseledande information 

alternativt om ett samtycke skett pga. undanhållande av information borde samtycket inte vara 

giltigt. Detta för tankarna till ogiltighetsgrunden motivvillfarelse inom kontraktsrätten.
287

 

Motivvillfarelse är enligt Adlercreutz ”… misstag ifråga om omständigheter som verkat 

motivbildande för den rättshandlande, m.a.o. varit förutsättningar för det avtal han ingått 

eller den rättshandling han eljest företagit.”
288

 Huvudregeln är att en part får bära risken för 

sina egna motivvillfarelser och förutsättningar.
289

 Det finns emellertid flera sätt att ogiltig-

förklara ett avtal med hänvisning till förekomsten av en motivvillfarelse. En förutsättning för 
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motivvillfarelse i aktiebolagsrättsliga sammanhang är att den kan härledas från en handling 

eller ett uttalande från styrelsen eller annan företrädare från bolaget.
290

  

Det finns olika grader av motivvillfarelse, dels med hänsyn till hur villfarelsen upp-

kommit, dels med hänsyn till medkontrahentens kännedom om eller möjlighet att uppfatta 

densamma.
291

 Den mest kvalificerade graden av motivvillfarelse är svek enligt 30 § AvtL. 

Vidare kan 33 § AvtL tillämpas vid motivvillfarelse då medkontrahenten på ett ohederligt sätt 

nyttjat den rättshandlandes ovetskap om för rättshandlingen betydelsefulla förhållanden.
292

 

Förutsättningsläran kan också åberopas i detta sammanhang.
293

 Utöver detta kan även 36 § 

AvtL bli användbar i fall av motivvillfarelse, förutsatt att avtalets innehåll är oskäligt.
294

  

För att kunna ogiltigförklara en rättshandling enligt svekbestämmelsen i 30 § AvtL krävs 

att en person i ond tro genom ett svikligt förfarande har framkallat en rättshandling.
295

 För 

tillämpning av 33 § AvtL vid motivvillfarelse förutsätts inte att personen framkallat 

situationen, men likväl i ond tro drar nytta av den.
296

 Det räcker således med ett ohederligt 

passivt utnyttjande av situationen.
297

 Det krävs med andra ord vetskap om den rättshandlandes 

villfarelse och att åberopandet av rättshandlingen med hänsyn därtill är att anse som 

ohederligt.
298

 Gränsen mellan det tillåtna och ohederliga dras ytterst av domstolen. Domstolen 

har härigenom möjlighet att ge normer för hur öppet parter måste bete sig för att inte riskera 

att rättshandlingen blir ogiltig.
299

  

Det blir mer problematiskt när det kommer till förtigande, dvs. underlåtenhet att korrigera 

eller upplysa om en villfarelse hos den rättshandlande. Frågan är om det ska räknas såsom 

svikligt förledande enligt 30 § AvtL eller som omständighet enligt 33 § AvtL som gör 

åberopande av rättshandlingen ohederligt.
300

 I rättspraxis används ibland uttrycket att med-

kontrahenten har en upplysningsplikt som innebär att denne vid underlåtenhet att fullgöra 

upplysningsplikten inte får åberopa rättshandlingen.
301

 Det är i alla fall klart att förtigande 
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endast i särskilda fall medför att svek enligt 30 § AvtL föreligger.
302

 Ett krav är att rätts-

handlingen ska anses ha svikligen framkallats genom förtigandet.
303

 Det kan möjligen räcka 

att medkontrahenten underlåter att lämna uppgifter om efterfrågade omständigheter av 

väsentlig betydelse för rättshandlingen vilket leder till att de rättshandlande invaggas i säker-

het.
304

 Vid passivt utnyttjande av villfarelse hos den rättshandlande i enlighet med 33 § AvtL 

gäller det att dra gränsen mellan vad som ifråga om förtigande ska räknas som tillåtet och vad 

som är att ses som ohederligt.
305

 Överlägsen kunskap om konjunkturförhållanden får utnyttjas 

vid aktieförsäljning utan att det strider mot tro och heder.
306

 Om en styrelseledamot med 

intern kunskap om att bolaget gjort stora förslutser accepterar ett förmånligt anbud om köp av 

dennes aktier i bolaget och denne samtidigt inser att anbudet grundats på en allmänt spridd 

uppfattning om bolagets framgångsrika verksamhet, är det förmodligen ett fall hänförligt till 

33 § AvtL.
307

 Utnyttjande av överlägsen kunskap kan om avtalsinnehållet blivit oskäligt även 

medföra jämkning enligt 36 § AvtL.
308

 Bestämmelsen tar hänsyn till avtalets innehåll, 

omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden samt omständigheterna 

i övrigt.
309

 En aktieförvärvare befinner sig i en utsatt position och ligger i informations-

underläge, således bör 36 § AvtL kunna tillämpas. Bestämmelsen omfattar dock endast 

oskäliga villkor.
310

  

Det finns stöd för att förutsättningsläran är tillämplig vid motivvillfarelse.
311

 

Förutsättningsläran, här som en del av avtalsrättsliga ogiltighetsläran, får betydelse 

beträffande omständigheter vid avtalets tillkomst. En förutsättning är ett medvetet antagande 

om förhållanden som är av betydelse för rättshandlingen. Utmärkande för en förutsättning är 

att parterna inte tagit ställning till möjligheten att den är felaktig. För ogiltighet krävs att 

förutsättningen har varit väsentlig eller bestämmande för den rättshandlande.
312

 Den 

rättshandlande skulle inte företagit rättshandlingen, om denne räknat med att förutsättningen 

var oriktig.
313

 Medkontrahenten ska ha insett eller åtminstone bort inse att den rättshandlande 
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utgick från vissa förutsättningar och att dessa hade avgörande betydelse. Det är däremot inte 

nödvändigt att medkontrahenten insett eller bort inse förutsättningens oriktighet.
314

 

 Almlöf menar att i ett aktiebolagsrättsligt sammanhang torde motivvillfarelse kunna 

framkallas av medvetna förledande uttalanden eller handlingar av styrelsen eller annat bolags-

organ.
315

 Det bör även kunna ske genom förtigande hänförligt till svikligt förledande 30 § 2 st. 

AvtL eller såsom omständighet enligt 33 § AvtL som gör åberopande av rättshandlingen 

ohederligt.
316

 I så fall kan motivvillfarelse åberopas som grund för att ogiltigförklara rätts-

handlingen. Det skulle leda till att ett beslut inte tagits med samtliga aktieägares samtycke. 

Hur detta skulle bedömmas av rättstillämparen är dock inte helt klart.  

 

4.9 SAS-principen i förhållande till skadestånd 

Ett enhälligt beslut av bolagets aktieägare att styrelsen ska verkställa viss förvaltningsåtgärd 

utgör ett hinder för att aktieägarna senare ska kunna driva skadeståndstalan mot ledningen i 

det fall verkställigheten leder till skada för bolaget.
317

 Detta är dock en sanning med 

modifikation. Styrelsen måste alltid självständigt pröva lagligheten hos ett beslut.
318

 Styrelsen 

och verkställande direktör har en allmän skyldighet att inte verkställa beslut som strider mot 

lag eller bolagsordning enligt 8 kap. 41 § 2 st. ABL.
319

 Det innebär bl.a. att organpersonerna 

ska försöka förhindra beslut som är skadliga för bolaget.
320

 Det allmänna verkställighets-

förbudet i 1944 års aktiebolagslag hade tillägget att styrelsen skulle pröva om beslutet innebar 

ett uppenbart åsidosättande av bolagets intressen.
321

 Vid införande av 1975 års aktiebolagslag 

togs denna del bort med hänvisning till att sådana fall ändå alltid skulle falla inom ramen för 

generalklausulen.
322

 Ställföreträdarens allmänna lydnadsplikt gentemot bolagsstämman gäller 

även om beslutet strider mot bolagets intresse.
323

 När beslutet uppenbart strider mot bolagets 

intresse förhindras dock styrelsen att verkställa beslutet.
324

 Om styrelsen ändå verkställer ett 
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315 Almlöf, s. 251. 
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 Almlöf, s. 266. Jfr prop. 1944:5 s. 302 f., SOU 1941:9 s. 650, Nial, Om klanderbara och ogiltiga  
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 Almlöf, s. 267.  

320
 Almlöf, s. 267. 
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sådant beslut bryter ledningen mot sin vårdplikt och riskerar att drabbas av ett skadestånds-

ansvar.
325

  

Enligt förarbetena till 1975 års aktiebolagslag kan skadeståndsskyldighet inträda om det 

sedan bolagsstämman fattat ett beslut omständigheter inträffar som medför att beslutets verk-

ställande skulle skada bolaget och beslutet ändå verkställs.
326

 Det betyder att organperson inte 

utan vidare undgår skyldighet att ersätta bolaget för skada som uppstått genom dennes 

vållande pga. att bolagsstämman beslutat om den åtgärd som medfört skadan.
327

 Ett skade-

ståndsanspråk borde således kunna riktas mot styrelseledamot eller verkställande direktör om 

beslutet verkställs på ett oaktsamt sätt.
328

 Organpersoner är skyldiga att iaktta omsorg vid 

fullgörande av sitt uppdrag. Det kan jämföras med problematiken i NJA 2013 s. 117 där 

styrelseledamöterna och associationsmedlemmar var desamma. I det fallet fattades beslutet 

och genomfördes åtgärden med samtliga medlemmars samtycke. Beslutet är i det fallet redan 

verkställt och diskussionen kring styrelsens plikter, vad som sker efter beslutet etc. blir 

överspelat.  

Betydelsen av aktieägarnas samtycke till skadeorsakande åtgärder är en ansvarsfråga som 

inte är reglerad i aktiebolagslagen.
329

 I vilken mån bolagsstämman kan fatta beslut som 

uppenbarligen strider mot bolagets intresse om samtliga aktieägare är införstådda och överens 

om det är oklart.
330

 Lagstiftaren bör inte hindra någon från att medvetet fatta ett ekonomiskt 

ofördelaktigt beslut.
331

 Ett sådant beslut kan samtidigt fattas med syfte att skada bolaget till 

men för t.ex. en inom snar framtid nytillkommen aktieägare. Denna problematik tangeras i 

NJA 2013 s. 117.
332

 HD kommer fram till att beslut som har fattats med samtycke från 

samtliga som var medlemmar när beslutet fattades inte kan föranleda skadeståndskyldighet för 

styrelseledamöterna även om det skulle vara ett för associationen ogynnsamt beslut. Om 

beslutet har vidtagits med samtliga aktieägares samtycke och dessa har varit medvetna om de 

rätta förhållandena kan varken bolaget eller aktieägarna kräva ansvar av organperson som 

verkställer beslutet.
333

  

När det är fråga om internt ansvar åligger det organpersonen att bevisa att befriande 

samtycke givits av behörigt bolagsorgan. Vid bedömningen ska organpersonens lydnadsplikt 
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ställas mot dennes vårdplikt.
334

 Lydnadsplikten kan överträffa vårdplikten om beslutet fattats 

av samtliga aktieägare med insikt om verkställandets ekonomiskt ofördelaktiga 

konsekvenser.
335

 Organpersoner kan således till följd av samtycket till verkställandet undgå 

skadeståndsanvaret. Detta kan jämföras med det externa ansvaret. Ledningen har en vårdplikt 

mot bolaget och inte mot utomstående. Den som väcker skadeståndstalan för egen räkning bör 

därför inte vinna framgång om motparten kan visa att den individuella aktieägaren samtyckt 

till beslutet.
336

 I skadeståndshänseende är även en individuell aktieägare att anse som tredje 

man när denne direkt skadas av bolagsåtgärd.
337

 Om aktieägare lämnat sitt samtycke i ett 

dispositivt spörsmål borde även det utgöra hinder för en framgångsrik extern skadestånds-

talan.
338

 En aktieägare har således inte rätt till externt skadestånd av organperson som 

medverkat till tillkomsten eller verkställandet av ett beslut som aktieägaren samtyckt till.
339

  

 

4.10 SAS-principens rättsverkningar 

SAS-principen innebär alltså att en aktiebolagsrättslig regel som är uppställd till skydd för 

nuvarande aktieägare kan frångås med samtliga (berörda) aktieägares samtycke. Ett beslut 

eller åtgärd som fattas med samtycke av nuvarande aktieägare blir omedelbart gällande och 

kan varken klandras eller grunda rätt till skadestånd för senare tillkomna aktieägare.
340

  Ett 

samtycke innebär att man eliminerar alla rättsverkningar av de aktieägarskyddsregler som 

överträds.
341

 Beslut som tagits med stöd av SAS-principen är giltigt så länge beslutet inte är 

oförenligt med någon annan associationsrättslig norm än aktieägarskyddet.
342

 Hur SAS-

principen förhåller sig till associationens rätt till skadestånd var oklart fram tills HD:s 

ställningstagande i NJA 2013 s. 117.  
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4.11 NJA 2013 s. 117 Kamelianfallet  

4.11.1 Bakgrund  

Bostadsrättsföreningen Kamelian 1 väckte talan mot föreningens tidigare styrelseledamöter. 

Som grund för talan åberopade bostadsrättsföreningen att svaranden uppsåtligen eller av 

oaktsamhet hade skadat föreningen genom att gå med på en ändring i gällande entreprenad-

avtal i fråga om utförande av garage, utan att begära justering av priset. Frågan i målet var om 

ett beslut av styrelsen i en bostadsrättsförening, som fattades med samtycke från alla som var 

medlemmar vid tillfället, kunde leda till skadeståndsskyldighet för styrelseledamöterna i för-

hållande till föreningen. Borås tingsrätt hänsköt med stöd av 56 kap. 13 § rättegångsbalken 

(1942:740) [cit. RB] frågan till HD. 

I mellandom fastställde Borås tingsrätt att bostadsrättsföreningens anspråk på skadestånd 

av de tidigare styrelseledamöterna kunde göras gällande trots att ledamöterna beviljats 

ansvarsfrihet för sin förvaltning. Vid beslutet om ansvarsfrihet fanns ingen information 

angående ändringen av entreprenadavtalet. Informationen hade varken lämnats i års-

redovisningen, revisionsberättelsen eller på annat sätt på föreningsstämman. Förenings-

stämman hade således inte det underlag som krävs enligt 13 kap. 5 § lag (1987:667) om 

ekomomiska föreningar [cit. FL].
343

  

 

4.11.2 De närmare omständigheterna  

Ett byggbolag sålde en fastighet till en av bolaget bildad bostadsrättsförening. Medlemmar 

och styrelseledamöter i denna s.k. byggmästarbildade bostadsrättsförening var tre ägare av 

byggbolaget. Parterna träffade ett entreprenadavtal avseende uppförande av bostadsbyggnader 

och garage. Parterna kom senare överens om att ändra utformningen av garagebyggnaderna 

men priset justerades inte. Innan beslutet om ändring av utformningen av garagen hade 

reservationsavtal ingåtts med ett antal personer om företräde till att teckna förhandsavtal 

avseende bostadsrätterna. Dessa personer fick information om hur projektet fortskred genom 

nyhetsbrev. De informerades om olika förhållanden som kunde påverka kostnaderna, dock 

inte om överenskommelsen om ändring av garagen. En ekonomisk plan upprättades och där-

efter ingicks upplåtelseavtal med personerna som tecknat reservationsavtal. Entreprenaden 

slutbesiktigades och vid föreningsstämman därefter avgick styrelseledamöterna och beviljades 
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ansvarsfrihet för sin förvaltning. Drygt ett år senare väckte bostadsrättsföreningen en 

skadeståndstalan mot de tidigare styrelseledamöterna. Bostadsrättsföreningen påstod att 

styrelseledamöterna uppsåtligen eller av vårdslöshet skadat föreningen. De tidigare styrelse-

ledamöterna invände att bostadsrättsföreningen inte kunde göra skadeståndskrav gällande 

eftersom samtliga medlemmar i föreningen samtyckt till beslutet.  

HD konstaterade att generalklausulerna i 7 kap. 47 § ABL och 6 kap. 13 § FL, ger uttryck 

för den allmänna associationsrättsliga principen om styrelsens lojalitetsplikt i förhållande till 

associationen och dess medlemmar. Vidare konstaterade HD att styrelsen har en sysslomanna-

ställning och att det åligger styrelsen att på ett lojalt sätt tillvarata alla medlemmars intressen. 

En annan regel av betydelse i sammanhanget var jävsbestämmelsen i 6 kap. 10 § FL som 

utgör hinder mot att styrelseledamot handlägger frågor rörande avtal mellan denne och 

föreningen, alternativt avtal mellan föreningen och tredje man, om ledamoten har ett 

väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens intresse. Syftet bakom 

generalklausulerna och jävsbestämmelserna är att skydda medlemmar mot förfaranden från 

styrelsens sida som är illojala mot associationen eller mot enskilda medlemmar. HD 

konstaterade att dessa regler inte gäller om samtliga medlemmar i associationen är överens 

om en viss åtgärd.
344

 HD fann att det saknas stöd i rättslitteraturen för avsteg från 

grundprincipen att det är medlemmarna och inga andra som har beslutanderätten i en 

förening. Vidare konstaterades det att det i den aktiebolagsrättsliga litteraturen direkt har 

uttalats att minoritetsskyddet i ett aktiebolag omfattar nuvarande, men inte framtida aktie-

ägare.
345

  

HD konstaterade att medlemmar i en s.k. byggmästarbildad bostadsrättsförening kan vilja 

att föreningen har en rättslig möjlighet att hålla styrelseledamöter ansvariga för tidigare beslut 

som styrelsen fattat med samtycke från de som vid den tidpunkten var medlemmar i 

föreningen. Att tillåta det vore dock en inte oväsentlig utvidgning av skyddet för minoriteten 

och blivande medlemmar som ställs upp i lagstiftningen. Det skulle vidare innebära ett avsteg 

från grundläggande associationsrättsliga principer angående förutsättningarna för besluts-

fattandet och det fanns inte tillräckligt starka skäl för detta. HD ifrågasatte om föreningen kan 

ha ett ”eget” intresse som skiljer sig från de befintliga medlemmarnas intresse. Domstolen 

fann det svårt att definiera ett sådant intresse och att knyta ett skadeståndsansvar gentemot 

föreningen till detta. 
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Slutsatsen i målet var att beslut inom en bostadsrättsförening som har fattats med sam-

tycke från alla som var medlemmar i föreningen när beslutet fattades inte kan föranleda 

skadeståndskyldighet för styrelseledamöterna, även om det skulle vara ett för föreningen 

ogynnsamt beslut. Bostadsrättsföreningens anspråk på skadestånd av styrelseledamöterna 

kunde således inte göras gällande.  

 

4.11.3 Skiljaktig mening  

Justitierådet Lars Edlund skrev sig skiljaktig. Edlund ansåg att bostadsrättsföreningens 

skadeståndsanspråk mot de tidigare styrelseledamöterna kunde göras gällande enligt 

generalklausulen i 6 kap. 13 § FL, trots att samtliga medlemmar samtyckt till det beslut som 

fattats. En allmän utgångspunkt inom associationsrätten är att de befintliga medlemmarna har 

någon form av eget ekonomiskt intresse i associationen, 3 kap. 3 § ABL och 1 kap. 1 § FL. 

Edlund konstaterade att denna utgångspunkt är grunden för principen om att samtycke från 

samtliga associationsmedlemmar. Ett samtycke från en medlem till ett beslut som annars 

skulle strida mot en medlemsskyddsregel utgör ett förfogande över det ekonomiska intresse 

som medlemen har i associationen. Byggmästarbildade föreningar avviker i detta hänseende 

från sedvanlig ekonomisk förening eftersom medlemmarna inte har några egna ekonomiska 

intressen i föreningen. Medlemmarnas samtycke till styrelsens beslut avser i det fallet inte 

någon egen ekonomisk angelägenhet. Konsekvenserna av besluten får istället bäras av 

föreningen och de framtida medlemmarna. En förening har i normala fall ett långsiktigt syfte 

och det är således naturligt att beakta föreningens intresse utifrån framtida medlemmars 

perspektiv. Vidare ansåg Edlund att bostadsrättsförenings långsiktiga syfte måste beaktas vid 

tillämpning av vissa av skyddsreglerna i föreningslagen. I vissa hänseenden finns ett 

föreningsintresse som medlemmarna i en byggmästarbildad bostadsrättsförening inte kan 

disponera över. Edlund menade att man ska se till realiteterna i associationen och inte enbart 

till de formella förhållandena och hänvisade till att detta har bekräftats av HD i NJA 1992 s. 

143. 

Edlund diskuterade vidare lojalitetspliktens innehåll och konstaterade att styrelsen 

behöver viss handlingsfrihet, men inte bortom sådana åtgärder som kan anses motiverade ur 

projektsynpunkt. Det är svårt att se att styrelsen ska få vidta otillbörliga åtgärder i för-

valtningen enbart för att de själva som medlemmar samtyckt till åtgärden. Styrelsens 

lojalitetsplikt i förhållande till det långsiktiga föreningsintresset måste anses väga tyngre än 

medlemmarnas formella rätt att samtycka till otillbörliga rättshandlingar. Mot denna bakgrund 
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menade Edlund att samtycket som svarandena i egenskap av medlemmar lämnat till avtals-

ändringen inte har medfört rätt för styrelsen att företa rättshandling som givit motparten en 

otillbörlig fördel till nackdel för föreningen.  

 

4.11.4 Kommentar till rättsfallet  

HD kommer fram till att samtliga associationsmedlemmars samtycke läker brott mot 

generalklausulen samt jävsreglerna och att dessa bestämmelser utgör en del av lojalitets-

plikten. Slutsatsen att samtliga associationsmedlemmars samtycke läker brott mot lojalitets-

plikten var ingen överraskning. Domstolen tar dock inte upp eventuella konsekvenser av 

denna slutsats. HD:s ställningstagande innebär att det inte spelar någon roll om en organ-

person handlar illojalt, oavsett om det går att hänga upp på en bestämmelse eller inte, så länge 

samtliga aktieägare har samtyckt till handlingen. Rättsfallets prejudikatvärde omfattar 

lojalitetsplikten men utgången i målet har betydelse även för vårdplikten. De största 

problemen kan emellertid antas uppstå genom att en organperson kan bryta mot lojalitets-

plikten utan att riskera ansvar.    

I praktiken är möjligheterna begränsade att ställa styrelseledamöter i en byggmästarbildad 

bostadsrättsförening till ansvar för beslut under uppförandetiden som senare kan komma att 

ifrågasättas av de nya medlemmarna. HD:s avgörande leder till att en styrelse i en bygg-

mästarbildad bostadsrättsförening kan se till att beslut inte blir angripbara genom att som 

medlemmar i föreningen fatta beslut om godkännande av samtliga styrelsebeslut. Styrelse-

ledamöterna blir således skyddade från ansvar. Detsamma gäller i andra associationer som 

t.ex. aktiebolag. Det kan diskuteras om det finns ett intresse av att utvidga de rättsliga 

möjligheterna att hålla styrelseledamöter ansvariga även för tidigare beslut som styrelsen 

fattat med samtycke av samtliga befintliga medlemmar.
 346

 Ett särskilt intresse finns när det 

handlar om byggmästarbildade bostadsrättsföreningar. Det finns förmodligen störst behov av 

någon form av särreglering i dessa fall eftersom de kontrolleras av ett bakomliggande bolag 

som ser till sitt eget intresse och inte till associationens bästa. Styrelseledamöterna agerar inte 

i sitt eget intresse utan i byggbolagets intresse. HD frågar sig om det finns skäl för avsteg från 

SAS-principen när det gäller bostadsrättsföreningar. HD:s resonemang tyder på att domstolen 

ser ett starkare skyddsbehov i detta fall än i andra slags associationer, ändå finner man inte 
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skäl nog för avsteg. Det är således tveksamt att HD skulle finna skäl för avsteg i en situation 

med en association av ett annat slag. 

HD menar att den som förvärvar en bostadsrätt i en bostadsrättsförening har ett intresse 

av att de beslut som fattas i föreningen innan denne blir medlem gynnar föreningen. Det är 

också av intresse att medlemmarna har en rättslig möjlighet att hålla styrelseledamöter 

ansvariga för tidigare beslut som styrelsen fattat med samtycke av alla som då var medlemmar 

i föreningen. Det skulle dock innebära en utvidgning av det skydd för minoriteten och 

blivande medlemmar som lagstiftningen ställer upp. Det skulle dessutom utgöra ett avsteg 

från grundläggande associationsrättsliga principer rörande förutsättningarna för besluts-

fattande. HD väljer således att inte gå på den linjen. Domstolen visar dock en förståelse för 

det föreliggande skyddsbehovet. Det hade varit önskvärt att HD åtminstone nämnt att det i 

andra länder finns möjlighet att ta hänsyn till andra intressen än nuvarande medlemmars 

intresse. Domstolen hade därefter kunnat konstatera att man i svensk rätt emellertid endast 

beaktar nuvarande aktieägares intresse.
347

  

HD menar vidare att när samtliga medlemmar är överens om en viss åtgärd är det 

vanskligt för en styrelseledamot att behöva bedöma om denne, pga. att åtgärden av senare 

medlemmar skulle kunna ses som ogynnsam, ändå kan och bör motsätta sig denna för att 

undgå skadeståndsansvar i förhållande till föreningen. Detta är en rimlig invändning. Det 

skulle förmodligen vara svårt för en styrelseledamot att gör den avvägningen. Samtidigt är det 

förmodligen inte sådana osäkra situationer som man vill komma åt utan snarare de mer direkt 

illojala handlingarna såsom när en styrelse i en nybildad bostadsrättsförening företar åtgärd 

som gynnar byggbolaget bakom.  

Justitierådet Edlund är skiljaktig. Edlund menar att man borde kunna ta hänsyn till en 

förenings långsiktiga perspektiv, åtminstone i den speciella situation som uppstår när det 

handlar om en byggmästarbildad bostadsrättsförening. Styrelsen måste självklart ha viss 

handlingsfrihet. Styrelsen kan däremot inte få agera hur som helst utan att riskera ansvar. Det 

är antagligen fler än Edlund som anser att det borde vara möjligt att stoppa en styrelse från att 

bete sig illojalt mot tillkommande medlemmar och indirekt mot föreningen som sådan. Frågan 

man ställer sig är om principen om samtliga associationsmedlemmars samtycke eller SAS-

principen ska ha sådan räckvidd i förhållande till organpersoners lojalitetsplikt när grund-

läggande ändamål och intressen får lida.  

 

                                                             
347

 Se diskussion angående stakeholder och shareholder under avsnitt 5.6 Associationsintresset. 
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4.12 Undantag från SAS-principen 

4.12.1 Inledning 

När man gör undantag från SAS-principen är det ett slags undantag från undantaget. SAS-

principen medger att man åsidosätter en aktieägarskyddsregel. Frågan är om man kan göra ett 

undantag och sålunda bortse från samtliga aktieägares samtycke. SAS-principen är en 

aktiebolagsrättslig princip. Det är således viktigt att beakta aktiebolagsrättsliga syften och 

ändamål vid bedömningen av om avsteg kan ske.  

I NJA 2013 s. 117 fann HD inte skäl att frångå SAS-principen. HD öppnar dock upp för 

att det finns situationer där avsteg kan göras. Det torde således finnas undantagsfall, dvs. 

situationer där man finner undantag från att erkänna principen rättsverkan. Samtliga 

aktieägares samtycke till en aktieägarskyddsregel får inte verkan vid kollusionsfall. Det kan 

diskuteras om detsamma gäller vid samtycke till straffbara handlingar. Motivvillfarelse kan 

också ses som ett slags undantag från SAS-principen. Motivvillfarelse behandlas dock i 

anslutning till förutsättningar för ett giltigt samtycke under 4.7 Samtycke vid felaktiga 

premisser. 

 

4.12.2 Straffbara handlingar 

Uppsåtligt eller oaktsamt skadande av associationen kan förutom skadeståndsskyldighet leda 

till straffrättsligt ansvar.
348

 När samtliga aktieägare samtycker till ett beslut eller åtgärd ute-

sluter det skadeståndskyldighet.
349

 Frågan är om det blir någon skillnad om handlingen är 

brottslig. Vilken verkan får aktieägarnas samtycke när de tar beslut med stöd av SAS-

principen som innebär att en organperson ska utföra en straffbar handling?  

Ur ett associationsrättsligt perspektiv kan aktieägarna samtycka till ett beslut förutsatt att 

beslutet strider mot en aktieägarskyddsregel. Aktieägarna samtycker till själva överträdelsen 

av aktieägarskyddsregeln. Det betyder att skadeståndsansvar för skada orsakad av brottslig 

handling är uteslutet. En annan fråga är vad ett samtycke av aktieägarna får för betydelse ur 

ett straffrättsligt perspektiv. Straffrätten är till skillnad från associationsrätten indispositiv. 

Aktieägarna disponerar inte över frågan huruvida någon ska dömas till ansvar för brott. 

Aktieägarna borde däremot kunna disponera över den skadeståndsfordran som bolaget 

innehar gentemot den som vållat bolaget skada genom brott.  

                                                             
348

 Jfr Taxell, Bolagsledningens ansvar, s. 5.  
349

 Se NJA 2013 s. 117.  
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Samtycket av aktieägarna kan i vissa fall få betydelse ur ett straffrättsligt perspektiv. 

Straffansvaret för organpersoner regleras av allmänna straffrättsliga regler.
350

 Straffansvaret 

har i detta sammanhang relevans genom att en handling som medför straff även medför 

skadeståndskyldighet för gärningsmannen.
351

 I förarbetena till 1975 års aktiebolagslag 

fastställdes det att reglerna i brottsbalken (1962:700) [cit. BrB], bl.a. bestämmelsen om 

trolöshet mot huvudman i 10 kap. 5 § BrB, kan bli aktuella i aktiebolagsrättsliga för-

hållanden.
352

 Brottsliga handlingar som kan förekomma av organpersoner är t.ex. svindleri 

enligt 9 kap. 9 § BrB och trolöshetsbrott enligt 10 kap. BrB.
353

 I övrigt saknas straff-

bestämmelser för organpersoner om svikande av lojalitetsplikten.
354

 I 10 kap. BrB är utgångs-

punkten att gärningsmannen befinner sig i en förtroendeställning eller åtminstone i en 

situation som ställer ett särskilt krav på lojalitet.
355

 Ett exempel på en sådan förtroende-

ställning är styrelseledamöters och en verkställande direktörs ställning i förhållande till 

bolaget. Förtroendeställningen missbrukas om en för huvudmannen förlustbringande affär 

motiveras av vinstintresse hos företrädaren.
356

 Åtgärder som kan medföra skadestånds-

skyldighet enligt aktiebolagslagen uppfyller i minst samma utsträckning skaderekvisitet i 

bestämmelsen trolöshet mot huvudman i 10 kap. 5 § BrB.
357

 Ett bolagsorgan kan inte företa 

direkt skadegörande dispositioner över den juridiska personens förmögenhet utan att 

handlingsrekvisitet för trolöshet mot huvudman, missbrukar sin förtroendeställning, är 

uppfyllt.
358

 Om en åtgärd är uppsåtlig och anses innefatta missbruk av förtroendeställning kan 

den medföra straffansvar enligt trolöshetsbestämmelsen.
359

 Vid brottet trolöshet mot 

huvudman befriar dock ett samtycke av huvudmannen från ansvar. Det är möjligt att se det 

som att rekvisiten i 10 kap. 5 § BrB inte är uppfyllda alternativt kan man hänvisa till att 

samtycke utesluter ansvar enligt 24 kap. 7 § BrB.
360

 Huvudmannens samtycke har emellertid 

                                                             
350

 Jfr Taxell, Bolagsledningens ansvar, s. 5.  
351 Hellner & Radetzki, s. 63. Se även Taxell, Bolagsledningens ansvar, s. 5. 
352 Leijonhufvud, Trolöshet mot huvudman, s. 194. Se även prop. 1975:103 och prop. 2004/05:85 s. 493.  
353

 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 42.  
354

 Leijonhufvud, Trolöshet mot huvudman, s. 29. 
355

 Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman & Wennberg, Brottsbalken – En kommentar, avsnitt 10:1. Leijonhufvud,  
Trolöshet mot huvudman, s. 28. 

356
 Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman & Wennberg, Brottsbalken – En kommentar, avsnitt 10:68.  

357
 Leijonhufvud, Trolöshet mot huvudman, s. 110 f.  

358
 Se 10 kap. 5 § BrB. Se även Leijonhufvud, Trolöshet mot huvudman, s. 111. Jfr Holmqvist, Leijonhufvud, 
Träskman & Wennberg, Brottsbalken – En kommentar, s. 10:72. 

359 Se 10 kap. 5 § BrB. Se även Leijonhufvud, Trolöshet mot huvudman, s. 111.  
360

 Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman & Wennberg, Brottsbalken – En kommentar, avsnitt 10:72.  
Leijonhufvud, Trolöshet mot huvudman, s. 103 f.  
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endast ansvarsfriande verkan om samtycket har lämnats innan brottet fullbordats.
361

 Kraven 

på straffrättsliga samtycken överensstämmer med kraven för ett giltigt samtycke inom 

associationsrätten.
362

 Samtycket ska ha lämnats av någon med personlig kapacitet och 

tillräcklig behörighet. Vidare ska samtycket ha lämnats frivilligt och med full insikt om 

föreliggande omständigheter. Samtycket får inte heller vara tillkommet under intryck av en 

villfarelse.
363

 Aktieägarna, i form av bolagsstämma, kan bestämma hur styrelsen ska sköta 

sina arbetsuppgifter. Bolagsstämman har trots det inte kompetens att på den juridiska 

personens vägnar samtycka till en i sig straffbar gärning.
364

 Aktieägarna är inte huvudman och 

kan således inte lämna samtycke till missbruk av förtroendeställningen. Om bolagstämman 

emellertid har uttalat sitt samtycke till ett visst förfarande torde det få till följd att förtroende-

ställningen inte har missbrukats av organpersonen även om förfarandet varit förlust-

bringande.
365

 I det fallet föreligger inget brott. Organperson kan således komma undan ansvar 

genom att hänvisa till att man följt anvisning av överordnat organ. Om en handling är straffri 

pga. av ett samtycke utgår inte heller skadestånd.
366

  

Det man kan samtycka till och disponera över enligt ovanstående resonemang är den 

skadeståndsfordran som uppstår. Samtycke till en skada innebär som huvudregel att rätten till 

skadestånd är utesluten.
367

 Samtycke av aktieägarna till en handling som skadar bolaget 

utesluter skadeståndsansvar hos organpersoner som verkställer denna. Det bör inte vara någon 

skillnad om åtgärden också är straffbar. Detta är emellertid inte klarlagt och frågan är om 

detta är självklart. För brott som faller under allmänt åtal kan det finnas allmänpreventiva 

orsaker till skadeståndet.
368

 Om allmänpreventiva ändamål finns bör skadeståndet inte falla 

bort. Ett samtycke till brottslig handling borde i det fallet inte utesluta skadeståndsansvar.  

Om SAS-principen åsidosätter skadeståndsansvaret för den brottsliga handlingen enligt 

29 kap. 1 § ABL skulle det kunna leda till att skadeståndsansvar istället blir aktuellt enligt den 

allmänna skadeståndsregeln i 2 kap. 2 § SkL. Om inget annat framgår av speciallagstiftningen 

anses skadeståndslagen kunna tillämpas subsidiärt.
369

 Viss tveksamhet råder emellertid 

                                                             
361 Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman & Wennberg, Brottsbalken – En kommentar, avsnitt 10:72. Se även 24 

kap. 7 § BrB.  
362

 Jfr Leijonhufvud, Trolöshet mot huvudman, s. 115.  
363

 Leijonhufvud, Trolöshet mot huvudman, s. 115. 
364

 Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman & Wennberg, Brottsbalken – En kommentar, avsnitt 10:72. 
365

  Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman & Wennberg, Brottsbalken – En kommentar, avsnitt 10:72. Jfr  
Leijonhufvud, Trolöshet mot huvudman, s. 114 f. För vidare läsning se Leijonhufvud, Trolöshet mot  
huvudman, s. 111 ff. 

366
 Hellner & Radetzki, s. 57 f., 64, 117.  

367 Jfr Hellner & Radetzki, s. 116 f.  
368

 Jfr Hellner & Radetzki, s. 39 f., 57.  
369

 Hellner & Radetzki, s. 66. Jfr Kleineman, s. 143.  
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angående hur skadeståndsansvar enligt aktiebolagslagen förhåller sig till skadestånd enligt 

den allmänna skadeståndsrätten.
370

 Det saknas ett interaktionsförlopp mellan dem.
371

 Det är 

dock klart att endast en ersättning kan bli aktuell.
372

 Skadeståndsansvaret i 29 kap. 1 § ABL är 

ett utvidgat ansvar i förhållande till 2 kap. 2 SkL.
373

 Frågan är om det ska vara möjligt att med 

hjälp av SAS-principen komma undan allt skadeståndsansvar, först enligt aktiebolagslagen 

sedan enligt skadeståndslagen pga. att speciallagstiftning finns på området.
374

 Möjligtvis 

utesluter dock samtycket all form av rätt till skadestånd.
375

  

Ansvaret för straffbara handlingar påverkas alltså inte av samtliga aktieägares samtycke. I 

praktiken är dock benägenheten att anmäla brott i en sådan situation i princip obefintlig hos 

aktieägarna. För brott som faller under allmänt åtal är frågan dock inte endast teoretisk. 

Organpersonen riskerar att straffas för det aktuella brottet och frågan är om denne blir 

ansvarig för skada som uppstått till följd av brottet. Rättsläget är oklart.   

 

4.12.3 Kollusion 

En kollusiv samverkan mellan en företrädare för bolaget och tredje man kan utgöra en 

ogiltighetsgrund för avtalet i fråga.
376

 Kollusion är att betrakta som en allmän rättsgrundsats i 

svensk rätt.
377

 Det kan således bli aktuellt även inom aktiebolagsrätten att åberopa kollusion 

som grund för att ogiltigförklara en rättshandling.
378

 Kollusion kan ses som en form av 

utvidgning av rättsregeln att brott föranleder skadeståndsansvar.
379

 Samma resultat som 

skadestånd pga. brottslig handling kan följa av rättsgrundsatsen kollusion om styrelsen 

uppsåtligen samverkat med annan i avsikt att skada.
380

 

Kollusion uppstår när uppsåtlig samverkan sker i skadeavsikt och framstår som 

otillbörlig.
381

 För att kollusion ska inträda torde alltså krävas att det finns ett otillbörligt 

handlande som sker genom samverkan mellan två eller flera i avsikt att skada som resulterar i 

                                                             
370

 Leijonhufvud, Trolöshet mot huvudman, s. 198 f.  
371 Jfr Kleineman, s. 306, 308. 
372 Leijonhufvud, Trolöshet mot huvudman, s. 199.  
373

 Se Kleineman, s. 308.  
374

 Jfr 1 kap. 1 § SkL.  
375

 Jfr Hellner & Radetzki, s 116 f. 
376

 Almlöf, s. 269. 
377

 Se Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 740. Angående kollusion i annan fråga se SOU  
1941:9 s. 560 som hänvisar till Nial, Om klanderbara och ogiltiga bolagsstämmobeslut, s. 99. Jfr SOU  
1992:83 s. 225 f. och prop. 1993/94:196 s. 124, 127. 

378
 Jfr t.ex. SOU 1941:9 s. 560. 

379 Lehrberg, Aktieägares ansvar för informella direktiv. 
380

 Lehrberg, Aktieägares ansvar för informella direktiv. 
381

 Lehrberg, Aktieägares ansvar för informella direktiv. 
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att skada uppstår.
382

 Kollusion har figurerat i ett par rättsfall rörande aktiebolagsrättens regler 

om vinstutdelning.
383

 Denna rättsgrundsats är dock inriktad mot kvalificerade fall av undan-

tagskaraktär och erbjuder således ingen generellt tillämplig metod.
384

 Kollusiv samverkan har 

på vissa håll i doktrinen ansetts innebära att rättshandlingen kan åsidosättas enligt 33 § 

AvtL.
385

 Kollusion är dock en fristående och självständig rättsprincip som inte kräver stöd i 

33 § AvtL.  

Kollusion tillämpat på förutsättningarna i NJA 2013 s. 117 innebär att man ser det som 

att styrelsen ingick avtalet mellan bostadsrättsföreningen och byggbolaget i avsikt att skada 

föreningen.
386

 En motsvarande situation är när tredje man inte hade sådan skadeavsikt, men 

väl måste ha insett att bolagsföreträdaren avsiktligt försöker skada bolaget s.k. kvasi-

kollusion.
387

 Ogiltighet kan eventuellt åberopas om avsikten inte direkt varit att skada 

föreningen, men likväl varit vinning för byggbolaget eller de fysiska personerna som företrätt 

bolaget.
388

 Kollusion gäller förmodligen beträffande sådana fall där utomstående har handlat i 

vetskap om att bolagets ställföreträdare har missbrukat sin ställning.
389

 Det torde således 

finnas undantag för när principen om samtliga aktieägares samtycke, trots att enigheten berör 

en dispositiv fråga, kan ges rättsverkan.
390

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
382

 Lehrberg, Aktieägares ansvar för informella direktiv. 
383

 Lehrberg, Aktieägares ansvar för informella direktiv. Jfr NJA 1976 s. 618 och NJA 1997 s. 418.  
384

 Lehrberg, Aktieägares ansvar för informella direktiv. 
385

 Åhman, s. 286. Se även Almlöf, s. 269 och Stattin, Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande, s. 89.  
386

 Almlöf, s. 269. 
387

 Almlöf, s. 269. Jfr Stattin, Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande, s. 91. När relationen inte är 
kontraktuell men kontraktsliknande talar man om ett kvasikontraktuellt förhållande.  

388
 Almlöf, s. 269. Jfr Stattin, Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande, s. 92.   

389 Se Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 740 f. Jfr SOU 1992:83 s. 225 f. och prop.  
1993/94:196 s. 124, 127.  

390
 Almlöf, s. 269.  
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5. ANALYS 

5.1 Inledning  

Flertalet uppmärksammade bolagsskandaler runt om i världen har lett till allt större intresse 

för frågor kring corporate governance eller bolagsstyrning på svenska.
391

 Enligt den svenska 

modellen för bolagsstyrning är det styrelsen som ansvarar för utvecklingen och driften av 

aktiebolaget.
392

 Organpersoners intresse av bolagets framgång kan dock av olika anledningar 

vara begränsat.
393

 Normalt har organpersoner ett intresse av att behålla sina uppdrag. Organ-

personer saknar emellertid ett sådant intresse om de har planer på att avgå. Det kan i sådana 

fall uppkomma situationer där organpersoners intresse direkt strider mot bolagets intresse. Det 

finns t.ex. risk att organpersoner skaffar sig fördelar på bolagets bekostnad såsom skedde i 

NJA 2013 s.117. För att förhindra illojalt beteende har lagstiftaren infört en skadestånds-

sanktionerad plikt att vara lojal mot bolaget och att sätta bolagets intresse främst. Problemet är 

att när samtliga aktieägare samtyckt till ett beslut eller en åtgärd förlorar skadeståndsansvaret 

sin betydelse. Det finns inte längre något incitament att sköta sig och vara lojal mot bolaget. 

Organpersonernas uppdrag är att driva verksamheten enligt delägarnas önskemål. Aktieägarna 

får således möjlighet att styra bolaget utifrån sina intressen. Utgången i NJA 2013 s. 117 visar 

att det finns en risk att både organpersoner och befintliga aktieägare kan ha ett begränsat 

intresse av bolagets framgång. 

 

5.2 SAS-principen i förhållande till organpersoners plikter   

I doktrinen sägs inget uttryckligen om SAS-principens förhållande till organpersoners plikter. 

Det har däremot konstaterats att SAS-principen ger möjlighet att avvika från samtliga 

bestämmelser i aktiebolagslagen som är uppställda för att skydda nuvarande aktieägare.
394

 I 

doktrinen har man även konstaterat att bolagsordningen kan åsidosättas vid visst tillfälle för 

                                                             
391

 Se Svernlöv, Svensk kod för bolagsstyrning, s. 25, Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning, s. 35 samt 
Sevenius, Bolagsstyrning, s. 31 ff. Se även prop. 2004/05:85 s. 205.  

392
 Lejsved & Sen, s. 5. 

393
 Se t.ex. NJA 2013 s. 117.  

394 Almlöf, s. 243 f. Se även Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 145, Stattin, Om aktieägaravtal, 
JT nr 1 2004/05, s. 102 och NJA 1981 s. 1117. Jfr SOU 2009:34 s. 136 och prop. 1975:103 s. 401. Jfr även 
Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 344. 
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ett visst beslut eftersom det utgör ett skydd för nuvarande aktieägare.
395

 SAS-principen 

innebär alltså att aktieägarna kan samtycka till överträdelse av aktieägarskyddsregler.
396

  

Plikterna som åligger styrelseledamöter och verkställande direktör härleds traditionellt ur 

organpersoners sysslomannaliknande ställning i förhållande till bolaget. Organpersoner har 

dock en särställning som i första hand hämtas från aktiebolagsrätten. Lojalitetsplikten innebär 

en plikt att vara lojal mot bolaget och dess aktieägare. Organpersoner ska på ett lojalt sett 

tillvarata samtliga aktieägares intressen.
397

 Mot bakgrund av syftet med lojalitetsplikten borde 

denna kunna åsidosättas om samtliga berörda aktieägare samtycker. Detta framgår också av 

HD:s resonemang i NJA 2013 s. 117. Tystnadsplikten är en del av lojalitetsplikten, således 

kan även denna frångås med samtliga aktieägares samtycke. Det kan tyckas märkligt att man 

kan läcka sekretessbelagd information om bolaget till skada för borgenärer, framtida aktie-

ägare m.fl. utan att riskera ansvar. Brott mot tystnadsplikten kan leda till skador som uppstår 

långt fram i tiden. Skador kan ligga dolda för de som förvärvar aktier i bolaget.  

I NJA 2013 s. 117 konstaterar HD att generalklausulerna och jävsbestämmelserna utgör 

en del av lojalitetsplikten och att bestämmelserna kan åsidosättas med samtliga aktieägares 

samtycke. Lojalitetsplikten omfattar dock betydligt mer. Lojalitetsplikten omfattar även 

oskrivna skyldigheter som följer av organpersoners ställning i förhållande till bolaget. I vissa 

sammanhang skulle man kunna tänka sig att lojalitetsplikten skulle kunna omfatta skydd för 

fler än nuvarande aktieägare. Det skulle vara önskvärt att t.ex. bolagets borgenärer i vissa 

situationer skulle kunna kräva ansvar av styrelseledamöter vid illojalt handlande såsom vid 

brott mot tystnadsplikten. Rättsläget är dock ett annat. I NJA 2013 s. 117 anges att lojalitet-

splikten skyddar nuvarande aktieägare. Det är dessutom bolaget som kan kräva ansvar av 

organpersoner vid brott mot lojalitetsplikten eftersom lojalitetsplikten reglerar intresse-

konflikter mellan organpersonen och bolaget. 

HD:s ställningstagande i NJA 2013 s. 117 rör lojalitetsplikten och prejudikatvärdet avser 

således denna. HD:s ställningstagande kan möjligen analogt anses gälla även vårdplikten. Det 

skulle i så fall betyda att man med hjälp av samtliga aktieägares samtycke kan åsidosätta 

vårdplikten. Vårdplikten borde omfattas eftersom den liksom lojalitetsplikten härleds ur 

organpersoners ställning i förhållande till bolaget. Vårdplikten innebär en skyldighet att agera 

i bolagets intresse med iakttagande av normal aktsamhet.
398

 Organpersoner ska visa omsorg 

vid utförande av uppdraget. Uppdraget är att driva bolaget i enlighet med aktieägarnas 

                                                             
395

 Se Stattin, Företagsstyrning, s. 135. Jfr Åhman, s. 682. 
396 Jfr prop. 1975:103 s. 401. Jfr även Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 344. 
397

 Se NJA 2013 s. 117. 
398

 Bergström & Samuelsson, s. 118 f.  
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intresse och önskemål.
399

 Vårdplikten ger således skydd för befintliga aktieägare i bolaget. En 

organperson ska dessutom lyda överordnat organ. Almlöf konstaterar att lydnadsplikten kan 

överträffa vårdplikten om beslutet fattats av samtliga aktieägare med insikt om verkställandets 

ekonomiskt ofördelaktiga konsekvenser.
400

 

Plikterna som åligger organpersoner kan ses som en helhet, de utgör skyldigheter för 

organpersonerna gentemot bolaget. Både lojalitetsplikten och vårdplikten borde kunna 

åsidosättas med hjälp av SAS-principen eftersom de ger skydd till nuvarande aktieägare. 

Plikterna skyddar dock i praktiken även andra intressen än aktieägarnas intresse. Borgenärer 

har t.ex. ett intresse av att man sköter sitt uppdrag med omsorg. HD har endast uttalat sig om 

SAS-principens förhållande till lojalitetsplikten.
401

 Det är därför inte helt klart hur domstolen 

ser på att samtliga aktieägare beslutar om överträdelse av vårdplikten.  

Det skulle vara önskvärt att förtydliga innehållet i de plikter som åligger organpersoner. 

Det skulle kunna ske genom att lagstadga lojalitetsplikten och vårdplikten. Det skulle ha 

betydelse för att kunna skilja på vad som omfattas av lojalitetsplikten respektive vårdplikten. 

En lagstadgad lojalitetsplikt vore bra även för culpabedömningen. Organpersoners lojalitets-

plikt skulle i det fallet kunna beaktas inom ramen för den bundna culpabedömningen. Det 

skulle underlätta eftersom den fria culpabedömningen inte är lika befäst i rättstillämpningen 

som den bundna culpabedömningen.  

 

5.3 SAS-principen i förhållande till organpersoners skadeståndsansvar  

I NJA 2013 s. 117 åsidosattes lojalitetsplikten med stöd av SAS-principen. Om samtliga 

regler som leder till skadeståndsansvar för organpersoner kan åsidosättas genom SAS-

principen förlorar skadeståndsbestämmelsen sin betydelse.  

Frågan är om SAS-principen tar bort betydelsen av det interna skadeståndsansvaret. 

Organperson som skadar bolaget uppsåtligen eller av oaktsamhet vid utförande av sitt 

uppdrag ska ersätta skadan enligt 29 kap. 1 § 1 st. 1 meningen ABL. Organpersonen ska ha 

orsakat bolaget skada inom ramen för uppdraget och handlingen måste ha anknytning till 

bolagsverksamheten.
402

 Det rör således alltid överträdelse av lojalitetsplikten eller vård-

plikten. Det interna ansvaret förlorar sin betydelse eftersom det alltid innebär en överträdelse 

                                                             
399

 Jfr Bengtsson, s. 157. 
400 Almlöf, s. 270.  
401

 Se NJA 2013 s. 117.  
402

 Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 130. 
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av bestämmelse till skydd för nuvarande aktieägare.
403

 Det är en annan sak att aktieägarna kan 

välja att inte föra skadeståndstalan.  

Det interna ansvaret i 29 kap. 1 § 1 st. 1 meningen ABL innehåller ett skadeståndsansvar 

för organpersoner gentemot bolaget. Bestämmelsen avser således att ge skydd åt bolaget. 

Syftet med bestämmelsen är att avhålla organpersoner från att skada bolaget samt att reparera 

den uppkomna skadan.
404

 Skyddet för bolaget är indirekt ett skydd för aktieägarna. Aktie-

ägarna vinner ekonomiskt på att bolaget får ersättning för uppkommen skada. Det är dessutom 

aktieägarna som på bolagsstämma avgör om man ska driva skadeståndstalan enligt 29 kap. 7 § 

ABL samt 7 kap 11 § 1 st. 3 p. ABL. Det är således naturligt att aktieägarna genom SAS-

principen kan kringgå skadeståndsansvaret i ett enskilt fall. Samtliga aktieägares samtycke vid 

ett beslut betyder att beslutet i sig är giltigt trots dess oförenlighet med aktieägarskydds-

bestämmelse. Det uppkommer således inte heller något skadeståndsansvar för organpersoner 

mot nytillkomna aktieägare eftersom handlingen är godkänd av aktieägarna vid tidpunkten för 

det aktuella beslutet eller åtgärden. 

Det externa ansvaret i 29 kap. 1 § 1 st. 2 meningen ABL reglerar skadeståndsansvaret 

som åligger organpersoner i förhållande till tredje man. När en aktieägare samtycker sätts 

dennes associationsrättsliga rättigheter med avseende på det aktuella beslutet ur spel.
405

 Det 

medför att den samtyckande aktieägaren materiellt saknar rätt till skadestånd för eventuella 

skador som beslutet orsakat denne. Om aktieägarna samtyckt till det aktuella beslutet eller 

åtgärden tappar således även det externa ansvaret sin betydelse. Det externa ansvaret omfattar 

dock inte endast ansvar gentemot aktieägare utan även andra tredje män som t.ex. borgenärer. 

Samtliga aktieägare kan inte samtycka till beslut som är oförenliga mot borgenärsskydds-

regler. SAS-principen sätter således inte hela det externa ansvaret ur spel.  

Frågan är dock om det är någon skillnad mellan direkt och indirekt skada. När aktie-

ägarna samtyckt till beslut som lett till indirekta skador för aktieägarna och direkt skada för 

bolaget, t.ex. vid överträdelse av likhetsprincipen eller generalklausulen, leder samtycket till 

att skadestånd inte kan utkrävas av organperson. Det rör sig i dessa fall typiskt sett om 

överträdelse av lojalitetsplikten eller vårdplikten. Nästa fråga är om SAS-principen sätter det 

externa ansvaret för aktieägares direkta skador ur spel. SAS-principen innebär att samtliga 

aktieägare kan samtycka till ett beslut som strider mot aktieägarskyddsregler. En huvudregel 
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 Se NJA 2013 s. 117. 
404

 Se t.ex. Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 39 och Svernlöv, Ansvarsfrihet, s. 109. Se även Stattin, 
Företagsstyrning, s. 332 ff. och Hellner & Radetzki, s. 36 ff. 
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 Arvidsson, Associationsrättsligt samtycke och skadestånd, SvJT 2014, s. 655. Se även Arvidsson, 
Aktieägaravtal, s. 271. 
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torde dock vara att endast negativt berörda aktieägare måste lämna sitt samtycke.
406

 Den 

berörda aktieägaren bör kunna samtycka till en åtgärd när det är denne som drabbas. 

Aktieägare kan således samtycka till att drabbas av direkt skada och skadestånd bör då vara 

uteslutet. Det kanske inte är helt korrekt att hänvisa till SAS-principen i det fallet men ett 

personligt samtycke till en sådan åtgärd borde utesluta rätt till skadestånd. I doktrinen har det 

konstaterats att aktieägare som väcker skadeståndstalan för egen räkning inte får någon 

framgång om motparten kan visa att den individuella aktieägaren samtyckt till åtgärden.
407

 

Det är i det fallet utan betydelse att ingen annan aktieägare samtyckt till beslutet eller att 

bolagsstämman inte givit sitt samtycke.
408

 Direkt skada kan bestå av förlust vid aktiehandel 

som skett med stöd av felaktiga uppgifter i årsredovisning eller i prospekt.
409

 Det kan även 

vara överträdelser av generalklausulen eller likhetsprincipen som direkt drabbar en enskild 

aktieägare. Det är förmodligen ovanligt att aktieägare samtycker till agerande som resulterar i 

en direkt skada.  

En aktieägare borde således inte ha möjlighet till skadestånd för varken indirekt eller 

direkt skada om aktieägaren samtyckt till åtgärd som strider mot en aktieägarskyddsregel.
410

 

En aktieägare har sålunda inte rätt att kräva skadestånd enligt det externa ansvaret av 

organperson som medverkat till tillkomsten eller verkställandet av ett beslut som aktieägaren 

samtyckt till.
411

 

 

5.4 Konsekvenser  

Vilka blir konsekvenserna av att organpersoners plikter och skadeståndsansvaret enligt 29 

kap. 1 § ABL delvis kan åsidosättas med SAS-principen? Resultatet blir att reglerna förlorar 

betydelse och incitamentet för organpersoner att sköta sina uppdrag försvinner. Aktieägare 

kan tillsammans med bolagets företrädare utnyttja SAS-principen för att kringgå organ-

personers skadeståndsansvar och plikter. Det finns inget incitament till försiktighet eftersom 

organpersoner efter HD:s dom i NJA 2013 s. 117 inte riskerar att drabbas av skadestånds-

                                                             
406

 Almlöf, s. 244 f. Se även Arvidsson, Aktieägaravtal, s. 268, Andersson, Kapitalskyddet, s. 69, Nial, Om 
klanderbara och ogiltiga bolagsstämmobeslut, s. 54 f. samt Johansson, Bolagsstämma, s. 30. Jfr Nerep, 
Aktiebolagsrättslig analys, s. 344. 

407
 Almlöf, s. 270. Jfr Arvidsson, Associationsrättsligt samtycke och skadestånd, SvJT 2014, s. 654. 
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 Almlöf, s. 270.  
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 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar, s. 79.  

410 Jfr Arvidsson, Aktieägaravtal, s. 271. 
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 Arvidsson, Associationsrättsligt samtycke och skadestånd, SvJT 2014, s. 655. Se även Arvidsson, 
Aktieägaravtal, s. 271. 
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ansvar så länge de har samtycke av befintliga medlemmar vid beslutet och verkställande av 

beslutet.  

Det är ett i praktiken förekommande problem att styrelser i nybildade bostadsrätts-

föreningar under byggfasen missköter sina uppdrag och agerar vårdslöst.
412

 Det leder till att 

det byggs fort och då uppstår det lätt fel. Problemet är att medlemmarna inte vet om detta och 

att de själva kan göra något åt det genom att reglera risker i avtalet. I NJA 2013 s. 117 var det 

byggbolaget som gick vinnande ur situationen medan föreningen drabbades negativt. Om man 

skulle finna att styrelseledamöterna är skadeståndsskyldiga och föreningen har tecknat en 

ansvarsförsäkring, dvs. en styrelseförsäkring, som täcker eventuella skador drabbas 

föreningen inte av skada men byggbolaget gynnas i alla fall. Detta beteende leder dock i 

längden till högre premier för alla som tecknar styrelseförsäkring, vilket inte är bra ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Det är ett illojalt beteende av byggbolaget och oavsett om 

försäkring är tecknad är det byggbolaget som går vinnande ur detta.  

 

5.5 Garantier och due dilligence 

Att organpersoner smiter undan skadeståndsansvar är en aktiebolagsrättslig problematik. Det 

finns dock möjlighet att ta hjälp av andra rättsområden för att finna lösningar på detta 

problem. Vid aktieförvärv kan problemet lösas genom att använda klausuler och garantier i 

köpeavtalet. Det kräver att aktieförvärvaren har insikt och förståelse för de risker och problem 

som kan uppstå. Aktieförvärvare har dock inte alltid den juridiska kunskapen som krävs. 

Detta leder dessutom till att kontrakten blir alltmer omfattande och det är inte efter-

strävansvärd utveckling. Aktier utgör lös egendom vilket betyder att köplagen (1990:931) [cit. 

KöpL] är tillämplig, se 1 § KöpL. Det är dock vanligt att parterna avtalar bort köplagen i 

enlighet med 3 § KöpL. Det är således regelmässigt en kontraktsreglerad fråga, dvs. tvister rör 

vanligtvis kontraktsvillkor.
413

 Avtalslagens regler kan eventuellt tillämpas på aktieköpet, dvs. 

köpet skulle kunna bli ogiltigförklarat med hänvisning till t.ex. svek. Vid slutande av avtal har 

bolagets företrädare dessutom en viss upplysningsplikt som kan påverka hur man ser på 

avtalet.
414

  

Granskning av bolaget eller s.k. due dilligence brukar ske vid köp av stora poster med 

aktier, däremot inte vid köp av mindre poster. Oavsett storlek på ett aktieförvärv kan det dock 
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 Lindskog, En avhandling om aktieöverlåtelser, SvJT 1993, s. 131.  
414

 Hultmark, s. 23 f.  
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innebära stora ekonomiska risker för en förvärvare. När det sker en due dilligence kan man 

upptäcka eventuella beslut som tagits med samtliga aktieägares samtycke som lett till skada 

för bolaget. Det hjälper däremot inte att man gjort en due dilligence om något sker i sista 

sekund innan köpeavtalet skrivs på. Problem kan uppstå när en ensam aktieägare ska till att 

sälja sina aktier och några minuter innan avtalsslut vidtar den befintliga aktieägaren en åtgärd 

som skadar bolaget. Aktieägaren kommer undan ansvar eftersom beslutet togs med samtliga 

aktieägares samtycke, förutsatt att ansvar för aktuell situation inte finns reglerat i köpavtalet. 

Detta är kanske ett mer teoretiskt problem för aktiebolag än för bostadsrättsföreningar. Illojala 

beteenden bör dock kunna stoppas oavsett associationsform. 

 

5.6 Associationsintresset  

En utgångspunkt inom associationsrätten är att medlemmarna har ett eget ekonomiskt intresse 

i associationen, se 3 kap 3 § ABL och 1 kap. 1 § FL. Samtycke till beslut i strid med en aktie-

ägarskyddsregel utgör ett förfogande över det ekonomiska intresset.
415

 En byggmästarbildad 

bostadsrättsförening skiljer sig från andra associationer eftersom medlemmarna inte har några 

ekonomiska intressen i föreningen. Medlemmarnas samtycke till styrelsens beslut avser inte 

någon ekonomisk angelägenhet.
416

 Konsekvenserna får istället bäras av föreningen och 

framtida medlemmar. Liknande situation uppstår i ett aktiebolag när en aktieägare ingått avtal 

om försäljning av aktierna eller att avtalsslut är nära förestående. Det bör därför vara möjligt 

att se till realiteterna i associationen och bedöma handlandet med utgångspunkt i det.
417

  

Edlund, skiljaktig i NJA 2013 s. 177, menar att det finns ett långsiktigt syfte i en förening 

som medlemmarna inte kan disponera över. Vidare anser Edlund att detta långsiktiga 

föreningsintresse väger tyngre än medlemmarnas formella rätt att samtycka till otillbörliga 

rättshandlingar. Det låter som en rimlig uppfattning. Att se till realiteterna i associationen kan 

dock vara svårt. Det kan även vara problematiskt att göra avvägningen mellan ett långsiktigt 

associationsintresse och medlemmarnas rättigheter. Rättstillämpningen riskerar att blir 

oförutsebar. Det leder dessutom till osäkerhet för organpersoner som inte vet när de bör 

beakta ett beslut som tagits med samtliga aktieägares samtycke. Tanken är god men svår att 

genomföra i praktiken.  
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I NJA 2013 s. 117 nämner HD möjligheten att föreningen skulle kunna ha ett eget 

intresse skilt från medlemmarnas. Domstolen konstaterar dock att det skulle vara svårt att 

definiera ett sådant intresse och att knyta ett skadeståndsansvar gentemot föreningen till detta. 

HD avfärdar således den s.k. personteorin inom associationsrätten som innebär att aktie-

bolaget är en egen person, en oberoende entitet med ett eget intresse.
418

 Inom personteorin 

anses aktiebolaget vara självstyrande och ansvarig för sina gärningar.
419

 Detta går dessutom 

emot den gällande uppfattningen i svensk associationsrätt som innebär att juridiska personer 

inte har egna intressen. 

På ett internationellt och övergripande plan är målet för bolagsrätten att tjäna sam-

hället.
420

 Bolagsrätten ska gynna den samlade välfärden hos samtliga som påverkas av 

bolagets aktiviteter bl.a. aktieägare, anställda, leverantörer, kunder, lokala samhällen och 

miljön. Ekonomer skulle beskriva det som att målet är att uppnå samhällelig effektivitet.
421

 

Bolagsrättens syfte formuleras dock vanligtvis smalare, närmare bestämt som uteslutande 

aktieägarnas vinstintresse. Ett sätt att se på detta är att det är tillåtet att aktieägarna berikar sig 

själva genom transaktioner som drabbar borgenärer, anställda m.fl. Det är även möjligt att se 

det som att aktieägarnas vinstmaximering tjänar ett bredare mål, nämligen genom att höja den 

samlade välfärden.
422

 Borgenärer, anställda och kunder kommer att vilja ingå avtal med ett 

bolag endast om de kan förvänta sig att de själva tjänar på det.
423

 Följaktligen har bolaget och 

mer specifikt aktieägarna ett direkt vinstintresse av att se till att bolagets transaktioner är 

fördelaktiga, inte bara för aktieägarna, utan för alla parter som har att göra med bolaget.
424

 

Uppfyllandet av en samlad social välfärd som det rätta ändamålet för bolagsrätten är dock inte 

detsamma som att säga att lagen alltid tjänar detta syfte.
425

 

Diskussionen om vilka intressen som bör beaktas inom aktiebolagsrätten kan beskrivas i 

termer av shareholder value och stakeholder value.
426

 Shareholder value är ett begrepp som 

betyder att ändamålet för ett bolag är aktieägarnas vinstintresse. Det innebär att bolaget är till 

för aktieägarna och att det är aktieägarna som styr över bolaget. Detta är det traditionella 

synsättet i svensk rätt. Stakeholder value å andra sidan innefattar en balans av flera olika 
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intressen.
427

 Aktieägarna är en viktig grupp intressenter men hänsyn ska även tas till externa 

intressenter såsom konsumenter, borgenärer, leverantörer, anställda och miljön.
428

 

Stakeholder value är omdiskuterat på ett internationellt plan.
429

  

 I NJA 2013 s. 117 fokuserar HD på nuvarande aktieägares intresse dvs. de tar en 

shareholder approach. Frågan är dock större eftersom styrelsens agerande i rättsfallet skadar 

framtida medlemmar. Det kan diskuteras om man bör ta hänsyn till dessa och inta en 

stakeholder approach. Aktiebolag bör drivas i ett långsiktigt perspektiv, vilket innebär att man 

indirekt tar hänsyn till framtida aktieägare. Näringslivet riskerar att drabbas negativt om man 

inte kan lita på att bolag vid alla tidpunkter sköts i ett långsiktigt perspektiv. Det kan påverka 

viljan att ingå avtal och samarbeten med andra bolag. Borgenärsskyddsreglerna ger dock ett 

visst skydd, men det kanske inte räcker i alla situationer.  

Det vore bra om organpersoner skulle ta hänsyn till framtida aktieägare och till 

samhällets intresse av ett fungerande näringsliv. HD konstaterar dock i NJA 2013 s. 117 att 

när samtliga medlemmar är överens om en viss åtgärd är det riskfyllt för en styrelseledamot 

att ta ställning till om denne, pga. att åtgärden av senare medlemmar skulle kunna ses som 

ogynnsam, ändå kan och bör motsätta sig denna för att undgå skadeståndsansvar i förhållande 

till föreningen. De flesta människor vet dock när det handlar om ett direkt ogynnsamt och 

illojalt beteende. I NJA 2013 s. 117 tog styrelsen ett verksamhetsfrämmande beslut som 

medvetet skadade föreningen. Styrelseledamöterna visste att deras beteende var ogynnsamt 

mot både föreningen och framtida bostadsrättshavare. Om man skulle ta hänsyn till intressen 

hos andra än nuvarande aktieägare skulle organpersoners ansvar vidgas. Ett utökat ansvar 

skulle kunna försvåra möjligheterna att rekrytera kompetenta personer till bolagets ledning.
430

 

Detta måste beaktas vid en diskussion angående ett utökat ansvar för organpersoner, dvs. ett 

utökat ansvar genom att de vid illojalt beteende skulle bli skadeståndsskyldiga trots att 

samtliga aktieägares samtycke föreligger.   

 

5.7 Undantag från SAS-principen 

Det är som utgångspunkt möjligt att med samtliga medlemmars samtycke avvika ifrån regler 

som skyddar medlemmarna. HD konstaterar i NJA 2013 s. 117 att det går att göra avsteg från 
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detta synsätt om skäl finns. Straffbara handlingar och kollusionsfall utgör möjligen sådana 

avsteg från SAS-principen.  

En aktieägare borde inte med rättsverkan kunna samtycka till straffbara handlingar. 

Rättsläget är dock oklart på detta område. Aktieägarna disponerar inte över frågan huruvida 

någon ska dömas till ansvar för brott. Aktieägarna kan eventuellt genom SAS-principen 

disponera över skadeståndsfordran som uppstår mot den som vållat bolaget skada genom 

brott. Detta är emellertid inte helt klart. För brott som faller under allmänt åtal kan det finnas 

allmänpreventiva orsaker bakom skadeståndet att ta hänsyn till.
431

 Ett samtycke till straffbar 

handling borde således inte utesluta skadeståndsansvar. Det borde leda till ogiltighet för 

samtycket. Det är vidare oklart om man kan falla tillbaka på det allmänna skadeståndsansvaret 

i 2 kap. 2 § SkL när SAS-principen utesluter ansvaret enligt 29 kap. 1 § ABL. Det är möjligt 

att samtycket utesluter alla former av rätt till skadestånd.
432

 Samtycke av aktieägarna kan i 

vissa fall få betydelse ur ett straffrättsligt perspektiv. Ett samtycke får betydelse dels när 

rekvisiten i en brottsbestämmelse inte anses uppfyllda pga. att det föreligger ett samtycke dels 

när man åberopar 24 kap. 7 § BrB.
433

 I det fallet uppstår inte heller någon rätt till skadestånd 

eftersom straff och skadestånd hänger samman. 

Kollusion utgör en allmän rättsgrundsats som kan åberopas för att kunna göra avsteg från 

SAS-principen. Kollusiv samverkan mellan en företrädare för bolaget och tredje man kan 

utgöra ogiltighetsgrund.
434

 Det hade varit möjligt att åberopa kollusion i NJA 2013 s. 117. 

Kollusion uppstår när uppsåtlig samverkan mellan två eller flera sker i skadeavsikt och sam-

verkan framstår som otillbörlig.
435

 Det kan vara svårt att se det som att styrelsen och bygg-

bolaget ingick avtalet i avsikt att skada föreningen.
436

 Ett alternativ är att tredje man inte hade 

skadeavsikt men måste ha insett att bolagsföreträdaren avsiktligt försöker skada bolaget, s.k. 

kvasikollusion.
437

 Ogiltighet kan eventuellt åberopas även om avsikten hos styrelsen inte 

direkt varit att skada föreningen men likväl varit vinning för byggbolaget eller personerna 

som företrätt byggbolaget.
438

 Kollusion borde alltså kunna tillämpas när utomstående handlat 

i vetskap om att bolagets företrädare missbrukat sin ställning.  
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5.8 Samtycke framkallat av felaktig, vilseledande eller bristande information 

Vilken betydelse har det att ett samtycke framkallats av felaktig, vilseledande eller bristande 

information? Avtalslagens ogiltighetsregler har betydelse för SAS-principens tillämpning och 

rättsverkningar. Det är dock inte helt enkelt att tillämpa de avtalsrättsliga ogiltighetsreglerna 

vid kollusions- och missbruksfall i aktiebolagsrätten.
439

 Avtalslagen har inte utformats med 

hänsyn till aktiebolagets konstruktion. Vid användning av avtalslagens ogiltighetsregler är det 

viktigt att samtidigt beakta aktiebolagsrättsliga syften och ändamål. Tillåts man att använda 

avtalsrättens ogiltighetsregler i detta fall gynnas aktiebolagsrättens syfte att skydda aktie-

ägarna. Det finns dessutom inga bestämmelser i aktiebolagslagen som reglerar denna 

problematik. Avtalsrättsliga regler och principer bör således vara tillämpliga dels när ett 

samtycke getts under vilseledande eller utebliven information, dels vid undantag från SAS-

principens tillämpning vid kollusionsfall.  

Huruvida giltigt samtycke föreligger kan avgöras enligt avtalsrättsliga regler. Det går 

t.ex. att åberopa svekbestämmelsen i 30 § AvtL som grund för motivvillfarelse när styrelsen 

svikligen lämnar felaktig information till aktieägare inför dennes avgivande av röst eller sam-

tycke. För att giltigt samtycke ska föreligga torde det således krävas att aktieägarna fått full-

ständig information innan samtycket avges. Det innebär att om aktieägarna inte hade all 

information alternativt felaktig information vid tidpunkten för samtycket saknar det aktuella 

samtycket rättsverkan. Det avgörande är att aktieägarna förstår vad deras rättshandling 

innebär. Om aktieägarna däremot inte insåg men borde ha insett vissa omständigheter torde 

ett giltigt samtycke ändå föreligga. 

När aktieägarna inte har all relevant information vid tidpunkten för samtycket kan 

motivvillfarelse åberopas med stöd av 30 och 33 §§ AvtL. Kravet enligt 30 § AvtL är att rätts-

handlingen svikligen framkallats genom förtigandet. Att tillämpa 33 § AvtL innebär att 

agerandet ska vara i strid mot tro och heder. Detta kan jämföras med regeln i 29 kap. 11 § 

ABL. Om bolagsstämman har beslutat att bevilja organpersonen ansvarsfrihet eller att inte 

föra skadeståndstalan och beslutet grundats på vilseledande eller felaktiga uppgifter får 

skadeståndstalan ändå väckas. Motivvillfarelse bör således kunna åberopas i fall där aktie-

ägarna har samtyckt till ett beslut eller en åtgärd utan att ha fått del av all aktuell information. 

En följdfråga är om det har någon betydelse att det är en organperson som undanhåller 

relevant information för aktieägarna. Om det är styrelsen som undanhåller information talar 

det för att motivvillfarelse föreligger. Vid motivvillfarelse i form av förtigande kan man som 
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sagt se det som att det åligger en slags upplysningsplikt för medkontrahenten. Detta liknar de 

plikter som åligger en organpersoner i aktiebolag. För att svekbestämmelsen ska vara aktuell 

krävs det antagligen att det är styrelsen eller verkställande direktör som undanhållit 

informationen. Svek förutsätter som nämnts att det föreligger ett svikligt utnyttjande dvs. att 

rättshandlingen svikligen framkallats genom förtigandet. 

Utifrån aktiebolagsrättsliga syften borde det alltså vara möjligt att använda sig av 

avtalsrättsliga regler och principer när ett samtycke lämnats pga. felaktig eller utebliven 

information.  

 

5.9 Missbruk  

I förarbetena anges att aktiebolagslagens regler bör utformas så att risken för missbruk av 

aktiebolagsformen minimeras.
440

 Det är samtidigt viktigt att reglerna inte blir alltför 

betungande för bolagen. Vid denna avvägning får förtroendet för näringslivet betydelse.
441

 Ett 

flertal företagsskandaler under de senaste åren väcker frågor om hur ett seriöst och ansvars-

fullt agerande inom näringslivet kan säkerställas.
442

 Ett rubbat förtroende för näringslivet är 

skadligt både för företagen och för samhället.
443

 I propositionen anges att det är styrelsen och 

aktieägarna som måste garantera att verksamheten drivs i enlighet med gällande rättsliga och 

etiska normer.
444

 Ett fungerande näringsliv förutsätter verksamma incitament för företags-

ledningen att fullgöra sina skyldigheter.
445

 Det är därför väsentligt att lagstiftningen tillhanda-

håller tydliga regler som på ett effektivt sätt ger möjlighet att utkräva ansvar av försumliga 

företagsledningar. Det är också viktigt för att upprätthålla allmänhetens förtroende.
446

 

Företagsskandaler är vanligt förekommande trots relativt omfattande skadestånds-

skyldighet gentemot bolaget enligt aktiebolagslagen. Reglerna borde avskräcka från 

misskötsel. Det är vanligt, åtminstone i större företag, att anspråken täcks av en ansvars-

försäkring som bolaget tecknat. Det leder till att ansvarsförsäkringar eliminerar skadeståndets 

preventiva verkan.
447

 Skadeståndsansvaret i aktiebolagslagen har till syfte att hindra organ-

personer från att missköta sina uppdrag. Reglerna hindrar emellertid inte styrelsen i alla 
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situationer från illojala beteenden. Det leder till missbruk av aktiebolagsformen och 

förtroendet för aktiebolagen minskar.  

 

5.10 Sammanfattande slutsatser 

Utgången i NJA 2013 s. 117 visar att organpersoner kan bete sig illojalt mot bolaget så länge 

de har samtycke till åtgärden av samtliga befintliga aktieägare. Följderna kan bli allvarliga för 

såväl bolaget som enskilda personer. Det kan konstateras att skadeståndsansvaret i 29 kap 1 § 

1 st. ABL, både det interna ansvaret och det externa ansvaret, under vissa förutsättningar, 

förlorar sin funktion pga. SAS-principen. Resultatet blir att ändamålet med organpersoners 

skadeståndsansvar inte får genomslag. Skadeståndsansvaret förlorar sin betydelse på ett sätt 

som man förmodligen inte hade tänkt vid utformningen av skadeståndsreglerna i aktiebolags-

lagen. De som drabbas är framförallt framtida aktieägare men samtliga externa intressenter 

riskerar att drabbas negativt. Aktieförvärvare kan i och för sig begära att säljaren ställer vissa 

garantier i avtalet. Problem kan dock uppstå när man inte har varit förutseende och reglerat 

risker i avtalet.  

Det finns en risk att rättsläget missbrukas efter HD:s dom i NJA 2013 s. 117. HD:s 

avgörande gör det möjligt för styrelseledamöter att se till att beslut inte blir angripbara genom 

att som medlemmar i associationen fatta beslut om godkännande av samtliga styrelsebeslut. 

Styrelsen kan således ta beslut som leder till vinning för dem själva och skada för 

associationen utan att bli ansvariga. Det är troligare att ett sådant missbruk sker i en bygg-

mästarbildad bostadsrättsförening än i ett aktiebolag. Det är dock inte uteslutet att även 

aktiebolag drabbas. I NJA 2013 s. 117 rörde det sig om ett oaktsamt agerande av styrelse-

ledamöterna. Om det i framtiden kommer upp ett fall där styrelseledamöter eller verkställande 

direktör missbrukar rättsläget finns det en möjlighet att domstolen anser att agerandet är grovt 

oaktsamt eller t.o.m. uppsåtligt. HD har då möjlighet att ta upp fallet till prövning och 

utgången kan bli en annan. Domstolen kan således sätta stopp om rättsläget börjar utnyttjas.  

Associationsrätten är ett privaträttsligt område med betoning på värden som privat 

äganderätt och individuell rättslig autonomi.
448

 Det är således naturligt att man som aktieägare 

kan disponera över bolagets intresse genom samtliga aktieägares samtycke. Det måste vara 

upp till varje ägare att driva bolaget som man själv vill. Det man kan fråga sig är om det likväl 

ska finnas begränsningar för att ge visst skydd åt framtida aktieägare samt samhällets intresse 
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av ett fungerande näringsliv. Det skulle vara möjligt att tillhandahålla skydd för framtida 

aktieägare genom specifika lagregler eller genom att inkludera framtida aktieägare i 

definitionen av associationsintresset. Detta skulle innebära att Sverige följer utvecklingen i 

flera andra länder genom att öppna för att ta hänsyn inte enbart till aktieägarnas intressen utan 

även externa parters intressen, dvs. anlägga en stakeholder approach.  

När man utnyttjar aktiebolagskonstruktionen för sina egna intressen istället för att driva 

långsiktig näringsverksamhet och se till bolagets bästa finns det risk att framtida aktieägare 

och samhället skadas. Det leder till ett rubbat förtroende för näringslivet.
449

 Ett fungerande 

näringsliv förutsätter verksamma incitament för företagsledningen att fullgöra sina skyldig-

heter.
450
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