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Sammanfattning  

 

Skadeståndsansvaret på ägarnivå i ett företag är relativt svagt jämfört med ansvaret på 

styrelse- och VD-nivå. Detta gäller i både aktiebolag och ekonomiska föreningar. Lag-

reglerna utgår från att medlemmen/aktieägaren måste kunna ta tillvara sina egna indivi-

duella intressen. I en ekonomisk förening kan medlemmarna lämna över ansvaret i 

stämman till ägarrepresentanter (fullmäktige). En ledamot i fullmäktige är inte ombud 

för en viss delägare utan ska ta till vara det samlade delägarintresset i sitt uppdrag. I 

uppsatsen ställer jag frågan om ett mer omfattande skadeståndsansvar än vad som an-

nars gäller på ägarnivån bör gälla för fullmäktigeledamöter med hänsyn bl.a. till att le-

damöterna kan anses ha en sysslomannaliknande ställning. Jag pekar bl.a. på behovet av 

ett vidgat ansvar till följd av den allmänt ökade tonvikten på ägarstyrning och ägardirek-

tiv. Vidare förekommer, särskilt i vissa producentkooperativ, organ för styrning vid si-

dan om de formella bolagsorganen. Detta talar också för behovet av ett strängare ansvar. 

Jag kommer till slutsatsen, att en skärpning i lag av ansvaret för fullmäktige är en trub-

big och tekniskt svår väg att gå. När styrande organ inrättats vid sidan av bolagsorganen 

bör det enligt min mening finnas ett utrymme för en analog tillämpning av de associat-

ionsregler som gäller för bolagsledningen. I övriga fall kan man anta att det förhållandet 

att fullmäktige åtagit sig ansvar och inflytande vid sidan av de obligatoriska uppgifterna 

får betydelse vid bedömningen av om den eventuella vårdslösheten är grov. Man kan 

också hoppas att medvetenheten om dessa frågor och en ökad uppmärksamhet leder till 

en tydligare och mer förutsägbar rättstillämpning. 
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1 Inledning  

 

1.1 Bakgrund  

 

I den rättsvetenskapliga litteraturen finns en ganska omfattande diskussion kring ansva-

ret för de olika bolagsorganen i aktiebolag. Styrelsens och VD:s ansvar är ofta i fokus. 

Intresset för revisorns ansvar har också ökat, inte minst efter domen från Hovrätten i 

Västra Sverige rörande ansvaret för revisorn i bolaget Prosolvia.
1
 Det mer begränsade 

ansvaret på aktieägarnivå beskrivs däremot ofta mer kortfattat. 

I denna uppsats riktas intresset mot ansvaret för en delägare/medlem i ekonomiska före-

ningar och mer specifikt mot ansvaret på stämmonivå i sådana former av ekonomiska 

föreningar där stämman består av en ”indirekt representation” för del-

ägarna/medlemmarna.  

När det gäller tillämpningen av regler om ansvar m.m. i ekonomiska föreningar får man 

ofta hämta ledning från det som gäller i aktiebolag. En indirekt representation i stäm-

man genom ett fullmäktige förekommer dock inte i aktiebolagsrätten. 

Efter det att två utredningsbetänkanden om en ny lag för ekonomiska föreningar redovi-

sades och remissbehandlades 2009 och 2010 tycks reglerna för ekonomiska föreningar 

inte ha diskuterats särskilt mycket.
2
 Under hösten 2014 aviserade dock regeringen i re-

geringsförklaringen ett förslag om nya regler för ekonomiska föreningar.
3
 Det kan för 

övrigt också noteras att verksamheten i ett stort försäkringsaktiebolag under 2014 flytt-

ades över till ett ömsesidigt försäkringsbolag. Ljuset verkar alltså riktas allt mer mot 

denna företagsform.  

När intresset ökar för de ekonomiska föreningarna och jämförbara företagsformer kan 

det finnas skäl att undersöka ansvaret för det högsta beslutande organet, stämman, i en 

sådan juridisk person där stämman utgörs av en grupp personer som fått i uppdrag att 

indirekt representera medlemmarna eller delägarna i företaget. Detta sätt att utöva 

                                                           
1
 Se t.ex. Juridisk Tidskrift 2013/14 s. 682 ff. och 2014/15 s. 28 ff. och 495 ff. och Advokaten 2013 nr 7 

2
 Föreningslagsutredningens delbetänkande Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar, SOU 

2009:37 och utredningens slutbetänkande En ny lag om ekonomiska föreningar, SOU 2010:90 
3
 Regeringsförklaringen den 3 oktober 2014 (se www.regeringen.se) 
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stämmans kompetens förekommer i ekonomiska föreningar och ömsesidiga företag. I 

stora kooperativa eller ”ömsesidigt” bedrivna företag är detta sätt att organisera bolags-

stämman relativt vanligt. Någon motsvarande ordning finns inte i svenska aktiebolag, 

men det hindrar inte att de aktiebolagsrättsliga reglerna är av intresse även i detta fall. 

  

Intresset för denna ansvarsfråga blir kanske särskilt stort när den indirekta representa-

tionen i det högsta beslutande organet är förhållandevis aktivt i styrningen av företagets 

verksamhet. På senare tid har det i den allmänna debatten betonats vikten utav en star-

kare ägarstyrning.
4
 I ljuset av detta blir frågan om ansvarsregler för det indirekta repre-

sentantskapet än mer intressant.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

 

Skadeståndsansvaret på ägarnivå i ett företag är relativt svagt jämfört med det tydligare 

och mer långtgående ansvaret på styrelsenivå. Skadeståndsskyldigheten för styrelsele-

damöter i ekonomiska föreningar torde i princip ha samma omfattning som i aktiebolag. 

Stämmans ansvar i aktiebolag är starkt begränsat. Men vad gäller för det högsta beslu-

tande organ i ekonomiska föreningar när det organiserats genom indirekt representation 

i form av ett fullmäktige? I uppsatsen ställer jag frågan om det finns utrymme för ett 

mer omfattande skadeståndsansvar än vad som annars gäller på ägarnivån med beak-

tande bl.a. av att ledamöterna kan anses ha en sysslomannaliknande ställning genom 

den indirekta representationen. 

Ämnet för uppsatsen är det ansvar som följer direkt eller analogivis av ledamöternas 

uppdrag. Uppsatsen tar inte, annat än indirekt, sikte på ansvaret för de verkställande or-

ganen i ekonomiska föreningar och ömsesidiga bolag. Uppsatsen går inte heller in på 

frågan om näringsrättsligt ansvar utan stannar vid det civilrättsliga och associationsrätts-

liga ansvaret för en fullmäktigeledamot. Frågan i uppsatsen rör närmare bestämt det 

eventuella behovet av en lagändring för att vidga ansvaret för ett fullmäktige och ut-

rymmet för analogier med det bolagsrättsliga ansvar som gäller för företagsledningen 

enligt 13 kap. 1§ i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (härefter FL). Övriga 

                                                           
4
 Jfr den aktuella debatten i media om bolagsstyrningen i SCA och Telia  
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former av ansvar som skyldighet att täcka brist i kapitalet enligt företagets kapital-

skyddsregler eller ansvar enligt skadeståndslagen (1972:207) (härefter SkL) på grund av 

skada som vållats genom brottslig handling o.d. behandlas inte i denna uppsats.  

 

1.3 Metod och disposition 

 

Det övergripande perspektivet i denna uppsats är rättsdogmatiskt. Det innebär att den 

syftar till att fastställa gällande rätt med hjälp av lag, förarbeten, praxis och doktrin. När 

jag använder denna metod har jag inte frånsagt mig möjligheten att kritisera och värdera 

rättsreglerna.
5
 I det avslutande kapitlet kommer uppsatsen att behandla vissa frågor de 

lege ferenda, det vill säga hur gällande rätt kan förändras, eller möjligtvis tolkas, utifrån 

vad som kan vara önskvärt. 

Vid nyttjandet av de ovan nämnda rättskällorna är den metodologiska utgångspunkten 

för uppsatsen den teleologiska metoden, vars syfte är att tillämpa lagstadgandena i en-

lighet med deras ändamål.  

Jag beskriver hur fullmäktige i ett antal ekonomiska föreningar och ömsesidiga försäk-

ringsbolag organiserats för att ge en bild av de skillnader som finns. Därefter går jag 

igenom de associationsrättsliga ansvarsreglerna och utrymmet för analog tillämpning av 

ansvarsreglerna enligt doktrin och praxis för bl.a. s.k. facto directors och shadow 

directors. För att ge ett vidare perspektiv på de ansvarsfrågor som kan bli aktuella i ett 

fullmäktige med ett aktivt förhållningssätt till bolagsstyrningen beskriver jag kort an-

svarsfrågor som kan komma upp i sådana ”överstyrelser” som finns i norska och tyska 

bolag. Även vissa andra jämförelser med utländsk rätt görs. Jag berör vidare bl.a. vissa 

av de intressekonflikter som uppstår i ett företag och lojalitetsplikten som följer av ett 

uppdrag. Det allmänna sysslomannaansvaret berörs också. Med denna genomgång som 

grund drar jag en slutsats om ett behov av skärpt ansvar i vissa fall och resonerar kring 

möjliga metoder (de lege lata och de lege ferenda) för ett tydligare ansvar för fullmäkti-

geledamöter utifrån innehållet i det uppdrag de tagit på sig. Jag behandlar då även an-

svar för den som medverkar i fullmäktiges styrning vid sidan av stämman via ett organ 

som inte är ansvarssubjekt i formell mening.  

                                                           
5
 Jfr Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 23 
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Resonemang förs kring den lämpliga omfattningen av ansvaret för fullmäktigeledamöter 

med uppdrag att representera medlemmarna/delägarna i ekonomiska föreningar. Upp-

satsen gör dock inte anspråk på att entydigt besvara de uppkomna frågorna. Frågorna är, 

som så ofta, fler än svaren.  

Dispositionen av uppsatsen följer i huvudsak den beskrivna metoden. 

 

1.4 Material  

 

Jag har i första hand sökt ledning från den associationsrättsliga litteraturen där det finns 

en bred diskussion om ansvarsfrågorna. När det gäller doktrin på området för ekono-

miska föreningar spelar Mallméns lagkommentar
6
 en viktig roll. 

En annat viktigt material är de nämnda utredningsbetänkandena 2009 och 2010 om en 

ny föreningslag (se senare avsnitt). Jag har också via en genomgång av ett antal ekono-

miska föreningars och ömsesidiga försäkringsbolags hemsidor beskrivit olika former av 

fullmäktigesystem. För det komparativa avsnittet har jag utnyttjat de båda nämnda ut-

redningsbetänkandena och associationsrättslig litteratur. 

 

1.5  När används indirekt representation i stämman- några exempel  

 

I mer utpräglade personassociationer är det naturligt att stämman organiseras enligt hu-

vudregeln med direkt representation av medlemmarna eller delägarna. Det gäller i 

många ekonomiska föreningar vi möter i vardagen. Detsamma gäller i de särskilt regle-

rade bostadsrättsföreningarna och samfällighetsföreningarna för förvaltning av gemen-

samhetsanläggningar. 

I mycket stora konsument- eller producentkooperativ är representationen i stämman ofta 

av praktiska skäl vara indirekt anordnad genom ett fullmäktige. Min redovisning i detta 

avsnitt bygger på genomgångar av webbsidor hos de beskrivna företagen. 

                                                           
6
 Mallmén, Anders, Lagen om ekonomiska föreningar, tredje upplagan 
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Fullmäktigekonstruktionen tycks regelmässigt nyttjas i de stora ömsesidiga försäkrings-

bolagen. Även i mindre försäkringsbolag tycks indirekt representationen vid stämman 

förekomma. Som exempel kan nämnas Brandkontoret som kallar fullmäktige för ”över-

styrelse” 

Uppbyggnaden och storleken på fullmäktigeorganet varierar bland de ömsesidiga för-

säkringsbolagen och försäkringsföreningarna. Två olika kooperativa associationsformer 

finns på försäkringsområdet, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar. 

Dessa är verksamma på såväl skade- som livförsäkringsmarknaden. I denna uppsats be-

handlas inte företagsformen försäkringsföreningar. 

Kooperativa Förbundet (KF) ägs av ca 35 regionala konsumentföreningar som tillsam-

mans har över 3 miljoner medlemmar och förbundet är samtidigt en detaljhandelskon-

cern via olika bolag med dagligvaror som kärnverksamhet. Verksamheten är uppbyggd 

på olika nivåer. Den tidigare distriktsorganisationen ersätts våren 2015 av ägarombud 

som väljs av medlemmarna. På stämman företräder ett relativt stort antal fullmäktigele-

damöter (ägarombuden) utsedda av distriktsstämmor samtliga medlemmar i föreningen. 

Föreningsstämman är KF:s högsta beslutande organ. Stämman sammanträder minst två 

gånger per år.  

OK ekonomisk förening är uppdelad i 99 distrikt. Varje distrikt håller en distrikts-

stämma där medlemmarna väljer representanter till distriktsråd, förvaltningsråd, före-

ningsstämman och en valberedning. Distriktsrådet består av fem ordinarie ledamöter 

och två suppleanter håller ca fyra möten per år, organiserar och genomför distrikts-

stämmor, handlägger de frågor som distriktsstämman eller föreningsstyrelsen beslutar 

om samt lämnar en årlig rapport till distriktsstämman. Föreningsstämman omfattar ca 

120 fullmäktige. OK ekonomisk förening äger hälften av ett detaljhandelsbolag för ben-

sin och annat drivmedel.  

Södra Skogsägarna (”Södra”) är en ekonomisk förening med ca 50 000 medlemmar. 

Medlemmarna äger tillsammans ca 36 000 skogsgårdar med mer än hälften av den pri-

vatägda skogen i södra Sverige. Den ekonomiska föreningen är ägare till en skogsindu-

strikoncern. Sammanlagt 700 fullmäktigeledamöter kallade ”förtroendevalda” utgör för-

eningens stämma. Lokala s.k. förtroenderåd utser ett organ kallat förvaltningsråd som är 

rådgivande organ till både stämman och styrelsen. 
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Lantmännen är ett producentkooperativ med ca 29 000 lantbrukare som medlemmar. I 

distriktsföreningar utgörs stämman av direkt representation. Distriktsstämman utser 

fullmäktige till föreningsstämman. På distriktsstämmorna väljs 101 fullmäktigeledamö-

ter till Lantmännens högsta beslutande organ. Även i Lantmännen finns förtroenderåd. 

 

Arla är en sammanslutning för 14 000 mjölkbönder i flera länder i Europa med basen i 

producentkooperativ enligt de olika ländernas lagstiftningar med nationella represen-

tantskap som i sin tur har representanter i det högsta beslutande organet är ett fullmäk-

tige (representantskap) som sammanträder minst två gånger per år. Vartannat år väljs 

ledamöter till representantskapet. Fördelningen av delägandet mellan medlemmarna 

speglas inte bara i representantskapet utan även i styrelsen som förutom arbetstagarle-

damöter ska bestå av 17 medlemmar med en fördelning som speglar uppdelningen av 

ägandet. Det finns fyra nationella kommittéer knutna till styrelsen.  

I Folksams sakförsäkringsbolag finns 80 ledamöter i fullmäktige. Av dessa är 75 leda-

möter utsedda av olika intresseorganisationer och andra organisationer. Fem fullmäkti-

geledamöter är framröstade genom val öppna för delägarna.  

En mindre fullmäktigeförsamling finns i det ömsesidiga försäkringsbolaget Bliwa. 

Fullmäktige har för närvarande 20 ordinarie ledamöter.  

Länsförsäkringar Stockholm har en bolagsstämma vars befogenheter utövas av minst 50 

fullmäktige. Valberedningen, vars ledamöter väljs av bolagsstämman, lämnar förslag på 

kandidater till val av fullmäktige. Även röstberättigad delägare kan anmäla förslag till 

en fullmäktigekandidat. Valbar kandidat är den som omfattas av valberedningens för-

slag eller förslag som anmälts av minst 100 röstberättigade delägare. Fullmäktig är varje 

valbar kandidat som erhållit minst 1 000 röster och därutöver minst 10 % av samtliga 

avgivna röster.  

Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt har privattjänstemännens organisation PTK och 

Svenskt Näringsliv som huvudmän. Bolagsstämmans befogenhet utövas av en ”översty-

relse”, dvs. ett fullmäktige, som består av 38 ordinarie ledamöter. Arbetsgivarasidan och 

fackföreningssidan utser hälften var av ledamöterna. 

Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ”PRI”, ömsesidigt har en stämma med 20 

fullmäktigeledamöter. Halva antalet ledamöter utses av Svenskt Näringsliv inom kret-



12 
 

sen av delägare i PRI. Övriga tio ledamöter utses av delägare som blivit uttagna genom 

lottning som styrelsen genomför. 

Skandia har nyligen fått ett moderföretag som är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. 

Även Skandias bolagsstämma är organiserad som ett fullmäktige. Fullmäktigeförsam-

lingen ska, när den är fullt utbyggd, ha runt 21 ledamöter. Bolagsordningen anger att 

fullmäktige ska ha ett presidium, bestående av en ordförande och två vice ordförande 

som väljs vid bolagsstämman. Det kan särskilt noteras att fullmäktige har beslutat en 

skriftlig instruktion (”ägarinstruktion”) till styrelsen. 

De ekonomiska föreningarna är självklart mycket olika och därmed fungerar fullmäk-

tige olika men kanske går det att skilja mellan två huvudtyper av fullmäktige. Den van-

ligare formen av fullmäktige tycks vara en stor församling som normalt endast samman-

träder vid ordinarie stämma och då oftast endast behandlar frågor som är obligatoriska 

enligt lag. En annan form av fullmäktige kan bestå av färre ledamöter och är eventuellt 

inte främmande för att hävda en exklusiv beslutskompetens i mycket stora beslutsfrågor 

eller för att besluta anvisningar för styrelsen eller VD.   

Enligt min bedömning borde risken typiskt sett vara störst för att det ska uppkomma en 

gråzon i ansvarshänseende mellan bolagsorganen i det senare fallet och här blir det tro-

ligen svårare att utkräva ansvar. Å andra sidan framstår det inte som orealistiskt att det 

t.ex. i ett stort fullmäktige i producentkooperativ som domineras av stora företag kan 

uppkomma stora frågetecken kring tillämpningen av likhetsprincipen vid fördelning av 

t.ex. rabatter. 

Som framgått av denna genomgång förekommer indirekta representationsformer i flera 

stora företag och de beslut som fattas kan antas beröra stora värden och få stor betydelse 

för övriga medlemmar/delägare. Det är bl.a. intressant för ansvarsfrågan att styrning i en 

del stora producentkooperativ sker via s.k. förtroenderåd och liknande organ som for-

mellt inte är ansvarssubjekt enligt FL. Det är även av intresse att det finns ömsesidiga 

bolag som beslutat ägardirektiv. 
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2 Rättslig reglering 

 

De subjekt som organiseras med indirekt representation genom fullmäktige är ofta eko-

nomiska föreningar. Dessa regleras i FL. I andra fall är det fråga om ömsesidiga försäk-

ringsbolag på vilka försäkringsrörelselagen (2010:2043, härefter FRL) är tillämplig. Be-

stämmelsen om fullmäktige i 12 kap. 38 § FRL hänvisar till motsvarande bestämmelse i 

7 kap. 12 § FL. I övrigt bygger båda regelverken i stor utsträckning på associationsrätts-

liga principer efter mönster från aktiebolagslagen (2005:551), nedan kallad ABL.  

 

2.1 Ekonomiska föreningar 

 

2. 1.1 Föreningslagen  

 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet infördes regler för ekonomiska föreningar 

i Sverige.
7
 Mer moderna lagregler kom först genom 1951 års lag om ekonomiska före-

ningar. Då infördes regler som mer klart skilde den ekonomiska föreningen från aktie-

bolaget och den ideella föreningen. Det krävdes att medlemmarna i den ekonomiska 

föreningen deltar i föreningens verksamhet (t.ex. som konsumenter eller producenter). 

Reglerna om ekonomiska föreningar finns nu i lagen (1987:667) om ekonomiska före-

ningar (FL). Lagen har i stora delar utformats med den dåvarande aktiebolagslagen som 

förebild (1975 års aktiebolagslag (1975:1385)). 

En ekonomisk förening är en associationsform för såväl fysiska som juridiska personer. 

Medlemmarna är både delägare i föreningen och deltagare i föreningens verksamhet. De 

har, under förutsättning av registrering, inte något personligt ansvar för föreningens 

skulder. 

Det som kännetecknar en ekonomisk förening är alltså att den genom ekonomisk verk-

samhet ska främja sina medlemmars ekonomiska intressen och att medlemmarna ska 

delta i verksamheten som t.ex. konsumenter, producenter eller genom en egen arbetsin-

sats. Kravet på deltagande kallas det kooperativa kravet. Delägarna/medlemmarna kan 

                                                           
7
 SOU 2010:90, del 1 s. 331 
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delta i verksamheten som konsumenter eller andra användare, som leverantörer, med 

egen arbetsinsats, genom att använda sig av föreningens tjänster, eller på annat liknande 

sätt. 

En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 

genom ekonomisk verksamhet. Den ekonomiska föreningen har alltså inte, till skillnad 

från aktiebolaget, som huvudsyfte att ge vinst till ägarna. Den ekonomiska nyttan för 

medlemmarna anses främst ligga i deras rätt att utnyttja föreningens tjänster. Det finns 

dock inget hinder mot att föreningens verksamhet bedrivs med vinstsyfte. 

Som huvudprincip ska medlemskapet vara öppet och varje medlem ska som grundregel 

ha en röst vid föreningsstämman (det går dock att ta in en annan ordning i stadgarna). 

Det innebär att antalet medlemmar inte är reglerat på förhand och att det kan variera 

över tiden. Föreningen måste dock alltid ha minst tre medlemmar. Medlemskapet är fritt 

och som huvudregel alltså också öppet (se 3 kap. 1 § FL). Medlemskapet som sådant är 

personligt och kan inte överlåtas. Däremot kan de ekonomiska rättigheter som är knutna 

till själva andelen i föreningen, den s.k. andelsrätten, överlåtas. 

Mot bakgrund av kravet på att medlemmen ska delta i verksamheten kallas en ekono-

misk förening för en personassociation. Aktiebolaget däremot beskrivs som en kapital-

association. Aktiebolaget och den ekonomiska föreningen är de associationsformer som 

i huvudsak finns i Sverige för att driva verksamhet utan personligt ansvar för associat-

ionens delägare/medlemmar. 

För flera former av ekonomiska föreningar finns regler i särskild lagstiftning. Det gäller 

t.ex. för bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar som förvaltar gemensam-

hetsanläggningar. För kooperativt (ömsesidigt) bedrivna företagsformer på bank- och 

försäkringsområdet finns också särskilda regler. I mer eller mindre stor utsträckning tar 

dessa regler sitt ”avstamp” i lagen om ekonomiska föreningar. Genom Europarätten har 

det också införts en ny associationsform kallad europakooperativ. 

De ekonomiska föreningarna brukar delas upp i tre grupper; konsumentföreningar, pro-

ducentföreningar och arbets/personalkooperativa föreningar.
8
 I en konsumentförening 

deltar medlemmarna i verksamheten som konsumenter eller liknande. En producentför-

ening kännetecknas av att medlemmarna/delägarna deltar genom att exempelvis leve-

                                                           
8
 Mallmén, Anders,Lagen om ekonomiska föreningar, s. 41 
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rera varor eller tjänster till föreningen eller genom att köpa in varor eller tjänster från 

föreningen till den egna näringsverksamheten. Medlemmarna i en arbetskooperativ för-

ening deltar i verksamheten med sin egen arbetsinsats. Det ekonomiska främjandet för 

medlemmarna i de olika kooperativa formerna kan exempelvis bestå i lägre priser på in-

köpta varor eller tjänster och på motsvarande sätt i högre priser för levererade varor och 

tjänster. 

En ekonomisk förening ska ha stadgar som bl.a. ska innehålla bestämmelser för före-

ningens namn (firma), ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art, 

samt medlemmarnas skyldighet att lämna ekonomiska tillskott. 

En ekonomisk förening får rättskapacitet och blir en juridisk person i och med att den 

registreras i föreningsregistret hos Bolagsverket (1 kap. 2 § första och andra styckena 

FL).  

Mindre ekonomiska föreningar har ett relativt litet eget kapital. Men stora producent-

kooperativ, konsumentkooperativ och ömsesidiga försäkringsbolag har inte sällan 

mycket stora egna kapital och en mycket stor omsättning.  

Föreningslagsutredningen lämnade i sitt slutbetänkande 2010 ett förslag till en ny lag 

om ekonomiska föreningar bl.a. för att få en större överskådlighet. Utredningen gick 

dock inte närmare in på de frågor om ansvar på delägarnivå som kan uppkomma vid en 

indirekt representation på stämmonivå i form av ett fullmäktige.
9
 

Företag som drivs som ekonomiska föreningar konkurrerar med andra företag som drivs 

som aktiebolag. Det gäller t.ex. för producentkooperativen inom lantbrukssektorn, kon-

sumentkooperationen och de ömsesidiga försäkringsbolagen. Lagstiftningsarbetet på as-

sociationsrättens område har därför syftat till att i största möjliga utsträckning ge olika 

associationsformer samma förutsättningar för verksamheten.
10

 En departementsprome-

moria med förslag till ändringar i FL kan eventuellt väntas inom de närmaste åren. 

                                                           
9
 SOU 2010:90 s.  

10
 Se prop. 1983/84:84 s. 39, prop. 1996/97:163 s. 20, prop. 1999/2000:88 s. 18 och prop. 2006/07:112 

s. 20. 
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2.1.2 Föreningsstämman enligt FL 

 

Regler om föreningsstämman finns i 7 kap. FL. Föreningsstämman är den ekonomiska 

föreningens högsta beslutande organ. Stämman består som grundregel av föreningens 

medlemmar/delägare och det är vid stämman som medlemmarna utövar sin rätt att be-

sluta i frågor som rör föreningen (7 kap. 1 § FL). Enligt 7 kap. 12 § FL kan medlem-

marna/delägarna via bestämmelser i föreningens stadgar helt eller delvis överlämna be-

slutanderätten till särskilt valda fullmäktige. 

Föreningsstämman tillsätter och entledigar ledamöterna i föreningens styrelse och revi-

sor. Stadgarna kan dock ge rätt för utomstående att utse styrelseledamöter och revisor. I 

lag finns det särskilda regler om arbetstagarledamöter i styrelsen. Stämman fastställer 

föreningens resultat- och balansräkningar samt i en moderförening koncernredovisning-

en. Föreningsstämman beslutar också om resultatdisposition med anledning av upp-

kommen vinst eller förlust och om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD (7 kap. 

4 § FL). Stämman beslutar också om ändringar av stadgarna samt om upplösning av den 

ekonomiska föreningen genom likvidation och fusion. Endast stämman har rätt att be-

sluta om skadeståndstalan för föreningens räkning gentemot styrelseledamöter m.fl.
11

  

Föreningslagen bygger på att föreningsstämman genomförs genom ett muntligt förfa-

rande och att medlemmarna eller deras ombud är fysiskt närvarande vid detta. Detta 

anges dock inte uttryckligen i lagen, och det finns inget hinder mot att beslut rent fak-

tiskt fattas i annan form. Allmänna associationsrättsliga principer innebär nämligen att 

bestämmelser till skydd för enskilda medlemmar av associationen, som bl.a. regler om 

formen för beslutsfattande, kan sättas åt sidan om samtliga medlemmar/delägare sam-

tycker till att undantag ska göras från en viss formregel. Denna princip framgår mot-

satsvis av 7 kap. 9 § första meningen FL.
12

 Beslutet fattas då genom en ”skrivbords-

stämma” eller ”beslut per capsulam” och beslutet att frångå formkravet antecknas i ett 

stämmoprotokoll.  

                                                           
11

 Jfr Mallmén, Anders, Lagen om ekonomiska föreningar, s. 201 och 238 f. 
12

 SOU 2009:37 s. 105 och Mallmén, Anders, Lagen om ekonomiska föreningar, s. 266 f. 
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En ordinarie stämma är föreskriven i lag eller stadgarna. Andra stämmosammanträden 

för att fatta beslut kallas extra stämma. En ordinarie stämma ska alltid hållas inom sex 

månader från föregående räkenskapsårs utgång. 

Om man bortser från ekonomiska föreningar med ett fullmäktigesystem är medlemmens 

främsta rättigheter vid föreningsstämman rätten att närvara vid stämman, rätten att yttra 

sig och rätten att rösta. Varje medlem har en röst, om inte stadgarna anger en annan 

ordning. 

 

2.1.3 Föreningsstämmans kompetensområde 

 

Stämmans kompetensområde bestäms främst av dess exklusiva beslutsrätt och skyldig-

het som beskrivs i föregående avsnitt. Gränsdragningen mellan styrelsens och stämmans 

kompetensområden bestäms genom styrelsens ansvar för bolagets organisation och för-

valtning enligt 6 kap. 6 § FL.  En föreningsstämma kan liksom en bolagsstämma i ett 

aktiebolag dock besluta uttryckliga anvisningar, instruktioner eller direktiv om före-

ningens organisation (jfr rättsfallet NJA 1960 s. 698 som gällde anvisningar från en bo-

lagsstämma i ett aktiebolag om VD:s löneförmåner). 

I litteraturen och i äldre förarbeten har det framhållits att stämmodirektiven inte får gå 

så långt att styrelsen förlorar sin ställning som ansvarigt förvaltningsorgan.
13

 Styrelsen 

och VD har både rätt och skyldighet att vägra verkställa stämmoinstruktioner som är 

uppenbart skadliga för föreningen. Uppenbarhetsrekvisitet anses vara en etablerad ak-

tiebolagsrättslig princip,
14

 och gäller också för ekonomiska föreningar trots att det inte 

längre finns uttryckligt lagstöd i FL.
15

 Enligt Mallmén skulle ett sådant skadligt stäm-

mobeslut i regel strida mot den s.k. generalklausulen (likabehandlingsprincipen) i 7 kap. 

16 § FL. Mallmén anger dock med hänvisning till aktiebolagsrättslig doktrin att styrel-

sen kan (och eventuellt ska) verkställa stämmans beslut med lämplig avvikelse, om 

detta är möjligt och i föreningens intresse.
16

 En uttrycklig regel i 6 kap. 13 § FL anger 

                                                           
13

 Prop 1975:103 s. 236 samt bl.a. Andersson, Sten, Johansson, Svante, Skog, Rolf, Aktiebolagslagen, en 
kommentar, Del I 8:3:4; om lydnadspliktens begränsningar, Stattin s. 107 och Mallmén, Anders, Lagen 
om ekonomiska föreningar, s. 201 och 240 
14

 Stattin, Daniel, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyr-
ning, s. 141 
15

 Mallmén, Anders, Lagen om ekonomiska föreningar, s. 227 
16

 Ibid. 
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att styrelse eller VD inte får följa stämmodirektiv som är olagliga eller strider mot stad-

garna. Som framgått i det föregående kan undantag göras från formregler om medlem-

marna/delägarna är ense om det.  

En omfattande diskussion om omfattningen av aktiebolagsstämmans rätt att ge anvis-

ningar respektive styrelsens skyldighet att rätta sig efter anvisningar förs i Stattin, Före-

tagsstyrning.
17

 Skyldigheten för styrelsen och VD i aktiebolaget att följa anvisningarna 

framgår bl.a. motsatsvis av 8 kap. 41 § andra stycket ABL. Stycket har följande lydelse: 

”En ställföreträdare för bolaget får inte heller följa en anvisning av bolagsstämman el-

ler något annat bolagsorgan, om anvisningen inte gäller därför att den strider mot 

denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen”. För de ekono-

miska föreningarna framgår på samma sätt skyldigheten motsatsvis av 6 kap. 13§ andra 

stycket FL. Det stycket lyder på följande sätt: ”En ställföreträdare får inte följa sådana 

föreskrifter av föreningsstämman eller annat föreningsorgan som inte är gällande där-

för att de står i strid med denna lag eller stadgarna”. Av diskussionen i litteraturen om 

omfattningen av stämmans rätt att lämna sådana anvisningar framgår att stämman kan 

lämna både generellt hållna anvisningar och anvisningar för hur styrelsen ska agera i ett 

visst fall. Styrelsen kan vägra att verkställa en anvisning om den uppenbart strider mot 

företagets intresse trots att stämmans beslut inte klandrats. Stämman kan också lämna 

anvisningar direkt till VD som på samma sätt som styrelsen ska pröva om anvisningarna 

strider mot lag m.m. Om VD kommer fram till att han eller hon inte får verkställa an-

visningarna ska styrelsen underrättas. Sedan får styrelsen bedöma om det är riktigt att 

anvisningarna inte får verkställas. Om VD inte underrättar styrelsen riskerar han eller 

hon ju ansvar för att ha brutit mot stämmans anvisning. Om bolagsledningen kommer 

fram till anvisningarna strider mot lag eller mycket klart mot företagets intresse kan 

stämmans beslut om anvisningar antingen klandras av styrelsen eller VD enligt 7 kap. 

50-52 §§ ABL eller så kan styrelsen och/eller VD utan klander vägra verkställighet.
18

 

Dotevall konstaterar att vid den motsatsvisa tolkningen av 8 kap. 41§ andra stycket ska 

inte bestämmelserna tolkas snävt. Han nämner som exempel att trots att bara ABL, års-

redovisningsbestämmelserna och bolagsordningen nämns i stycket så gäller detsamma 

för anvisningar som t.ex. strider mot skattelag eller konkurrenslag.
19

 

                                                           
17

 Se bl.a. avsnitt 5 s. 189 ff.  
18

 Jfr Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar s. 116 f. 
19

 A.a. s. 117  
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Diskussionen kring omfattningen av stämmans rätt att ge anvisningar till styrelsen är av 

intresse för diskussionen om fullmäktiges ansvar. Bl.a. Dotevall markerar styrelsens och 

VD:s ansvar att självständigt pröva om ett beslut från ett överordnat bolagsorgan som 

överlämnats för verkställighet till det lägre organet kan komma att skada bolaget.
20

 I ett 

företag där stämman i form av ett fullmäktige mer regelmässigt lämnar anvisningar till 

bolagsledningen kan det kanske inträffa att styrningen av bolaget blir mer oklar på så 

sätt att ansvaret kan ”falla mellan stolarna”. Om fullmäktige bara svarar för grov oakt-

samhet kan det kanske bli svårare att utkräva ansvar från bolagsorganen. I avsnitt 6 dis-

kuterar jag mer kring denna risk. 

 På det aktiebolagsrättsliga området finns en diskussion i litteraturen om det finns en 

”oskriven” exklusiv bolagsstämmokompetens när det gäller vissa beslut av särskilt ”ex-

istensiell” betydelse för bolaget. Denna fråga och diskussionen kring den behandlas ut-

förligt av Åhman.
21

  

Mallmén anser att det finns en viss exklusiv stämmokompetens i ekonomiska föreningar 

utanför den lagreglerade alternativt en analogisk tillämpning av reglerna.
22

 Han påpekar 

att föreningsdemokratiska skäl talar för en sådan ordning.  

 

I aktiebolag begränsas stämmans makt genom att en vinstutdelning och minskning av 

aktiekapitalet för återbetalning eller avsättning till fritt eget kapital inte får beslutas med 

högre belopp än vad styrelsen bestämmer (18 kap. 1 § andra stycket och 20 kap. 3 § 

andra stycket ABL). Motsvarande vetorätt för styrelsen finns inte i FL. 

 

2.1.4 Fullmäktige  

 

Föreningsstämmans befogenheter får utövas av fullmäktige, det vill säga valda repre-

sentanter. Som framgår av 7 kap. 12 § FL är fullmäktigesystemet frivilligt men kräver 

reglering i föreningsstadgan. En ändring i stadgarna genom beslut av stämman för att 

införa ett system med fullmäktige ska klara de formella kraven enligt 7 kap. 14 § första 

stycket FL. I stadgarna måste alltså anges om föreningsstämmans befogenheter helt eller 

delvis delegerats till ledamöterna i fullmäktige. 

                                                           
20

 A.a. s. 118 
21

 Åhman, Ola, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten, s. 119 ff. och s. 599 
22

 Mallmén, Anders, Lagen om ekonomiska föreningar, s. 239 
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Föreningsstämman och fullmäktige kan således båda vara beslutande föreningsorgan.
23

 

Ett sammanträde med fullmäktige anses följaktligen som en föreningsstämma,  7 kap. 

12 § tredje stycket FL. Av det skälet ska bestämmelserna i FL och föreningsstadgarna 

tillämpas på fullmäktigesammanträden.  

 

Skyldighet att delta på fullmäktigesammanträden är sträng. Till skillnad från vad som 

gäller vid en vanlig stämma med direkt representation för en medlem/delägare gäller att 

fullmäktigeledamoten är skyldig att infinna sig till sammanträdet om det är görligt för 

ledamoten. Uppdraget till fullmäktigeledamoten är personligt. Ledamoten får inte rösta 

genom ombud.
24

 

 

I likhet med en företrädare för ett aktiebolag är en fullmäktig skyldig att beakta likhets-

principen. Till skillnad från ett ombud, som i egenskap av ställföreträdare är skyldig att 

rösta enligt de instruktioner han fått från den som utsett honom, representerar en full-

mäktig även dem som inte röstat på honom.
25

 En fullmäktig är därför inte bunden av ut-

talanden som gjorts på det möte där han utsetts.  

 

Det förhållandet att fullmäktigeledamoten representerar även de som inte valt ledamoten 

är av särskilt intresse när frågor om fullmäktigeledamotens lojalitetsplikt till den eko-

nomiska föreningen ska bedömas. Det bredare uppdraget pekar mot någon form av loja-

litetsplikt mot föreningen och dess intressen. 

 

För den enskilda medlemmen/delägaren gäller en annan ordning. Han eller hon verkar i 

första hand i det egna intresset såvitt gäller föreningens förvaltning.
26

  

 

2.2 Ömsesidiga försäkringsbolag  

 

Ömsesidiga försäkringsbolag är en egen associationsrättslig företagsform. Bolaget ägs 

av de försäkringstagare som har köpt en försäkring i bolaget. Det innebär att försäk-

                                                           
23

 Mallmén, Anders, Lagen om ekonomiska föreningar, s. 279 
24

 A.a. s. 280 
25

 Ibid. 
26

 A.a. s. 537 
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ringstagarna samtidigt är både ägare och fordringsägare på grund av försäkringsavtalet 

med bolaget. Grunden för den ömsesidiga företagsformen är ett gemensamt intresse av 

att verksamheten drivs på ett sätt som är fördelaktigt för dem som försäkringstagare. 

Genom bestämmelser i bolagordningen kan i vissa fall även försäkrade bli delägare.  

För ömsesidiga försäkringsbolag gäller försäkringsrörelselagen (FRL) och, efter särskild 

hänvisning i FRL, lagen om ekonomiska föreningar (FL). Reglerna för fullmäktige i 7 

kap. 12 § FL ska, med något undantag, även tillämpas för ömsesidiga försäkringsbolag 

enligt 12 kap. 38 § FRL. 

När den nya FRL trädde i kraft 2010 var avsikten att FL inom kort skulle moderniseras 

och anpassas till den övriga associationsrätten.
27

 Denna modernisering har inte kommit 

till stånd. Därför är den reglering som gäller för ömsesidiga försäkringsbolag i några av-

seenden föråldrad. De tillämpliga reglerna om ansvar i ett ömsesidigt bolag skiljer sig 

dock inte i något materiellt avseende från reglerna om ansvar i ett försäkringsaktiebolag. 

Bestämmelserna i 12 kap. 87 FRL hänvisar till 13 kap. FL vad gäller skadestånd. 

 

2.3 Närmare om förhållandet mellan stämma och styrelse i ekonomiska föreningar 

och i ömsesidiga försäkringsbolag 

 

Enligt FL och FRL ska vissa beslut i en ekonomisk förening och i ett ömsesidigt försäk-

ringsbolag fattas av stämman (7 kap. 4 och 8 §§ FL samt 12 kap. 32 § FRL). Det viktig-

aste är kanske att välja styrelse och revisor (om det inte sägs i bolagsordningen att en el-

ler flera styrelseledamöter eller revisor ska utses på annat sätt). Stämman ska också fast-

ställa årsredovisningen (och koncernredovisningen när det är aktuellt), fastställa hur 

föreningens eller det ömsesidiga bolagets resultat ska disponeras och besluta om an-

svarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör. Vidare ska stämman besluta om 

stadgarna eller bolagsordningen samt om fusion när föreningen eller företaget är ett 

överlåtande företag som går upp i ett annat företag, om frivillig likvidation samt om att 

väcka talan mot styrelse eller verkställande direktör om skadestånd till föreningen eller 

företaget. 

                                                           
27

 Se SOU 2009:37 och 2010:90 
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För ömsesidiga försäkringsbolag tillkommer ytterligare några frågor där stämman enligt 

lag ska besluta. Det gäller bl.a. överlåtelse av försäkringsbestånd i fall företaget är ett 

överlåtande företag. 

Övriga beslut angående företagets angelägenheter fattas i princip av styrelsen eller VD. 

Stämman kan dock genom regler i bolagsordningen förbehållas en rätt att fatta vissa be-

slut som annars ankommer på styrelsen. Det kan t.ex. vara fråga om beslut om förvärv 

eller avyttring av dotterföretag. Stämman begränsar då styrelsens befogenhet. Det finns 

som tidigare redovisats också en diskussion i doktrinen om en exklusiv beslutskompe-

tens i vissa mycket stora frågor utan uttryckligt stöd i stadgarna eller bolagsordningen. 

Stämman kan som det redogjorts för i tidigare avsnitt också genom stämmobeslut ge an-

tingen generellt hållna anvisningar eller anvisningar i en särskild fråga till styrelsen och 

på så sätt begränsa styrelsens handlingsfrihet. 

Alla beslut som delägare kan fatta på stämman enligt lag eller företagets bolagsordning 

kan i sin tur överlåtas genom bolagsordningen till ett fullmäktige. Fullmäktige utövar då 

delägarnas befogenheter på stämman och ett fullmäktigesammanträde utgör en bolags-

stämma. 

 

I avsnitt 1.5 ges exempel på olika sätt att bygga upp ett fullmäktige. Det framgår där att 

det bl.a. i vissa kooperativ finns en form av organ som kallas förvaltningsråd. Det är ett 

organ som inte regleras i FL och som kan ha en rådgivande roll men också ges beslu-

tanderätt, t.ex. att tillsätta och entlediga styrelseledamöter eller att lägga in veto mot sty-

relsens åtgärder i vissa fall. Enligt Johansson kan förvaltningsrådets ledamöter, åt-

minstone i förhållande till föreningen, i det senare fallet omfattas av något av det ansvar 

som annars ligger på styrelsen, även om det enligt Johansson inte är klart om detta an-

svar ska bygga på analogier från de associationsrättsliga reglerna eller på allmänna 

sysslomannarättsliga principer.
28

  

 

Även i detta sammanhang kan det påpekas att styrelsens vetorätt när det gäller maximalt 

belopp för vinstutdelning eller för minskning av aktiekapitalet för återbetalning eller av-

sättning till fritt eget kapital inte finns i ekonomiska föreningar (18 kap. 1 § andra 

stycket och 20 kap. 3 § andra stycket ABL jämfört med 10 kap. 5 § FL).  

                                                           
28

 Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag s. 117 
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3 Ansvarsregler i aktiebolag och ekonomiska föreningar   

 

Delägare i ett bolag, ledamöter i bolagets organ och bolaget självt kan bli ersättnings-

skyldiga för skada som de orsakar för bolaget, delägare eller annan som t.ex. bolagets 

borgenärer. Det kan röra sig om skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsreg-

ler i SkL men också om ansvar enligt de associationsrättsliga reglerna. I de associations-

rättsliga reglerna regleras ansvaret för olika ansvarssubjekt i bolaget.  Nedan berörs 

mycket kort ansvaret för styrelse gentemot bolaget och något mer om delägarens ansvar 

gentemot den ekonomiska föreningen. Jag går som nämnts inte, annat än marginellt, in 

på ansvar som hänger samman med reglerna för bolagets s.k. kapitalskydd, ansvarsge-

nombrott, företrädaransvaret för skatt o.d., straffrättsligt ansvar, eller ansvar enligt nä-

ringsrätten och miljörätten. 

 

I skadeståndslagen (1972:207), härefter SkL, finns allmänna regler om skadeståndsan-

svar. Enligt 2 kap. 1 § SkL är var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar per-

son- eller sakskada ersättningsskyldig, med vissa i lagen angivna undantag. Enligt 1 

kap. 1 § SkL ska lagen tillämpas om inte annat är föreskrivet eller föranleds av avtal el-

ler lag. SkL kan alltså tillämpas för det fallet att en bolagsrepresentants fel eller för-

summelse inte faller under FL:s bestämmelser.  

 

3.1 Kort om styrelsens och VD:s bolagsrättsliga ansvar  

 

De associationsrättsliga reglerna skiljer på ansvar mot företaget (det interna ansvaret) 

och ansvaret mot delägare och tredje man (det externa ansvaret). Företagsledningen sva-

rar enligt 29 kap. 1 och 2 §§ ABL och 13 kap. 1 och 2 §§  FL för skada som orsakats i 

genom vårdslöshet eller uppsåtligen inom ramen för uppdraget.  I bestämmelsernas 

första stycke första meningen regleras det interna ansvaret och i andra meningen det ex-

terna ansvaret. Stämman fattar i samband med att balansräkningen fastställs beslut om 

en ledamot i styrelsen eller VD ska beviljas ansvarsfrihet. Det innebär att företaget vid 

stämman godkänner förvaltningen under den period som redovisningen avser och avstår 

från skadeståndsanspråk för den förvaltningen, 7 kap. 11 § ABL och 7 kap. 4 § FL.  
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Om ansvarsfrihet inte beviljas löper en ettårig frist för att väcka talan mot ledamöter i 

styrelsen eller VD från det att årsredovisningen redovisades på stämman (29 kap. 10 § 

ABL och 13 kap. 5 § tredje stycket FL). Om ansvarsfrihet lämnats eller talan inte väckts 

inom årsfristen kan talan ändå föras av företaget eller genom beslut av en minoritet i fö-

retaget om det i väsentligt avseende inte lämnats riktiga eller fullständiga uppgifter till 

stämman i årsredovisningen, revisionsberättelsen eller på något annat sätt. Efter fem år 

inträder dock preskription för talan som inte grundas på brott (29 kap. 13 § ABL). 

Denna preskriptionstid är i ekonomiska föreningar bara tre år (13 kap. 6 § FL). 

 

I fråga om ansvar mot tredje man gäller skadeståndsskyldighet enligt SkL för person- 

och sakskada som vållas uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om en ren förmögenhets-

skada orsakats genom brott. I bestämmelserna i 29 kap. 1 § ABL och 13 kap. 1 § FL 

vidgas ersättningsskyldigheten för styrelseledamöter och VD när det gäller ren förmö-

genhetsskada. 

 

 

3.2 Medlemmarnas/ delägarnas bolagsrättsliga ansvar  

 

Ansvaret för delägaren och övriga röstberättigade i stämman i den ekonomiska före-

ningen regleras i 13 kap. 3 § FL. På samma sätt som i aktiebolagsrätten (29 kap. 3 § 

ABL) utgår regleringen från att medlemmen/delägaren såvitt gäller påverkan på före-

ningens förvaltning i första hand verkar för det egna intresset.  Medlemmen/delägaren 

har ingen plikt att vårda företaget.  

Det framgår också av jävsbestämmelsen för medlemmarna/delägarna i 7 kap 3 § FL att 

de i stor utsträckning kan rösta för sina personliga intressen vid stämman. Jävsbestäm-

melsen i 6 kap. 10 § FL för styrelse och VD är strängare (jfr vad gäller ABL jävsbe-

stämmelsen för aktieägare i 7 kap. 46 § ABL med bestämmelsen för styrelseledamot (8 

kap. 23 § ABL) och för VD (8 kap. 34 § ABL). Ansvaret är alltså betydligt mindre om-

fattande än vad som gäller för styrelseledamöter och VD. Ansvar uppkommer endast 

om en medlem eller annan röstberättigad med uppsåt eller av grov oaktsamhet orsakar 



25 
 

eller medverkar till att orsaka skada genom att bryta mot FL eller föreningens stadgar. 

Vårdslöshet som inte är grov leder alltså inte till ansvar enligt 13 kap. 3§ FL.
29

 

En medlem som genom röstning medverkat till överträdelse av de s.k. kapitalskyddsreg-

lerna för föreningen kan få svara för indirekt skada som drabbat borgenär. I praktiken 

torde dock de särskilda reglerna om bristtäckningsansvar enligt 10 kap. 7 § andra styck-

et FL för bl.a. medlem komma att tillämpas snarare än 13 kap. 3§ FL. Medlem som ge-

nom sin röst medverkat till överträdelse av ändamålsbestämmelsen eller likabehand-

lingsprincipen/generalklausulen kan, under förutsättning att beslutet blir ogiltigt på 

grund av klander, bli föremål för ansvar.
30

 Även om medlemmen medverkar till ett 

stämmobeslut som är affärsmässigt olämpligt, uppkommer det i normalfallet inte skade-

ståndsskyldighet så länge inte föreningens verksamhetsföremål, likabehandlingsprinci-

pen, kapitalskyddsreglerna eller regelverket i övrigt överträtts. 

När det gäller skada som orsakas annan medlem uppkommer normalt inte ansvar för in-

direkt skada i de fall den skadelidande medlemmen kan föra klandertalan. Om en över-

trädelse av generalklausulen skett av medlemmen utanför röstningen vid stämman ham-

nar man dock utanför området för klander av beslut och ett ansvar för indirekt skada 

skulle kunna bli aktuellt.
31

 

Vad gäller då ifråga om ledamöternas ansvar när stämman organiserats som ett fullmäk-

tige? 

I 13 kap. 3 § FL anges att en medlem eller en annan röstberättigad som inte är medlem 

är skyldig att ersätta skada som han eller hon tillfogar föreningen, en medlem eller nå-

gon annan. Lokutionen ”eller en annan röstberättigad” syftar kanske snarare på en full-

mäktigeledamot än ett ombud eller ställföreträdare för medlemmen. Det beror på att 

rösträtten är förbehållen medlemmarna om inte stämman är organiserad genom ett full-

mäktige (7 kap. 1 § FL).  

Bestämmelserna i 7 kap. 12 FL anger att till fullmäktigeledamot får utses endast med-

lemmar i föreningen eller någon som utan att vara medlem ändå kan väljas till styrelse-

ledamot. Av 6 kap. 4 § FL framgår att en annan person än medlem kan vara styrelsele-

                                                           
29

 Jfr prop. 1986/87:7 s. 251 f och Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt Fördjupning och komparativ belysning 
s. 214 f. 
30

 Mallmén, Anders, Lagen om ekonomiska föreningar, s. 538 
31

 Se Ibid. och Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 372 f. 
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damot endast om stadgarna medger det eller om det är en ställföreträdare för medlem el-

ler delägare alternativt styrelseledamot i en medlem som är en juridisk person.
32

 

Detta sätt att läsa 13 kap. 3§ FL är konsistent med motiven
33

 och med Mallméns slut-

sats. Han konstaterar utan resonemang att ”[e]n fullmäktige är i egenskap av röstberät-

tigad underkastad samma skadeståndsansvar som en föreningsmedlem”.
34

 Mallmén går 

följaktligen inte in på frågan om en analog tillämpning för fullmäktigeledamot av 13 

kap. 1§ FL som riktar sig mot styrelse och VD.  Däremot öppnar han, i kommentaren 

till 13 kap. 1§ FL, med stöd av den aktiebolagsrättsliga litteraturen, för en analog till-

lämpning av det bolagsrättsliga ansvaret i vissa andra fall. I kommentaren nämns att 

doktrinen som exempel pekat på analog tillämpning av ansvarsreglerna för befattningen 

koncernchef och uppdraget ordförande vid bolagsstämma.
35

  

Den associationsrättsliga likabehandlingsprincipen kommer för ekonomiska föreningar 

till uttryck i den s.k. generalklausulen. Generalklausulen finns i 6 kap. 13 § första styck-

et FL som säger att styrelsen eller en ställföreträdare för en ekonomisk förening inte får 

företa en handling som är ägnad att bereda otillbörlig fördel åt en medlem. För med-

lemmen eller fullmäktigeledamoten finns denna bestämmelse i 7 kap. 16 § FL. Be-

stämmelserna har samma innebörd oavsett vilket bolagsorgan bestämmelsen riktar sig 

till. Det kan anmärkas att Dotevall har understrukit vikten av att innebörden för bolags-

organen är lika för att bolagsledningen inte ska frestas till s.k. ”organ shopping” för att 

få större möjligheter att driva igenom beslut.
36

  

Generalklausulen vilar på tre pelare. Först innebär den att medlemmarna/delägare ska 

behandlas lika så länge något annat inte följer av stadgarna/bolagsordningen, FL eller 

annan relevant lag som FRL eller i övrigt är motiverat av sakliga skäl (likhetsprincipen). 

Generalklausulen innebär också ett förbud mot åtgärder som ligger utanför syftet med 

föreningen eller företaget. Dessutom innebär klausulen ett förbud mot åtgärder som in-

nebär otillbörliga fördelar för en eller flera medlemmar eller någon annan till nackdel 

för föreningen eller andra medlemmar.
37

   

                                                           
32

 Reglerna om vem som kan utses till fullmäktige i 7 kap. 12 § 2 st. FL gäller dock inte för ömsesidiga 
försäkringsbolag enligt 12 kap. 38 § 2 st. FRL 
33

 Prop. 1986/87:7 s. 251 f. 
34

 Mallmén, Anders, Lagen om ekonomiska föreningar, s. 537 
35

 A.a. s. 538 f 
36

 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 168 
37

 Ibid. 
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Mallmén påpekar att generalklausulen och likhetsprincipen kan leda till stora problem 

vid tillämpningen i ekonomiska föreningar och inte minst i producentkooperativ som 

köper och säljer produkter eller tjänster från respektive till medlemmen. Han konstaterar 

att FL inte reglerar affärsförhållandet mellan en förening och medlemmarna och att 

svåra frågor kan uppstå när det gäller prissättning och rabatter.
38

 Även Johansson berör 

detta och konstaterar att avvikelser från likhetsprincipen kan vara sakligt motiverade i 

vissa fall t.ex. vad gäller villkor för leverenser till eller från medlemmar i producent-

kooperativ.
39

  

För ömsesidiga livförsäkringsbolag finns det dessutom regler i FRL om en skälig för-

delning av återbäringen. I 12 kap. 69 § FRL sägs att ett ömsesidigt livförsäkringsbolag 

ska gottskriva återbäring till försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på 

grund av försäkringar med en fördelning som utgår från försäkringens bidrag till över-

skottet, om inte annat följer av bestämmelser i försäkringsavtalet eller bolagsordningen. 

Som Mallmén påpekat kan kraven på likabehandling av medlemmarna/delägarna lätt or-

saka konflikter mellan olika grupper av medlemmar. Det krävs därför – ofta i högre 

grad än i aktiebolag, där vinstsyftet i sig innebär att ett gemensamt intresse föreligger – 

att likabehandlingsprincipen uppmärksammas och iakttas noggrant, inte bara av de 

verkställande organen, styrelse och VD, utan också av fullmäktige. 

 

3.3 Analog tillämpning av de associationsrättsliga skadeståndsreglerna 

 

Frågan om en analog tillämpning av ansvarsreglerna för styrelseledamot enligt FL eller 

en analog tillämpning av 18 kap. handelsbalken (härefter HB) e.d. berörs inte av Mall-

mén under kommentaren till 13 kap. 3 § FL. I ett annat sammanhang som rör frågan om 

ansvar för firmatecknare som inte utgör bolagsorgan, koncernchef samt stämmoordfö-

rande m.fl. går dock Mallmén in på frågan om analog tillämpning.
40

 Med hänvisning till 

äldre bolagsrättslig litteratur hänför han bl.a. firmatecknarna till den grupp som kan träf-

fas av det allmänna ansvaret för sysslomän enligt 18 kap. 3-4 §§ HB.  

                                                           
38

 Mallmén, Anders, Lagen om ekonomiska föreningar, s. 306 f. 
39

 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 162, jfr även NJA 1977 s. 393 
40

 Mallmén, Anders, Lagen om ekonomiska föreningar, s. 528. 
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En i sammanhanget intressant befattning är bolagsstämmoordföranden. Med stöd av 

andra i doktrinen ser Mallmén här skäl för en analog tillämpning av 13 kap. 3 § FL (och 

därmed av 29 kap. 3 § ABL).  Analogier till det bolagsrättsliga ansvaret behandlas av 

flera författare.
41

 Det framgår tydligt att litteraturen erkänner analogier till 29 kap.1 § 

ABL och till 13 kap. 1 § FL.  

Stattin konstaterar att det finns visst stöd i praxis (NJA 1948 s. 651) och betydande stöd 

i doktrinen för att lägga ansvar på personer som de facto fungerar som om de var for-

mellt utsedda styrelseledamöter genom att analogt tillämpa 29 kap. 1 § ABL. Han för-

klarar också att även om det inte är lika klart så finns det stöd för en sådan analog till-

lämpning i vart fall i ett uttalande i fallet NJA 1997 s. 418 (HD:s uttalande görs dock 

”obiter dictum”, utanför den fråga som prövas i målet, så det kan ifrågasättas om utta-

landet kan utgöra grund för en rättsregel). Den som utövar ett bestämmande inflytande i 

bolaget kan också bli föremål för ansvar med stöd av en analog tillämpning av 29 kap. 1 

§.
42

  Frågorna om de facto directors och shadow directors behandlas i ett särskilt avsnitt 

i min uppsats. 

Enligt min mening stärks skadeståndsreglernas funktion (reparativa, preventiva och för-

troendeskapande funktioner)
43

 av en analog tillämpning av de bolagsrättsliga ansvars-

reglerna. En sådan tillämpning leder dock till frågetecken vad gäller förutsägbarhet och 

alltså från ett rättssäkerhetsperspektiv. Det är såvitt jag kan förstå dock tveksamt om det 

föreligger problem av betydelse från dessa perspektiv.  

 

Det finns enligt min mening anledning att diskutera om det inte finns utrymme för ana-

logier även när det gäller fullmäktige trots vad som sägs i 13 kap. 3 § FL och motiven 

till bestämmelsen.  I vart fall framstår det som angeläget att det finns en möjlighet att 

kräva ut ansvar från bolagsorganen när vårdslösa åtgärder vidtas i bolaget med stäm-

mans välsignelse. 

Jag har tidigare i uppsatsen pekat på uttalanden av Johansson om ansvaret för ledamöter 

i s.k. förvaltningsråd som finns i vissa större ekonomiska föreningar. För det fall för-

valtningsrådet getts beslutanderätt av betydelse kan enligt Johansson förvaltningsrådets 

                                                           
41

 Se bl.a. Stattin, Daniel, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och kon-
cernstyrning, s. 390 ff. 
42

 A.a. s. 414 och 424 f. 
43

 Skadeståndsreglernas funktioner kan sägas vara notoriska se Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skade-
ståndsrätt, s. 39 ff. 
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ledamöter, åtminstone i förhållande till föreningen, i vissa fall omfattas av något av det 

ansvar som annars ligger på styrelsen, byggt på analogier från antingen de associations-

rättsliga reglerna eller på allmänna sysslomannarättsliga principer.
44

 Enligt min egen 

mening är det naturligt att motsvarande analogier tillämpas i stor utsträckning när full-

mäktige via ett särskild sidoordnat organ (utanför stämmans formella beslutsområde) 

utövar en faktisk styrning vid sidan av styrelsen. Johansson konstaterar att förvaltnings-

rådet kan ha en mer rådgivande än beslutande uppgift men att rådet också kan ges större 

befogenheter, som att tillsätta och entlediga styrelseledamöter och att lägga in veto mot 

styrelsens åtgärder i viktigare angelägenheter.
45

 Användningen av förtroenderåd och 

liknande konstruktioner som de facto beslutande organ i t.ex. producentkooperativ 

kommer här i fokus. Det bör särskilt uppmärksammas att beslut av ett sådant sidoordnat 

organ inte kan klandras, då det inte är ett formellt stämmobeslut.  

   

3.4 Ansvar för sysslomän  

 

I äldre rätt fanns ansvarsregler för bolagsmän i 15 kap. HB När associationsrätten regle-

rades i särskilda lagar ersattes reglerna för bolagsmän i HB med regler i de olika associ-

ationsrättsliga regelverken. I 29 kap. 3§ ABL och i 13 kap. 3§ FL finns, som nämnts 

ovan, reglerna om ansvaret för aktieägaren respektive medlemmen. I andra bestämmel-

ser i dessa kapitel i ABL och FL finns regler för andra bolagsrättsliga s.k. ansvarssub-

jekt. 

Om frågan gäller ansvar för någon utanför gruppen bolagsrättsliga ansvarssubjekt så 

uppkommer frågan om en analogi ska göras till regler för ansvarssubjekt i 29 kap. ABL 

eller 13 kap. FL. Om inte sådana analogier görs kan det finnas anledning att gå vidare i 

undersökningen och överväga analogier till de allmänna ansvarsreglerna för sysslomän i 

18 kap. HB. Dessutom kan fråga uppkomma om aktieägaren eller delägaren i förening-

en ska bli ansvarig på grund av s.k. ansvarsgenombrott. 

De allmänna reglerna om sysslomäns ansvar finns i 18 kap. 3 och 4 §§ HB. En sysslo-

man har tagit på sig att utföra ett uppdrag åt en annan person genom ett avtal. Sysslo-

mannaavtal kan ingås tämligen formlöst, t.ex. genom ett konkludent handlande mellan 

                                                           
44

 Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 117 
45

 Ibid. 
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uppdragsgivare och uppdragstagare. I 18 kap. 4 § HB anges att en syssloman som vållar 

huvudmannen skada genom försummelse och svek ska ersätta skadan. Det krävs alltså 

på ”vanligt” sätt oaktsamhet för ansvar. 

En analogi till sysslomannaansvaret torde normalt inte bli tillämplig bl.a. eftersom än-

damålen med de bolagsrättsliga skadeståndsreglerna uppnås bättre om analogin görs 

med de särskilda reglerna för de bolagsrättsliga ansvarssubjekten, dvs.. med reglerna i 

29 kap. ABL och 13 kap. FL.   

Stattin anför som skäl för sistnämnda slutsats bl.a. att om man skulle tillämpa reglerna i 

18 kap. HB direkt eller analogt, i stället för att göra en analog tillämpning av 29 kap. 

ABL, så skulle de facto directors eller shadow directors inte kunna göras ansvariga i 

förhållande till aktieägare eller tredje man.  Han pekar på att skadeståndets reparativa 

funktion och dessutom också normerande och handlingsdirigerande funktion kan antas 

bli effektivare med en analog tillämpning av 29 kap. ABL än om analogierna görs i för-

hållande till 18 kap. 3-4 §§ HB.
46

 

 

3.5  Ansvar för “de facto directors” och “shadow directors” 

 

För att få mer av en helhetssyn på ansvaret för fullmäktigeledamöter i en ekonomisk 

förening finns det anledning att gå in på två typer av analog tillämpning av associations-

rättsliga regler om ansvar (29 kap. ABL och 13 kap. FL).  

Det gäller ansvaret dels för s.k. de facto directors, dels för s.k. shadow directors. I det 

första fallet handlar det om en analog tillämpning av det bolagsrättsliga ansvaret för 

personer (fysiska eller juridiska) som utan att ha utsetts till bolagsorgan eller ledamot i 

bolagsorgan reellt sett fungerar som sådan. I det senare fallet handlar det också om per-

soner som inte utsetts som bolagsorgan eller ledamot i bolagsorgan men som utövar ett 

bestämmande inflytande i bolaget, fast till skillnad från det första fallet mer dolt 

(”bakom kulisserna”).  

                                                           
46

 Stattin, Daniel,Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, 
s. 431 
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När man analyserar ansvaret för ett fullmäktige som är särskilt aktivt kan det enligt min 

mening finnas skäl att hålla i minnet de analogier som kan bli tillämpliga i fråga om an-

svaret för de facto directors och shadow directors. 

I engelsk rätt finns särskilda rättsliga institut för dessa fall.
47

 I tysk rätt bedöms ansvaret 

för shadow directors delvis med analogier, delvis med den rättsliga figuren ”faktischer 

Gäschäftsfürer”. Dessa ordningar torde ha viss relevans även i svensk rätt.  

När det först gäller en de facto director krävs att han eller hon rent faktiskt agerat som 

styrelseledamot utan att formellt ha utsetts som sådan. Det ska ha skett med bolagets el-

ler bolagsorganens kännedom och tysta eller öppna godkännande. Kanske krävs det 

också att en de facto director deltagit i beslut som är förbehållna styrelsen.  

Svensk rätt erkänner en analog tillämpning av de bolagrättsliga ansvarsreglerna för de 

facto directors.
48

 Analogin godkändes bl.a. av HD i ett äldre mål om ansvar för ”med 

styrelseledamöter jämförliga ledamöter” i en ekonomisk förening (NJA 1948 s.651). 

För att ett shadow directorskap ska föreligga i engelsk rätt ska en person ha gett anvis-

ningar till styrelsen eller styrelseledamöter som dessa regelmässigt lyder. Institutet om-

fattar inte råd som lämnas av en konsult eller annan rådgivare till bolaget. 

Gränsdragningen mellan en de facto director och en shadow director är inte alltid helt 

klar.
49

 Om praxis och doktrin är tydlig när det gäller existensen även i svensk rätt av ett 

analogt bestämt bolagrättsligt ansvar för de facto directors gällde länge det motsatta för 

institutet shadow directors. Genom HD:s uttalanden i NJA 1997 s. 418 utanför de egent-

liga domskälen, ”obiter dictum”, torde dock institutet ses som i vart fall delvis tillämp-

ligt i svensk rätt. Stattin har i litteraturen pläderat för en sådan ordning.
50

  

                                                           
47

 Jfr t.ex. Stattin, Daniel, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och kon-
cernstyrning, s. 390 och Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 97 
48

 Åhman, Ola, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten, s. 382 ff., Dotevall, Rolf, Bolagsledningens 
skadeståndsansvar, s. 56, och Stattin, Daniel, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler 
om ägar- och koncernstyrning, s. 407 
49

 Jfr Åhman, Ola, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten, s. 381 ff. och Stattin, Daniel, Företags-
styrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 402 f. 
50

 Se SvJT 1999 s. 873 och Stattin, Daniel, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om 
ägar- och koncernstyrning, s. 413 ff. 
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Såväl en aktieägare som en annan person skulle kunna fungera som shadow director.
51

 

Jag kan för min del konstatera att ansvarsinstituten för de facto directors och shadow 

directors är av särskilt intresse såvitt gäller ansvaret för fullmäktigeledamot i en ekono-

misk förening. Om ansvar föreligger för en de facto director eller shadow director för 

vårdslös styrning förefaller det rimligt att inte bestämma ansvaret på ett snävt sätt för ett 

fullmäktige som genom instruktioner och på annat sätt aktivt och mer regelbundet de 

facto styr bolaget på den verkställande nivån.   
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4 Ansvarsreglernas syfte och funktion 

 

 

4.1 Intressekonflikter 

 

Innan bolagsorganens lojalitetsplikt behandlas måste det fastställas vilka intressen 

denna plikt är knuten till. Svaret på den frågan belyser huruvida en avvikelse från lojali-

tetsplikten föreligger.
52

  

 

Med bolagens intressekonflikter avser man konflikter mellan bolagens intressenter; 

ägare (gamla kontra nya), företagsledning, majoritets- respektive minoritetsägare och 

borgenärer.
53

 Intressekonflikter mellan företagsledning och ägare hanteras för aktiebo-

lag på en allmän nivå i regler om behörighet och befogenhet i 8 kap. ABL.  Intressekon-

flikter mellan en ägarmajoritet och en ägarminoritet regleras för aktiebolagen bl.a. ge-

nom majoritetsprincipen i 7 kap. 40 § och likhetsprincipen i 4 kap. 1 § ABL samt gene-

ralklausulerna 7 kap. 47 § (för bolagsstämman) och 8 kap. 41 § ABL (för styrelse och 

VD).  Vissa regler tar särskilt sikte på borgenärsskydd och skydd för den som investerar 

riskkapital (17 kap. och 29 kap. 1 § andra stycket ABL). 

 

En association är en intressegemenskap vars ändamål är att bedriva en verksamhet un-

der ett gemensamt syfte. Ett aktiebolag är in dubio vinstdrivande, 3 kap. 3 § ABL. Ak-

tiebolagens övergripande syfte ger en tydlig ram för dess verksamhet och ABL är ut-

formad med beaktande av de konflikter som typiskt sett kan uppstå mellan de intressen-

ter som är involverade i en sådan association.
54

 En ekonomisk förening som bedrivs 

med vinstintresse torde dela mycket av kapitalassociationens karaktäristiska drag. Det 

gäller särskilt agentproblematiken.  

 

För bolagsledningen i ett vinstdrivande bolag kan intressekonflikter uppstå på två plan. 

Den ena typiska agentproblematiken uppstår då en person i ledningen har personliga in-

tressen, som direkt eller indirekt strider mot bolagets. En annan typ av intressefråga är i 
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vilken utsträckning bolagsledningen kan beakta andra intressen än de som traditionellt 

brukar hänföras till bolagets intresse (det vill säga samtliga delägares intresse) utan att 

försumma sina plikter enligt lag eller bolagsordning. En aktieägare kan hamna i en in-

tressekonflikt med andra aktieägare och de övriga intressenterna.  Ofta kan konflikterna 

handla om en obalans i tillgången på information eller bero på att olika incitament före-

ligger. I takt med att ett företag växer ökar de intressekonflikter som är hänförliga till att 

ägande och kontroll separeras. Då ökar också typiskt sett behovet av nya ägare och fi-

nansiärer som kan ha andra intressen än de ursprungliga.
55

 Om både ägarna (principa-

len) och uppdragsgivaren som har kontrollen (agenten) maximerar sin nytta kan agenten 

komma att handla mer i eget intresse än i principalens (risken för ”moral hazard”). Ett 

centralt inslag i aktiebolagsformen som gör intressekonflikterna mindre är regeln i 3 

kap. 3 § ABL som ”in dubio” lägger en skyldighet på bolagsledningen att styra utifrån 

vinstsyftet. Grundläggande för möjligheterna att skaffa kapital till bolaget är aktieäga-

rens frihet från personligt ansvar för bolagets förpliktelser (1 kap. 3 § ABL).  Reglerna 

för ekonomiska föreningar i FL är genomgående uppbyggda på samma sätt.  En viktig 

skillnad är dock att FL saknar en motsvarighet till 3 kap. 3 § ABL rörande vinstsyftet.   

 

Syftet med verksamheten i ett aktiebolag är alltså normalt att skapa vinst som ska förde-

las mellan bolagets aktieägare. På så sätt uppkommer ett homogent intresse.
56

 Samma 

homogena struktur finns inte i ekonomiska föreningar. Det innebär typiskt sett att risken 

för intressekonflikter mellan intressenterna i en ekonomisk förening är större än riskerna 

i ett aktiebolag. Systemet med fullmäktige finns i första hand i stora ekonomiska före-

ningar och ömsesidiga försäkringsbolag. Det borde i sin tur innebära att risken för att 

ansvarsfrågor ska uppkomma för en stämma i en ekonomisk förening organiserad som 

ett fullmäktige typiskt sett är större än för en bolagsstämma 

 

Allmänt gäller att medlemmar och delägare i ekonomiska föreningar inte bär något per-

sonligt ansvar (jfr 1 kap 3 § ABL och 1 kap 3 § FL). Associationsformer av detta slag 

har utformats för att medge att enskilda tar risk i företagande. Detta ligger i den all-

männa omsättningens intresse. Ett alltför strängt personligt ansvar för en medlem skulle 

motverka riskbenägenheten. Å andra sidan kan ansvarsfriheten leda till alltför hög risk-

benägenhet, och om medlemmarna/delägarna inte är jämställda i fråga om information 
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och inflytande kan allvarliga intressekonflikter uppstå mellan olika grupperingar. Det är 

också uppenbart att små och större ägare eller medlemmar kan ha mycket olikartade in-

tressen vad gäller företagets verksamhet. Detta gäller inte minst i producentkooperativ. 

 

4.2 Allmänt om de skadeståndsrättsliga ändamålen 

 

I doktrinen har tre huvudsakliga syften med den förmögenhetsrättsliga skadeståndsrät-

ten identifierats, nämligen de reparativa, preventiva och distributiva funktionerna. Den 

reparativa funktionen att lämna ekonomisk kompensation för en skada framstår som den 

viktigaste funktionen hos skadestånd.
57

  

 

Skadeståndet har också en preventiv funktion genom att potentiella skadevållare avhålls 

från risktagande på grund av reglernas blotta existens. Det är dock svårt att utvärdera 

sådana effekter. För det fall att skadevållaren saknar uppsåt kan kanske typfallet karak-

täriseras som ett onödigt risktagande. Presumtion för oaktsamhet när formföreskrifter 

har överträtts tyder på att de associationsrättsliga skadeståndsreglerna har preventiva 

ändamål. Skadeståndet ger nämligen ett incitament för bolagsledningen att agera på det 

sätt som lagen föreskriver.  

 

I motivuttalanden har det förklarats att det för ett fungerande näringsliv är väsentligt att 

det finns verksamma incitament för företagsledningarna att fullgöra sina skyldigheter. 

Det är därför önskvärt att lagstiftningen tillhandahåller tydliga regler som på ett effek-

tivt sätt ger möjlighet att utkräva ansvar av försumliga företagsledningar. Också behovet 

av att upprätthålla allmänhetens förtroende för näringslivet talar i den riktningen.
58

  

 

4.3 Lojalitetsplikt 

 

I svensk rätt anses styrelseledamöter och VD ha en rättslig ställning med drag av 

syssloman på grund av att de har ett uppdrag att handla för annans räkning. Likheten 

med en syssloman är dock begränsad bl.a. med hänsyn till att bolagets ledning måste ha 
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frihet att agera affärsmässigt i affärslivet.
59

 I svensk doktrin konstateras över lag att sty-

relseledamöter och VD är sysslomän av en särskild art (sui generis) eller att de intar en 

sysslomannalik ställning.
60

 Stattin är öppen för att uppdraget skulle kunna falla inom 

definitionen för sysslomän. Dotevall och t.ex. Svernlöv tycks anse att bolagsledningens 

uppdrag är likt men inte inom definitionen för ett sysslomannaförhållande. Skillnaden är 

att ledningen i ett bolag inte är under huvudmannens kontroll rörande den löpande verk-

samheten. En annan skillnad är att risktagandet inte är detsamma. 

 

En syssloman är skyldig att fullgöra sitt uppdrag på ett lojalt sätt mot sin huvudman 

med en allmän skyldighet att ta de initiativ som behövs för uppdraget och att informera 

huvudmannen kring uppdraget samt att iaktta tystnadsplikt om huvudmannens förhål-

landen. Lojalitetsplikten rymmer alltså både en vårdplikt och en tystnadsplikt.  I littera-

turen struktureras begreppen delvis olika.
61

 Stattin behandlar vårdplikt och tystnadsplikt 

var för sig, men Dotevall ser lojalitetsplikten som en sida av vårdplikten.
62

  

  

Det finns alltså i svensk rätt ingen allmän lära som konkretiserar någon lojalitetsplikt 

men traditionellt har man i doktrin utgått ifrån ansvaret för sysslomän för att konstruera 

principen om lojalitet.
63

 

 

Stattin delar upp lojalitetsplikten i fyra huvudmoment: Plikten att undvika jäv (självkon-

trahering), plikten att inte utnyttja bolagets affärsmöjligheter (corporate opportunities) 

för egen vinning, plikten att handla i huvudmannens intresse och enligt dennes instrukt-

ioner och slutligen plikten att inte utnyttja information för egen del eller bryta mot tyst-

nadsplikt.
64

 

  

Vilka intressen lojalitetsplikten är knuten till bidrar till att belysa i vilken utsträckning 

bolagsledningen kan avvika från syftet med verksamheten. Dotevall understryker detta 
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och framhåller att bolagets intresse är centralt vid bedömning av om lojalitetsplikten 

försummats. Han pekar också på att begreppet ”bolagets intresse” traditionellt ansetts 

svara mot aktieägarnas kollektiva intresse. Bolagets intresse ska också sättas i relation 

till verksamhetsföremålet i bolagsordningen och verksamhetens syfte.  Dessutom har 

bolagsledningen sannolikt en plikt att beakta borgenärernas intresse när bolaget är eko-

nomiskt svagt och det finns risk vid en fortsatt drift för att bolagets borgenärer skadas.
65

  

 

Lojalitetsplikten konkretiseras i ett aktiebolag främst i 8 kap. 23 och 34 §§ om jäv samt 

i generalklausulen i 8 kap. 41 § ABL.
66

 Det bör anmärkas att avvikelse från företagsled-

ningens lojalitetsplikt inte utgör en självständig grund för ett skadeståndsyrkande.
67

  

 

I den nordiska doktrinen har det hävdats att ett beslut om ansvarsfrihet inte omfattar lo-

jalitetsplikten gentemot bolaget. Svernlöv delar dock inte den meningen.
68

  

 

Jag har tidigare pekat på att generalklausulen och likhetsprincipen kan antas vålla ännu 

större tillämpningsproblem i ekonomiska föreningar (och kanske i ömsesidiga livförsäk-

ringsföretag) än i aktiebolag eftersom vinstintresset i aktiebolag är tydligt. När olika 

grupper av medlemmar i t.ex. ett producentkooperativ har olika intressen ifråga om för-

eningens strävan efter vinst och i prissättningen är det lätt att se att kraven på lojalitets-

plikt kan tolkas på olika sätt. Lojalitetsplikten förutsätter kanske för att ge riktig ledning 

att lojaliteten är knuten till ett tydligt intresse för huvudmannen.  

 

När fullmäktigeledamöter i sitt uppdrag tagit på sig uppgifter utöver de som anges i lag 

eller stadgarna bör, enligt min mening, även dessa uppgifter omfattas av en lojalitets-

plikt. Lojalitetsplikten torde följa av förtroendeuppdragets natur. 
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5 Komparativ utblick 

 

Fullmäktige i en ekonomisk förening eller t.ex. ett ömsesidigt försäkringsbolag fullgör 

bolagsstämmans uppgifter. Det handlar alltså inte om en ”överstyrelse” (Aufsichtsrat) i 

ett tyskt aktiebolag eller i den form som finns i bl.a. norsk aktiebolagsrätt (Bedriftsfor-

samling eller Representantskap). I diskussionen om utrymmet för en analog tillämpning 

i fullmäktigefallen av reglerna för bolagsledningens ansvar är dock de tyska och norska 

reglerna av intresse. I vissa fall kan ju, som jag redovisat i ett annat avsnitt, överstyrel-

sen och fullmäktige påverka styrningen av företaget på delvis liknande sätt.  Synen på 

ansvaret för ledamöterna i ”överstyrelserna” kan därför bidra till att sätta in frågan om 

ansvaret för en fullmäktigeledamot i en svensk ekonomisk förening i ett större samman-

hang.  

 

5.1 Tyskland 

 

Tyskland har två former av aktiebolag, Aktiengesellschaft, förkortat ”AG” och Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung, förkortat ”GmbH”. Den första bolagsformen är avsedd 

för större bolag med aktier som är avsedda för omsättning. I AG är det obligatoriskt 

med dubbla organ på styrelsenivå. Det gäller däremot inte i ett GmbH.
69

  

Dels finns ett organ som ansvarar för bolagets löpande förvaltning och som företräder 

bolaget utåt. Det kallas för ”Vorstand” och ska ha minst tre ledamöter. Sedan finns det, 

om dubbla organ krävs, ett organ med kontrollerande uppgifter kallat ”Aufsichtsrat”. 

Den kontrollerande överstyrelsen ska delvis bestå av arbetstagarrepresentanter i olika 

stor utsträckning beroende på antalet anställda i bolaget. För mellanstora bolag, med 

mellan 500 och 2000 anställda, ska en tredjedel av ledamöterna i Aufsichtsrat utses av 

de anställda och övriga av bolagsstämman. I en koncern med ett mycket stort antal an-

ställda ska Aufsichtsrat i moderbolaget bestå till hälften av arbetstagarrepresentanter (I 

praktiken har företagsledning och aktieägare tillsammans majoritet på grund av att 
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högre tjänstemän ska rymmas bland arbetstagarrepresentanterna
70

).  Undantag från kra-

vet på denna arbetstagarrepresentation görs för familjeföretag m.fl. Den vanliga ord-

ningen är att ledamöterna i Vorstand utses av Aufsichtsrat. Förutom denna uppgift har 

Aufsichtsrat en slags tillsynsfunktion genom att ta emot och överväga information om 

verksamheten från Vorstand. I likhet med Bedriftsforsamlingen i Norge har Aufsichtsrat 

uppgifter i samband med prövningen om årsredovisningen ska godkännas. I bolagsord-

ningen kan ytterligare uppgifter läggas till.       

I tysk rätt, i likhet med vad som gäller i de nordiska länderna, kan plikter för företagets 

ledning hänföras till en allmän culparegel. Standarden för aktsamheten sätts i formellt 

hänseende högre för en bolagsledning än vad som gäller enligt den allmänna skade-

ståndsregeln i tysk rätt. En ledamot av det mer verkställande styrelseorganet, Vorstand, 

ska visa samma omsorg om bolaget som en ”ordentlichen und gewissenhaften Ge-

schäftsleiters”. Samma krav ställs på ledamöterna i överstyrelsen, Aufsichtsrat, som på 

ledamöterna i Vorstand (116 § jämfört med 93 § AktG). På grund av de mer övergri-

pande uppgifterna i Aufsichtsrat och det förhållandet att Auftsichtsrat har en annan 

sammansättning än Vorstand genom bl.a. arbetstagarrepresentanter kan den faktiska an-

svarsbördan vara olika i de två organen.
71

 Det förhållandet att Aufsichtsrat godkänt en 

oaktsam åtgärd av Vorstand hindrar i sig inte ersättningsskyldighet för Vorstand. Om 

bolaget kan visa skadan och åtgärden som orsakat skadan ska ledamoten i det berörda 

organet visa att han eller hon inte brustit i sin omsorgsplikt. 

När ansvaret bestäms mildras de formella ansvarskraven av en stor handlingsfrihet inom 

ramen för företagets normala affärsverksamhet som medger dåliga affärer o.d. 

 

5.2 Norge 

 

Även i Norge finns det två former av aktiebolag, ”Aksjeselskap” och ”Allmen aksjesel-

skap”. Det senare kan jämföras med publika aktiebolag i Sverige. I bolagen ska det fin-

nas ett organ som motsvarar den svenska styrelsen som kallas ”styre”. I ett mellanstort 

bolag (fler än 200 anställda) ska det oavsett form av aktiebolag som huvudregel finnas 
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en ”Bedriftsforsamling”.  I Bedriftsforsamlingen finns som i Aufsichtsrat bl.a. arbetsta-

garrepresentanter. Två tredjedelar av ledamöterna väljs som huvudregel vid bolags-

stämman (generalforsamlingen). Bedriftsforsamlingen är främst kontrollerande men 

också till viss del beslutande.  Bedriftsforsamlingen utser styrelseledamöter och styrel-

sens ordförande och utövar en form av tillsyn över den ”vanliga” styrelsen och verkstäl-

lande direktören. Utöver denna tillsyn ska Bedriftsforsamlingen lämna förslag till 

stämman (generalforsamlingen) om resultat- och balansräkningarna. Dessutom ska sty-

rets förslag till resultatdisposition godkännas av stämman. Bedriftsforsamlingen har 

även beslutanderätt i vissa frågor av särskilt stor vikt för bolaget. Denna beslutanderätt 

tar sikte på investeringar som är av betydande omfattning i förhållande till verksamhet-

ens storlek eller stora omstruktureringar som berör många av de anställda. Normalt utser 

styrelsen (styret) den verkställande direktören men det kan bestämmas i bolagsordning-

en att även den uppgiften läggs på bedriftsforsamlingen. Bedriftsforsamlingen har vi-

dare rätt att ge ”anbefalinger” till styret om vilken som helst sak. Sådana ”anbefalinger” 

medför dock inte lydnadsplikt, bara en plikt att överväga uppmaningen. 

I de frågor Bedriftsforsamlingen har beslutanderätt har styrelsen skyldighet att rätta sig 

efter beslutet. En Bedriftsforsamling kan i kollektivavtal ersättas med arbetstagarrepre-

sentanter direkt i styrelsen mer på det sätt som sker i Sverige.
72

   

Såväl ledamöterna i styrelsen (styret) som ledamöterna i Bedriftsforsamlingen är ansva-

riga för skada på grund av oaktsamhet. Reglerna motsvarar delvis bestämmelserna i 29 

kap. 1§ ABL. Ansvaret är individuellt för varje ledamot. Ett moment vid bedömning av 

styrelseledamöters ansvar i förhållande till bolaget för ett beslut är frågan om Bedrifts-

forsamlingen inom ramen för sin kompetens godkänt styrelsens beslut. Det är då att be-

akta att två tredjedelar av ledamöterna i Bedriftsforsamlingen är utsedda av stämman. 

Avsikten med reglerna om Bedriftsforsamling är inte att frita styrelsen från ansvar från 

oaktsamma beslut som den fattar inom sitt kompetensområde.  

Beslut vid stämman om ansvarsfrihet anses normalt endast avse ledamöter i verkstäl-

lande bolagsorgan. Ansvarsfriheten anses därför normalt inte täcka ledamöterna i Be-

driftsforsamlingen såvitt gäller deras kontrollerande funktion.
73
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Konstruktionen med en Bedriftsforsamling har kritiserats och bedömts öka osäkerheten 

kring ansvarets fördelning.
74

 

Stämman (generalforsamlingen) kan liksom i Sverige lämna anvisningar till styret både 

i generell form och i en bestämd fråga. Om anvisningarna strider mot lag, bolagsordning 

eller aktierättsliga grundprinciper som allmänna lojalitets- och aktsamhetskrav ska dock 

styret inte verkställa anvisningarna.
75

  

Som framgått har alltså det tyska Aufsichtsrat och den norska Bedriftsforsamlingen ett 

uppdrag som är ett slags mellanting av bolagsorganen styrelse och stämma i Sverige. 

Det förefaller inte orimligt att ett aktivt fullmäktige i en ekonomisk förening i Sverige 

delvis kan fungera som ”överstyrelserna” i Tyskland och Norge. 

 

5.3 Något om anglosaxisk rätt  

 

I engelsk och amerikansk rätt härleds inte bolagsledningens plikter från en allmän cul-

paregel som i Tyskland och Norden. I stället delas plikterna upp i två grupper, nämligen 

”the duty of care” (aktsamhetsplikt eller vårdplikt) och ”the duty of loyalty” (lojalitets-

plikt). I amerikansk rätt är kraven enligt ”the duty of loyalty” strängare än aktsamhets-

plikten. Ett särskilt viktigt rättsligt institut i USA; ”business judgement rule”, ger stort 

utrymme för ”dåliga affärer” utan att det uppstår grund för ansvar. Det senare institutet 

kan dock i vissa fall sättas åt sidan om det är påkallat av plikten för bolagsledningen att 

handla i ”Good faith”. 

I engelsk rätt gäller i grunden att en ledamot blir ansvarig endast om han eller hon visat 

”gross negligence”. Det räcker normalt inte för ansvar med ”ordinary negligence”. 

Måttstocken ”the reasonable man” utnyttjas. Den ställer relativt låga formella krav på en 

ledamot av bolagsledningen. Slutresultatet för det formella ansvaret i engelsk rätt blir 

dock kanske snarlikt det som gäller i USA med hänsyn till ”the business judgement 

rule”, dvs.. det finns en frihet att göra dåliga affärer. Som framgår i ett tidigare avsnitt 
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av min uppsats är praxis och doktrin i England kring instituten de facto director och 

shadow director väl utvecklade.  

 

5.4 Föreningslagar i några länder  

 

Regler som innebär att det högsta beslutande organet i en ekonomisk förening kan orga-

niseras genom indirekt representation, dvs.. ett fullmäktige, är vanliga i andra länder. 

Ibland stöds denna ordning av lagstiftning, men i andra länder är den indirekta represen-

tationen som ofta finns i det högsta beslutande organet endast byggd på sedvana.
76

  

De finska ekonomiska föreningarna kallas andelslag och regleras i en särskild lag. Ett 

andelslag drivs utan personligt ansvar för medlemmarna. Andelslagen ska bedriva eko-

nomisk verksamhet i avsikt att stödja medlemmarnas ekonomi eller näringsutövning. 

Som i Sverige uppfylls detta krav genom att medlemmarna nyttjar andelslagets tjänster 

eller på annat sätt. Det får också bestämmas i stadgarna att andelslagets uppgift kan vara 

av ideell karaktär. 

I Norge drevs konsument- och producentkooperationer m.m. tidigare utan reglering i en 

motsvarighet till de svenska och finska lagarna för ekonomiska föreningar. Den 1 janu-

ari 2008 började dock loven om samvirkeforetak eller samvirkelova att gälla. Ett sam-

virkeforetak kan sägas vara en sammanslutning som har till huvudändamål att främja 

sina medlemmars ekonomiska intressen genom verksamhet i vilken medlemmarna del-

tar som köpare, leverantörer eller på annat sätt. Vinsten ska stanna kvar i verksamheten 

eller fördelas mellan medlemmarna på grundval av deras andel i omsättningen. Med-

lemmarna har ett begränsat personligt ansvar för företagets skulder. 

I Danmark kallas den kooperativa företagsformen andelsselskab eller andelsforening. 

Trots att kooperativ är vanliga finns det dock inte en fullständig lagstiftning i Danmark 

som svarar mot lagen om ekonomiska föreningar. Det är i dansk rättsordning inte ovan-

ligt med andelsselskab där andelshavarna i vart fall delvis är personligt ansvariga för 

selskabets skulder. 
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Även Storbritannien saknar som ett ”common law-land” särskild lagstiftning av det mer 

heltäckande slag som finns i Tyskland, Frankrike och flertalet nordiska länder för den 

kooperativa företagsformen.  Flertalet av de brittiska kooperativen är registrerade enligt 

Industrial & Provident Societies Act och sådana kooperativ har benämningen Industrial 

& Provident Society (IPS). Kooperativ verksamhet kan också drivas i annan juridisk 

form, som ett kooperativt bolag i enlighet med the Companies Act eller som en sam-

manslutning enligt the Partnership Act. 

När det sedan gäller ömsesidiga finansiella företag där bolagsstämman, såvitt gäller öm-

sesidiga försäkringsföretag, normalt utgörs av en indirekt representation för medlem-

marna/delägarna finns en översiktlig genomgång av lagstiftningsstrukturen inom EU.  

Genomgången finns i en rapport från juli 2011 som tagits fram på uppdrag av EU-

parlamentets utskott för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor.
77

 Det konstateras där 

att i flertalet medlemsländer regleras ömsesidiga finansiella företag av näringsrätten på 

området. I vissa länder finns olika regleringar för olika slag av ”mutuals” och Storbri-

tannien representerar ytterligare en ordning där ”mutuals” regleras i både allmän nä-

ringsrätt för verksamhetsområdet och en särreglering. 
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6. Analys 

 

 

I tidigare avsnitt har det konstaterats att FL:s huvudregel för hur det högsta beslutande 

organet organiseras när det gäller stora producent- och konsumentkooperativ och ömse-

sidiga försäkringsbolag snarast utgör undantag.  Huvudregeln om direkt representation 

för medlemmarna/delägarna är vanlig i bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar 

m.fl. där antalet delägare är begränsat. När antalet delägare är mycket stort blir en indi-

rekt representation genom ett fullmäktige den praktiska lösningen för att organisera det 

högsta beslutande organet i företaget. Därmed kan man också tillgodose kravet på en 

aktiv styrning. 

 

Lagen om ekonomiska föreningar är uppbyggd efter mönster från aktiebolagslagen och 

viktiga principer som t.ex. likabehandlingsprincipen finns i båda regelverken. Detta är 

naturligt eftersom det är ett mål för lagstiftaren att företag ska kunna drivas i olika asso-

ciationsformer på i huvudsak lika villkor.
78

 Vid tolkningen av FL söker tillämparen där-

för regelmässigt svaret i den ganska omfattande litteraturen och i praxis inom aktiebo-

lagsrätten. 

 

När ansvarets omfattning för fullmäktige ska bedömas är den första relevanta reglering-

en bestämmelserna i FL för medlemmens (eller delägarens ansvar) 13 kap. 3§ FL. Dessa 

bestämmelser är uppbyggda på samma sätt som motsvarande regler i aktiebolagslagen. 

Ansvar kräver minst grov oaktsamhet. Det gäller enligt dagens regelverk även för en 

fullmäktigeledamot.
79

  

 

Jag har bl.a. i avsnitt 1.5 anmärkt att styrning av stora kooperativa företag ibland sker 

med hjälp av förtroenderåd och liknande, kopplade till fullmäktige, som ligger utanför 

stämman men ändå utövar en reell styrning av företaget. Jag har också i tidigare avsnitt 

pekat på att fullmäktigeledamöterna har ett uppdrag där någon form av lojalitetsplikt 

gentemot ägarkollektivet föreligger. Fullmäktige företräder det samlade ägarintresset. 

Det är sannolikt även fallet när fullmäktige är uppbyggd via val i olika ”kretsar” (t.ex. 
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regioner). I vissa fall har fullmäktige tagit på sig att sätta mål för den övergripande stra-

tegin. Enligt min mening kan man då säga att fullmäktige tagit på sig ett inslag av för-

valtningsansvar gentemot företaget.  För dessa fall framstår det som otillfredsställande 

om inte uppdraget skulle vara förenat med ett strängare ansvar än det som gäller för en 

enskild medlem. 

 

Föreningslagen tillkom 1986 och regleringen på den aktuella punkten motsvarar tidigare 

reglering i äldre rätt.
80

 Regleringen tillkom alltså före de senaste årens diskussion om 

vikten av ökad styrning från ägarnas sida, t.ex. när det gäller förmåner för ledande be-

fattningshavare. Man kan kanske anta att denna diskussion även påverkat de stora koo-

perativa företagen och lett till att direktiv från stämman blivit vanligare. Ett alltför svagt 

ansvar framstår idag som olämpligt.  

 

Ett skäl som skulle tala mot att vidga fullmäktiges uttryckliga ansvar enligt lag är insti-

tutet ansvarsfrihet. Det kan antas att viljan att ta på sig fullmäktigeuppdrag skulle 

minska betydligt om ansvaret utvidgades radikalt utan möjlighet att beviljas ansvarsfri-

het. Innebörden av att stämman beviljar en styrelseledamot eller VD ansvarsfrihet är att 

föreningen/företaget godkänner ledamotens förvaltning och som huvudregel avstår från 

att framföra något skadeståndskrav mot ledamoten. Utan en motsvarande ordning för 

ansvarsfrihet skulle ett uppdrag som ledamot i fullmäktige kanske inte locka om ett om-

fattande sysslomannaliknande ansvar, via t.ex. analogier, kopplades till uppdraget.  

  

Omfattar då beslutet om ansvarsfrihet även styrelseledamotens brott mot lojalitetsplik-

ten? Svernlöv konstaterar i en genomgång av saken att det i nordisk doktrin hävdats att 

så inte är fallet.
81

 Han kommer dock i sin genomgång till slutsatsen att, om inte annat 

anges i beslutet om ansvarsfrihet eller kan tolkas in i själva beslutet, täcker ansvarsfri-

heten även den aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten, inklusive tystnadsplikten. Samtidigt 

påpekar Svernlöv att verkningarna av beviljad ansvarsfrihet vid brott mot lojalitetsplik-

ten är mycket begränsad eftersom det i praktiken är sällsynt att brott mot lojalitetsplik-

ten framgår i tillräcklig utsträckning av årsredovisningen, revisionsberättelsen eller på 

annat sätt i de uppgifter som redovisas vid stämman (jfr lydelsen av 29 kap. 11§ 
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ABL).
82

 I sammanhanget förtjänar det att lyftas fram att den inte finns något rättsligt 

hinder att besluta om ansvarsfrihet även för andra än de ansvarssubjekt som anges i 29 

kap. ABL (jfr 13 kap FL). Ett sådant beslut kan bygga på en bestämmelse i bolagsord-

ningen (stadgarna) men kan också tas upp på stämman ad hoc på initiativ av styrelsen 

eller aktieägare.
83

 Den omständigheten att ett ansvarfrihetsinstitut inte förutsätts för en 

fullmäktigeledamot enligt FL har därför inte någon avgörande betydelse i samman-

hanget.  

 

Slutsatsen kvarstår att dagens ordning inte är tillfredställande Jag kommer därför att 

diskutera tre tänkbara sätt att uppnå ett utökat ansvar för de nyss nämnda fallen.  

 

i) Analog tillämpning av bolagsrättsliga ansvarsregler  

ii) Möjligheterna till lagstiftning i frågan 

iii) Möjligheten att hantera frågan inom ramen för en vårdslöshetbedömning 

 

I vad mån kan praxis rörande s.k. de facto directors eller shadow directors tillämpas för 

fullmäktige eller organ där fullmäktige har inflytande utan att vara bolagsorgan?  

 

Trots att institutet med indirekt representation i ett fullmäktige saknas i ABL är det lo-

giskt att resonera kring analoga tolkningar även utifrån aktiebolagsrätten. Det kan också 

noteras att det saknas praxis och uttalanden i den rättsvetenskapliga litteraturen som di-

rekt tar sikte på åtgärder av fullmäktige med undantag för vad som sägs i Mallméns 

korta konstaterande om fullmäktiges ansvar.
84

 

 

Det framstår inte som rimligt om inget bolagsorgan kan ställas till ansvar om ett full-

mäktige agerar påtagligt, men inte grovt, vårdslöst och detta leder till en skada som inte 

styrelse och VD kan lastas för.  Om fullmäktige utfärdar bindande instruktioner (som i 

sig är lagliga) i en relativt stor omfattning kan det framstå som särskilt rimligt att det 

finns en möjlighet att göra analogier utifrån det sysslomannaliknande ansvar som gäller 

för bolagsledningen.  
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Ett tungt skäl att vara restriktiv med analogier rörande skadeståndsansvar är dock intres-

set av förutsebarhet. Förutsebarhet är inte bara viktigt av rättssäkerhetsskäl. Den even-

tuella preventiva effekt som ligger i en skadeståndsregel, dvs.. incitamentet att på grund 

av hotet om skadestånd avhålla sig från skadeståndsgrundande åtgärder, kan i förekom-

mande fall minska om regeln är oklar.  

 

Men en bristande förutsebarhet kan också skapa en oklarhet om hur ansvaret ska förde-

las mellan olika bolagsorgan m.fl. och på så sätt motverka ordning och reda i företagets 

styrning, t.ex. olämpliga former av ”dubbelkommandon”. Om det mer generellt gäller 

att styrelsen befrias från ansvar för direkt vårdslösa beslut om fullmäktige aktivt eller 

passivt stött styrelsens åtgärder ökar risken för att styrelserna inte tar tillräckligt ansvar 

för skötseln av bolaget. 

 

I den delen är ansvarsreglerna i tysk och norsk rätt för ledamöterna i ”överstyrelserna”, 

dvs.. i Aufsichtsrat respektive Bedriftsforsamlingen av intresse. Kravet på aktsamhet 

håller samma standard för såväl de ”vanliga” styrelseledamöterna (dvs. i Tyskland le-

damöter i Vorstand och i Norge ”styret”) som ledamöterna i Aufsichtsrat och Bedrifts-

forsamlingen. Samtidigt finns det, som redovisas i jämförelsen med några utländska sy-

stem, regler i både Tyskland och Norge som anger att ett godkännande från överstyrel-

sens sida av en vårdslös åtgärd i vanliga styrelsen inte fritar ledamöterna i den senare 

styrelsen från ansvar för oaktsamhet. Denna ordning tycks kunna leda till en osäkerhet 

om hur ansvaret ska fördelas inom bolaget. Man kan ana att liknande osäkerhet skulle 

uppstå om ledamöterna i fullmäktige skulle ha krav på aktsamhet på samma nivå som 

styrelseledamöterna.   

 

Min slutsats av praxis och doktrin vad gäller främst de facto (och även shadow) 

directors som redovisats i avsnitt 3.5 är att domstolarna i de fåtal fall som prövats är re-

lativt benägna att utgå från de faktiska beslutsförhållandena. 

 

Bl.a. Stattin har förordat att analogierna för de facto-företrädare o.d. inte ska ta vägen 

över 18 kap. HB utan istället handla om att tillämpa de bolagsrättsliga ansvarsreglerna 

analogt. Ett skäl för sådana analogier kan vara den utveckling som tycks ha skett mot 

att, under vissa förutsättningar, även utvidga ansvaret till den som formellt inte ingår i 

bolagsledningen men som rent faktiskt agerat som sådan (instituten ”de facto director” 
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och ”shadow director”). Analogier som leder fram till slutsatser som svarar mot institu-

tet ”de facto director” är accepterade i svensk praxis och doktrin (jfr det tidigare avsnit-

tet om dessa rättsfigurer). Viss oenighet finns i litteraturen, särskilt om figuren ”shadow 

director”. Även Stattin, som är anhängare av analogier vid tillämpningen av ansvarsreg-

ler, ifrågasätter om begreppen som sådana behövs i svensk rätt.
85

 Det bör också strykas 

under att den analoga tillämpningen som kan bli aktuell vad gäller de facto-företrädarna 

tar sikte på personer som inte ingår i den grupp ansvarssubjekt som räknas upp i 29 kap. 

ABL och 13 kap. FL. Det handlar om t.ex. om ”fasta” observatörer eller adjungerade le-

damöter i styrelsen med en faktisk makt som svarar mot den övriga styrelseledamöter 

har. Det tycks inte handla om fullmäktigeledamöter som är ansvarssubjekt enligt 13 

kap. 3 § FL. Däremot kan analogin troligen tillämpas för personer i förtroenderåd vid 

sidan av styrelsen. 

 

Kvar står dock det viktiga förhållandet att praxis när det gäller de facto-företrädare talar 

för att rättstillämpningen beaktar inte bara vilka som formellt utsetts som bolagsföreträ-

dare utan också de faktiska förhållandena i styrningen av företaget.
86

 I det första rättsfal-

let avsågs styrning i en ekonomisk förening.  

 

Bergström och Samuelsson framhåller att gränsområdet för ansvar mellan stämman och 

övriga bolagsorgan när ett olagligt beslut av stämman verkställs av de lägre bolagsorga-

nen är problematiskt och att olika ståndpunkter kan tas.
87

 Troligen är gränsdragningen 

svårare i många ekonomiska föreningar än i ett aktiebolag. Verksamhetsföremålet i ett 

aktiebolag blir typiskt sett tydligare genom att det påverkas av vinstintresset som nor-

malt styr i ett aktiebolag (3 kap. 3 § ABL). I den ekonomiska föreningen är föreningens 

intresse (medlemmarnas samlade intresse) mer oklart genom att samma reglering inte 

finns om vinstintresset. Detta är kanske särskilt tydligt i producentkooperativ där in-

köps- och försäljningsrabatter i olika former kan förekomma. Denna skillnad mellan ak-

tiebolag och ekonomiska föreningar gör kanske att man får acceptera ett något lägre 

krav på förutsebarhet vad gäller analog tillämpning av ansvarsreglerna för fullmäktige 

jämfört med vad som kan gälla för aktiebolag. Sett från ett rättsekonomiskt perspektiv 
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är sannolikt vikten av förutsebarhet för att skydda omsättningens intresse högre i aktie-

bolag än i ekonomiska föreningar på detta område.     

 

Enligt min mening bör man inte jämföra en fullmäktigeledamot rakt av med en med-

lem/delägare. Fullmäktigeledamoten är ju inte bara ett ombud för en eller några med-

lemmar/delägare utan har åtagit sig ett mer omfattande ansvar. Ledamoten är inte bun-

den av instruktioner från dem som valt honom eller henne. Fullmäktigeledamoten ska ta 

ett ansvar för hela föreningens intresse.  

 

Johansson lyfter, som skäl för ett svagare ansvar för medlemmen än för bolagsledning-

en, fram att i de stora associationerna deltar medlemmarna ofta inte i stämmorna, och 

när de deltar ”..kan man inte kräva att de skall mera noggrant sätta sig in i association-

ens angelägenheter eller ens i den fråga vari de röstar”.
88

 Jag kan konstatera att det är 

skäl som inte passar in på fullmäktigeuppdraget, så som detta kommit att utvecklas.  

 

En jämförelse kan göras med styrelseuppdraget. Det är vedertaget att ett styrelseuppdrag 

är ett sysslomannaliknande uppdrag som för med sig en lojalitetsplikt mot bolaget. I 

denna uppsats redovisas exempel på ett antal olika former av en fullmäktigeförsamling. 

Det finns exempel på fullmäktigeförsamlingar som byggs upp genom olika ”valkretsar”. 

Det kan t.ex. handla om fullmäktige som är uppbyggda via olika geografiska regioner.  I 

dessa fall kanske det kan vara naturligt att fullmäktigeledamöter i rätt stor utsträckning 

ser sig lika mycket som företrädare för regionens intressen som för företagets samlade 

intressen. Men även om så är fallet är styrelsens sysslomannalika uppdrag delvis besläk-

tat med fullmäktiges uppdrag. Även om lojalitetsplikten är svagare så finns det lika fullt 

sysslomannaliknande inslag i fullmäktigeuppdraget. Särskilt vårdplikten är betydligt 

svagare men under alla förhållanden förefaller det rimligt att det finns en tystnadsplikt 

för affärshemligheter o.d. som fullmäktigeledamoten får del av inom ramen för sitt upp-

drag. För mig framstår det också som rimligt att resonera på detta sätt om man beaktar 

att en analog tillämpning av ansvarsreglerna kan bli aktuell för ledamöter i oreglerade 

organ som s.k. förvaltningsråd i vissa ekonomiska föreningar (som grovt sett befinner 

sig mellan stämman och styrelsen i den praktiska beslutsordningen).
89
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Min slutsats är att analogier vad gäller det bolagsrättsliga ansvaret på fullmäktignivå 

med fördel kan utnyttjas för fullmäktiges styrning via organ som inte är formella an-

svarssubjekt, av typen förtroenderåd. Mot bakgrund av ordalydelsen i 13 kap. 3 § FL, 

och motivuttalanden till bestämmelsen, är det trots vad jag sagt om behovet av ytterli-

gare analogier inte troligt att detta är framkomlig väg annat än för ledamöter i förtroen-

deråd och liknande organ. 

 

Frågan uppkommer då om vad som är en lämplig avvägning mellan de skäl som pekar i 

olika riktningar och om det finns ett behov av ytterligare reglering på denna punkt de 

lege ferenda? 

 

En väg framåt är kanske att placera en tydlig lojalitetsplikt (som i vart fall innebär en 

tystnadsplikt) hos fullmäktigeledamöterna samt att godta att ansvar föreligger för åtgär-

der som inte når upp till nivån för grov vårdslöshet men som är kvalificerat oaktsamma 

enligt en tydlig skala.  

 

Vid bedömningen av vad som är kvalificerat oaktsamt bör det beaktas vilken typ av 

fullmäktige bolaget har. Ledamöter i ett stort fullmäktige som endast sammanträder vid 

ordinarie bolagsstämma för att besluta i de obligatoriska frågorna för stämma enligt lag 

bör då normalt endast svara för grov oaktsamhet och uppsåtliga åtgärder på samma sätt 

som medlemmarna/delägarna. 

 

En påtaglig oaktsamhet i form av t.ex. tydliga överträdelser av sekretess för fullmäktige-

ledamöter i ett fullmäktige som enligt bolagets stadgar och annan ”konstitution” ska 

vara aktivt och bl.a. utfärda anvisningar för styrelsen o.d. förtjänar omvänt att oftare be-

dömas som en kvalificerad oaktsamhet som kan leda till ansvar. 

 

Det står klart att en utveckling mot ett tydligare och strängare ansvar inom vissa typer 

av fullmäktigeförsamlingar är en så komplex fråga att en bättre anpassning till dagens 

mer kraftiga styrning på ägarnivå bör kopplas till de särskilda förhållandena i det en-

skilda fallet och växa fram via en diskussionen i litteratur och i den praktiska rättstill-

lämpningen snarare än genom ändrad lagstiftning. Eftersom så stora skillnader finns 

mellan olika föreningars fullmäktige så blir det sannolikt svårt att i lag beskriva kraven 
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mer generellt för att komma åt kvalificerad (men inte grov) vårdslöshet hos en fullmäk-

tigeledamot. 

 

Vad gäller då i fråga om att hantera ansvarsfrågan inom ramen för en vårdslöshetbe-

dömning enligt 13 kap. 3 § FL?  

 

En bedömning huruvida en person har agerat vårdslöst kommer att göras utifrån den 

aktsamhetsstandard som följer av uppdraget. Uppdraget kan naturligtvis vara mer eller 

mindre tydligt. Ett problem för de fall det inte finns ett tydligt ansvar är bevisproblemen 

för de skadelidande, som ofta har ett informationsunderläge. De skadelidande behöver i 

sådana fall bevisa att fullmäktigeledamoten har haft ett uppdrag som konstituerat en viss 

aktsamhetsstandard. Utöver detta måste en skadelidande bevisa att vårdslösheten var 

grov. En möjlig metod för att utkräva ansvar i sådana fall skulle kunna vara att konstru-

era en aktsamhetsstandard där ribban för grov vårdslöshet är lägre i de föreningar där 

fullmäktige missköter det ansvar de tagit på sig rent faktiskt eller i form av direktiv och 

andra dokument som kompletterar stadgarna. Metoden framstår som särskilt lämplig när 

fullmäktige tagit på sig ett visst vårdansvar för föreningen i form av att t.ex. ställa upp 

olika övergripande mål för verksamheten. 

 

Fördelen med en sådan ordning är flexibiliteten, det vill säga möjligheten att ta hänsyn 

till styrningsförhållandena i det enskilda fallet. Trots en sådan anpassad bedömning av 

om grov vårdslöshet föreligger har en sådan metod sina tydliga begränsningar med hän-

syn till vikten av förutsägbarhet. 

 

En ökad medvetenhet om de aktuella ansvarsfrågorna för fullmäktige och en ökad upp-

märksamhet på dessa i doktrinen kan också leda till en tydligare och mer förutsägbar 

rättstillämpning.  

 

Det finns slutligen skäl att peka på att en befogad utvidgning av ansvaret för vissa full-

mäktigeformer i de stora affärsdrivande ekonomiska föreningarna och ömsesidiga för-

säkringsbolagen påverkar behovet av ansvarsförsäkring för dessa. Dessa stora företag 

har anledning att uppmärksamma fullmäktigeledamöternas ansvar när föreningen eller 

bolaget tar ställning till om ansvarsförsäkringar för ledande befattningshavare i före-

ningarna och bolagen även ska täcka ansvar för fullmäktigeledamöter. 
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