
 

 

  Juridiska institutionen  
Vårterminen 2015 
 
 
Examensarbete i civilrätt, särskilt associationsrätt 
30 högskolepoäng 
 
 

Övervakning och kontroll 
 

En studie av styrelsens övervaknings- och kontrollansvar i 
aktiemarknadsbolag   
 
Författare: Joakim Petersén  
Handledare: Professor Daniel Stattin   
 



 

 
 

 



 

 
 

Förord  
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uttrycka sig i tal och skrift, känns det nästan omöjligt att sammanfatta den tid som gått sedan 

jag första gången steg in på Juridicum. Det som jag dock med största säkerhet vet är att det var 

mitt livs bästa beslut att flytta till Uppsala för att studera den juridiska läran. Oavsett vilka 

utmaningar som väntar i framtiden hade jag inte kunnat få en bättre förberedelse och det 

kommer jag att vara evigt tacksam för.  

Vad gäller denna uppsats, som utgör min slutprodukt på tiden i Uppsala, hoppas jag att ni 

finner den läsvärd. Ett särskilt tack vill jag rikta till min handledare professor Daniel Stattin, 

vars utan hans hjälp inte uppsatsen blivit vad den blivit. Att jag kunnat få diskutera idéer och 

tankar med honom har varit direkt avgörande för många av de slutsatser jag kommer fram till i 

uppsatsen.  

Jag vill också passa på att tacka min arbetsgivare, förkroppsligad av Michael Forss, 

Christer Weckström och Gunnar Forss. Deras stöd under juristutbildningens genomförande har 

varit direkt ovärderligt.  

Slutligen vill jag även tacka alla som hjälp till att korrekturläsa uppsatsen. Alla eventuella 

kvarstående brister är jag ensam ansvarig för.  

 

Ekelöfsalen, Juridiska biblioteket, Uppsala den 13:e augusti 2015 
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1 Introduktion 

 

1.1 Inledning 
 

Denna uppsats handlar om styrelsens övervaknings- och kontrollansvar i ett 

aktiemarknadsbolag med diversifierat ägande. Uppsatsen avser att utgöra en analys av 

huruvida styrelsens övervaknings- och kontrollansvar är ändamålsenligt utformat enligt 

gällande rätt. I denna analys kommer eventuella problem med gällande rätt att särskilt 

uppmärksammas och analyseras. 

I detta introduktionskapitel kommer först bakgrunden för ämnet att presenteras, därefter 

klargörs uppsatsen syfte och slutligen kommer uppsatsens metod, avgränsningar och 

disposition att gås igenom. 

 

1.2 Bakgrund 
 

Den problematik som separation av ägande och kontroll för med sig är uråldrig. Redan i 

Bibeln, närmare bestämt Matteus-evangeliet 25:14-30, går det att läsa om hur Jesus gav 

sina tjänare i förtroende att förvalta hans förmögenhet. När tjänarna senare skulle redovisa 

hur de tagit hand om den förvaltade egendomen var Jesus hård. Han var kritisk mot dem 

hade förvaltat den dåligt, och därmed svikit hans förtroende, respektive god mot dem som 

hade förvaltat förmögenheten väl. Trots att världen i väldigt stora drag har förändrats 

under de lite mer än 2000 år som gått sedan Jesus verkade på jorden så sätter historien 

om Jesus fingret på den problematik som finns när någon i förtroende får i uppdrag att 

förvalta en egendom som någon annan äger. Den problematik, eller relation, som 

beskrivits i exemplet med Jesus kom under 1900-talet att kallas för principalagent-

problematiken och kan idag appliceras på ett mer aktuellt ämne. 

Allt sedan Kreuger & Trolls uppgång och fall på 1930-talet, till våra dagar under 

2010-talet i form av bland annat Panaxia och SCA, har förtroendeskadliga företeelser i 

form av företagsskandaler förekommit i svenska aktiemarknadsbolag. Trots att varje 

skandal ofta har dess egenheter och särprägel går det ofta att koppla de olika 

oegentligheterna till ett övergripande systemfel i form av att bolagsledningar, i form av 

VD och andra ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolaget, på olika sätt har 
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förvaltat aktiemarknadsbolaget på ett för aktieägarna svikligt eller bristande sätt. 

Problemets kärna ligger i, precis som i historien om Jesus ovan, att det skett en separation 

av ägande och kontroll och att den reella makten inte ligger hos ägarna, utan hos de som 

innehar kontrollen.  

På senare år har diskussionen om hur samhället skall hantera den speciella 

problematik som föreligger i ett aktiemarknadsbolag med diversifierat ägande kommit att 

få ökad aktualitet. I förtroendekommissionens utredning ”Näringslivet och förtroende” 

uppmärksammades i stor grad de konsekvenser som de förtroendeskadliga 

företagsskandalerna för med sig. Utredningen slog fast att förtroendet för aktiemarknaden 

är av avgörande betydelse för det finansiella systemets funktion. Vid ett bristande 

förtroende riskerar nämligen aktiemarknadsbolagen att få högre kostnader för att erhålla 

finansiering, detta till följd av att investerare inte kommer att våga investera i bolagen 

utan att de måste övervaka investeringarna själva. Detta medför övervakningskostnader 

som investerarna antingen kräver att få kompensation för i form av högre avkastningskrav 

eller så kan det till och med medföra att investeringarna uteblir helt.1 Att upprätthålla 

förtroendet för aktiemarknaden är således av fundamental betydelse för det ekonomiska 

systemet. Som en reaktion på dessa problem föreslog kommittén att en svensk kod för 

bolagsstyrning (nedan kallad koden) skulle skapas. Koden infördes i Stockholmsbörsens 

inregistreringskontrakt 2005 och har varit tillämpbar för svenska aktiemarknadsbolag 

sedan dess.  

Trots införandet av koden har dock förtroendeskadliga företeelser inte upphört i 

aktiemarknadsbolagen. Detta kan exemplifieras av en artikel från dagens industri där 

aktiespararnas VD Carl Rosén i DN uttalade följande efter skandalen i SCA i slutet av 

2014: ”Jag uppskattar aktievärden för miljardbelopp har gått till spillo, ytterligare skador 

som är svåra att värdera ligger i skador på bolagets varumärke samt skador vad gäller 

allmänhetens förtroende för aktiemarknaden i stort”.2 Många av de problem som koden 

syftade till att råda bot på kvarstår således, med ett skadat förtroende för aktiemarknaden 

och näringslivet som följd.  

I såväl förtroendekommissionens utredning som senare i doktrin har ofta styrelsens 

roll och ansvar i de olika företagsskandalerna ifrågasätts.3 Eftersom styrelsen är det 

                                                           
1 SOU 2004:47, sida 85 ff.  
2 Se till exempel SCA http://www.dn.se/ekonomi/skandalen-med-sca-planet-en-miljardhistoria/ , 

publicerat 2015-03-20, Thorbjörn Spängs.  
3 Blom M, Kärreman M, Svensson L, Corporate governance - bolagsstyrning på ren svenska, Liber 2012 

sida 154.  

http://www.dn.se/ekonomi/skandalen-med-sca-planet-en-miljardhistoria/
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bolagsorgan som aktieägarna direkt väljer som representant för att förvalta det av dem 

insatta kapitalet har styrelsens ansvar kommit att bli några av de mest centrala vad 

debatten om företagsskandaler och hanteringen av den grundläggande principalagent 

problematiken. Särskilt frågan om styrelsens övervaknings- och kontrollansvar i 

förhållande till VD och företagsledningen har uppmärksammats.4 

 

1.3 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna uppsats är att utreda om det övervaknings- och kontrollansvar som en 

styrelse har i ett aktiemarknadsbolag kan anses ändamålsenligt utformat i förhållande till 

aktiemarknadsrättens övergripande och underliggande ändamål. Inom ramen för syftet 

ligger även att föreslå mer ändamålsenliga lösningar i dessa frågor om det anses 

nödvändigt för att förverkliga de övergripande och underliggande ändamålen.  

För att besvara syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

- Hur förhåller sig styrelsens övervaknings- och kontrollansvar till de 

övergripande och underliggande ändamålen inom aktiemarknadsrätten? 

- Hur långtgående är styrelsens övervaknings- och kontrollansvar enligt gällande 

rätt? 

- Finns det några reella problem som gällande rätt avseende övervaknings- och 

kontrollanavsaret inte klarar av att hantera i tillräcklig grad?  

 

1.4 Metod 
 

Den metod som ligger till grund för det fortsatta arbetet är att betrakta som teleologisk. 

Metoden bygger i stora drag på den grund som tagits fram och använts av Jan Andersson 

och Daniel Stattin.5 Anledningen till att en sådan metod har valts är för att syftet med 

uppsatsen är att utreda om styrelsens övervaknings- och kontrollansvar enligt gällande 

rätt kan anses ändamålsenlig, samt om så inte är fallet, föreslå ändamålsenliga 

förbättringar. För att besvara syftet med uppsatsen räcker det således inte med att använda 

                                                           
4 Stattin D, Företagsstyrning – styrinstrument och ansvarsföljder i ett aktiebolagsrättsligt perspektiv 2005, 

sida 82. 
5 Andersson J, Om vinstutdelning från aktiebolag och Daniel Stattin, Takeover, offentliga 

uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, Thomson Reuters, 2009.   
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en rättsdogmatisk eller rättsvetenskaplig metod där mestadels föreliggande rättskällor 

används. 

Metoden innebär att jag genom de övergripande och underliggande ändamålen inom 

aktiebolags- och aktiemarknadsrätten skall tolka och besvara syftet med denna uppsats. 

Närmare bestämt kommer de underliggande ändamålen, i form av de skyddsändamål som 

olika intressenter kring aktiemarknadsbolaget anses inneha, att användas som verktyg för 

att göra en ändamålsanalys. När en lösning som är förenlig de underliggande ändamålen 

funnits skall sedan samma lösnings lämplighet presenteras i förhållande till de 

övergripande ändamålen, detta för att lösningen också i ett helhetsperspektiv skall anses 

lämplig. 

Utöver ändamålsresonemang kommer jag att analysera verkliga förtroendeskadliga 

företeelser i form av företagsskandaler. Genom att analysera konkreta fall där 

övervaknings- och kontrollansvaret brustit går det eventuellt att komma närmare den 

reella problematiken och därmed konkretisera vad det är som styrelsens övervaknings- 

och kontrollansvar skall hantera. Utifrån en sådan metod kan jag då skapa en ram för 

diskussionen inom vilket en ändamålsenliga analys av befintlig lagstiftning kan göras 

samt lämpliga lagstiftningsåtgärder kan presenteras. En anekdot kan här användas för att 

beskriva det hela. Om en patient går till doktorn är inte det första doktorn gör att börja 

kolla på lämplig medicin till patienten. Det första som doktorn gör är att diagnostisera 

vilken sjukdom patienten har, därefter tar doktorn fram lämplig medicin. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Syftet med denna uppsats är som sagt att studera ett aktiemarknadsbolags styrelses 

övervaknings- och kontrollansvar. Genom syftet som sådant avgränsas uppsatsen på en 

rad sätt. För det första kan konstateras att uppsatsen avser styrelsens ansvar i 

aktiemarknadsbolag, alltså inte det generella övervaknings- och kontrollansvaret inom 

aktiebolagsrätten. Med aktiemarknadsbolag avses i detta sammanhang bolag som vars 

aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. En av huvudanledningarna för att 

göra en sådan distinktion är att många andra ändamålsaspekter gör sig gällande vad gäller 

övervaknings- och kontrollansvaret i ett bolag vars aktier är upptagna på en reglerad 

marknad än vad som är fallet med mindre bolag vars aktier inte är det. Framförallt torde 
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förtroendeaspekten göra sig gällande i mycket högre grad när det rör sig om ett 

aktiemarknadsbolag. 

En annan avgränsning kommer naturligt av att det är styrelsens 

övervakningsfunktion som skall analyseras. Syftet med uppsatsen är inte att studera 

samtliga aspekter av, inkluderat alla de andra bolagsorganens, övervaknings- och 

kontrollansvaret. Huvudanledningen för detta är att min avsikt är att försöka analysera 

just styrelsens ansvar samt att det finns reella behov och intressen av att klargöra 

styrelsens ansvar i detta avseende. Att då i förhållande till detta också behandla 

övervakningsansvaret utifrån revisorn, VD och företagsledningen, samt aktieägarna och 

bolagsstämman, hade lätt kunnat medföra att uppsatsen hade blivit spretig och inte lika 

stringent. Samtidigt är det viktigt att beskriva styrelsens övervaknings- och kontrollansvar 

som en del av ett mer övergripande system där ovan uppräknade bolagsorgan tillsammans 

med olika marknadsmekanismer utgör en helhet. Därför kommer också kontrollsystemet 

som sådant att beskrivas, dock endast i syfte att klargöra styrelsens ansvar i denna helhet. 

 

1.6 Disposition  

 

Den disposition som valts i denna uppsats bygger i stor grad på uppsatsens syfte samt 

metod. Först kommer de övergripande och underliggande ändamålen inom 

aktiemarknadsrätten att redogöras inom ramen för kapitel 2. I detta kapitel kommer 

även ändamålens inbördes förhållanden till varandra att behandlas. Slutligen kommer 

också ändamålens betydelse i förhållande till styrelsens övervaknings- och 

kontrollansvar att utredas. Kapitel 2 ligger till stor del till grund för slutanalysen i 

kapitel 7.  

Efter att ändamålen har gåtts igenom kommer agentprincipal teorin, samt den 

intressekonflikt som denna ger uttryck för, att presenteras i kapitel 3. I detta kapitel 

behandlas även det svenska bolagsstyrningssystem samt den betydelse som 

kontrollaktieägandet har för styrelsen ansvar.  

I kapitel 4 analyseras därefter gällande rätt avseende styrelsens övervaknings- och 

kontrollansvar. I detta kapitel fastslås ansvarets närmare innebörd samt om det kan 

anses vara långtgående eller inte.  

Efter de fyra första kapitlen övergår framställningen till att behandla den 

problematik som har gett upphov till ifrågasättandet av huruvida styrelsens 
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övervaknings- och kontrollansvar kan anses vara ändamålsenligt utformat. I kapitel 5 

redovisas tre betydande förtroendeskadliga företeelser i form av företagsskandaler. I 

samma kapitel presenteras även de av förtroendekommissionen konstaterade bristerna 

som funnits i styrelsearbetet under slutet av 1900- och början av 2000-talet. I kapitel 6 

konkretiseras analysen av de problem som uppmärksammats i kapitel 5. 

I kapitel 7 görs den slutliga ändamålsanalysen med målsättningen att besvarar 

syftet. I samband med ändamålsanalysen presenteras även eventuella förändringar som 

skulle kunna göra lagstiftningen än mer ändamålsenlig. I kapitel 8 redovisas slutligen 

författarens avslutande kommentarer. 

 

1.7 Begreppsterminologi  

 

Redan inledningsvis kan det vara av stor vikt att klargöra en viktig terminologisk aspekt. 

När jag i detta arbete diskuterar styrelsens övervaknings- och kontrollansvar är det två 

olika delar av övervakningsansvaret som avses. Dels det generella övervakningsansvaret 

som tillkommer olika bolagsorgan enligt ABL och andra normer, här avses främst den 

övervakningsplikt som direkt åläggs styrelsen enligt 8 kap. ABL. Dels den särskilda 

övervakningsplikt som uppkommer vid delegering av förvaltningsuppgifter till enskilda 

ledamöter eller andra, här kallat kontrollansvar. 

Det skall också klargöras att jag har valt att se styrelsens organisatoriska ansvar enligt 

ABL 8 kap. 4 § 3st som en kompletterande del av övervaknings- och kontrollansvaret. 

Anledningen är dels att organisationsansvaret också i stor grad syftar till att skapa en 

ändamålsenlig övervaknings och kontroll i bolaget.  Dessutom anser jag att det inte går 

att förstå den fullständiga innebörden av det i 8 kap. 4 § 2st ålagda övervakningsansvaret 

om inte det kompletterande organisationsansvaret också beaktas. När det i texten generellt 

skrivs ”övervaknings- och kontrollansvar” avses såldes både förvaltningsansvaret och 

organisationsansvaret i 4 §. Dock kommer de både delarna av styrelsens ansvar att 

behandlas separat när så krävs för att analysera ansvarets närmare innebörd.  
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2 Övergripande och underliggande ändamålen inom 

aktiemarknadsrätten 
 

2.1 Inledning  
 

I detta avsnitt skall de övergripande och underliggande ändamålen inom aktiebolags- och 

aktiemarknadsrätten presenteras. Först kommer de övergripande- respektive 

underliggande ändamålen att beskrivas samt hur dessa förhåller sig till övervaknings- och 

kontrollansvar som sådant. Därefter kommer kort att beröras hur eventuella avvägningar 

mellan motsatta intressen skall hanteras. 

Genomgången av ändamålen, främst dess förhållande styrelsens övervaknings- och 

kontrollansvar, kommer sedan att ligga till grund för den slutliga analysen av huruvida 

gällande rätt kan anses vara ändamålsenligt utformat. 

 

2.2 Övergripande ändamål 

 

2.2.1 Främja näringsverksamhet och därmed ökat välstånd i samhället  

Det första övergripande ändamålet är gemensamt både för aktiebolags- och 

aktiemarknadsrätten och består i att rättssystemet skall tillhandahålla en 

organisationsform för att främja näringsverksamhet, främst verksamhet som är för 

riskfylld för att bedrivas i andra former. I enlighet med detta ändamål skall lagstiftaren ta 

fram regler som är förmånliga för bedrivande av näringsverksamhet.6 Det är dock viktigt 

att ha i åtanke att även mindre verksamhet bedrivs i aktiebolag idag, det torde därför även 

vara en strävan att främja skapandet av fler aktiebolag generellt som avses.7 Trots att 

aktiemarknadsbolag främst torde bedriva en större och mer omfattande verksamhet får 

dock det vägas in i det första övergripande ändamålet att lagstiftningen skall främja 

näringsverksamheten generellt. 

Det andra övergripande ändamålet kan formuleras som att rättssystemet skall 

tillhandahålla regler som ger lägre transaktionskostnader och på så vis attrahera riskvilligt 

kapital. Detta ändamål är nära förknippat med det första i form av att lagstiftaren skall 

tillhandahålla regler som möjliggör för näringsverksamheten att erhålla kapital. 

                                                           
6 Stattin, D, 2009 sida 48.  
7 Stattin, D, 2005 sida 40.  
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Aktiemarknaden skall helt enkelt hjälpa företagen att tillgodose dess finansieringsbehov.8 

Med detta ändamål avses bland annat att lagstiftaren skall tillhandahålla regler som 

begränsar det personliga ansvaret samt regler om eget och främmande kapital.9 

Ytterligare ett karakteristiska med aktiemarknadsbolag är att aktierna normalt är fritt 

överlåtbara och på så sätt kan spridas på ett stort antal aktieägare. Detta innebär i 

förlängningen att betydande kapital kan ackumuleras genom många små bidrag från ett 

stort kollektiv av investerare.10 För att det andra övergripande ändamålet skall kunna 

uppfyllas måste lagstiftningen också erbjuda aktieägare, investerare, företagsledningen 

och andra intressenter lämpliga standardregler som reglerar deras inbördes förhållanden. 

Genom att erbjuda detta kan transaktionskostnaderna i och kring företaget begränsas och 

därmed är möjligheterna att attrahera riskvilligt kapital större.11  

Det tredje övergripande ändamålet är rättssystemet skall tillhandahålla ett instrument 

som ökar omsättning av varor samt tjänster och därmed i förlängningen välståndet i 

samhället.12 Genom detta kan samhällets totala resurser allokeras på ett effektivt sätt.13  

Det fjärde övergripande ändamålet ligger nära det tredje och innebär att rättssystemet 

skall möjliggöra en effektiv handel med såväl enskilda aktier som större aktieposter. Det 

handlar här om att skapa likviditet på aktiemarknaden. 

Samtliga dessa ovannämnda ändamål kan sägas bidra till det viktiga 

samhällsintresset i form av att uppnå en effektiv allokering av resurser i ekonomin och i 

förlängningen främja näringsverksamhet och därmed samhällsekonomin i stort. Samtidigt 

är det viktigt att beakta vad detta innebär ur lagstiftningssynpunkt. I detta avseende är det 

av intresse att notera att de fyra ovannämnda övergripande ändamålen ligger nära 

tankarna om en välfungerande marknad. I förarbetena till en ny lag om 

värdepappersmarknaden uttalades att de mest samhällsekonomiskt effektiva lösningarna 

av eventuella problem framträder på en välfungerande marknad som präglas av god 

konkurrens och som verkar under ett minimum av statlig regering och ingripanden.14 

Utifrån detta får det anses att dessa fyra ändamål ger uttryck för att statlig reglering endast 

bör ske i de fall där det föreligger systemfel som marknaden själv inte kan hantera.  

 

                                                           
8 SOU 2006:50, sida 135.  
9 Stattin, D, 2005, sida 46.  
10 Prop. 2004/05:85, sida 196.  
11 Stattin, D, 2005 sida 41.  
12 Stattin, D, 2009 sida 46.  
13 Stattin, D, 2005 sida 41.  
14 Prop. 2006/07:115, sida 266 
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2.2.2 Särskilt om ändamålet att upprätthålla förtroendet för aktiemarknaden 

Ovan har de fyra första övergripande ändamålen presenterats. Vid en snabb reflektion och 

generalisering av dessa kan de sägas ha i syfte att underlätta skapandet av 

näringsverksamhet och handel med aktier. Syftet torde vara att i minsta möjliga mån 

använda regler som begränsar och medför kostnader i form av regelefterlevnad. Mot dessa 

fyra måste dock det femte övergripande ändamålet beaktas, nämligen att upprätthålla 

förtroendet för aktiemarknaden. 

Efter att en rad förtroendeskadliga företeelser skett under 1990- och början av 2000-

talet tillsattes den så kallade förtroendekommissionen. Den utredning som kommissionen 

presenterade, samt det som den kom fram till, skall behandlas mer ingående nedan i 

kapitel 5.3. I denna del skall emellertid den del av utredningen som behandlade frågan 

om vilken betydelse som förtroendet för aktiemarknaden har i samhällsekonomi 

behandlas. Det skall också nämnas vilka generella faktorer som är viktiga för att bygga 

upp förtroende.  

Först och främst kan konstateras att förtroende generellt är en fundamental tillgång i 

ett ekonomiskt system.15 Inom nationalekonomin brukar det skiljas mellan tre typer av 

kapital, realkapital, humankapital och socialt kapital, alla dessa tre är av avgörande vikt 

för en god samhällsekonomi. Den senare, det vill säga det sociala kapitalet, kan beskrivas 

som de sociala företeelser som brukar kallas för förtroende och tillit mellan människor.16 

Förtroendet innebär i grunden att människor kan lita på att lagar och avtal följs. 

Dominansen av dessa attityder kallas alltså för socialt kapital och detta, tillsammans med 

i lag stadgade institutioner är en av de avgörande faktorerna för att kunna skapa 

ekonomisk tillväxt och skapa välfärd i ett samhälle.17 Att investerare och marknaden i 

stort har förtroende för aktiemarknaden, samt de företag som där verkar, är av avgörande 

betydelse för det finansiella systemets funktion. Om investerare och aktieägare har ett 

lågt förtroende för aktiemarknaden så påverkar det deras riskattityd vilket i sin tur ökar 

avkastningskraven på företagen. Det skulle sannolikt också medföra att potentiella 

investerare drog sig för att investera då de på grund av det låga förtroendet anser sig 

                                                           
15 SOU 2004:47, sida 2.  
16 SOU 2004:47, sida 84. 
17 SOU 2004:47, sida 87 f.  
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tvungna att övervaka investeringsprojekten, vilket i sin tur leder till ökade 

övervakningskostnader. Detta fördyrar i slutändan företagens finansiering.18 

Händelser som skadar aktiemarknadens förtroende kan således stå samhället dyrt 

med beaktande av den stora betydelsen som marknaden har för samhällets välfärd. 

Samtidigt kan det konstateras att den stora majoriteten av aktiemarknadsbolagen är fria 

från förtroendeskadliga företeelser. Mot detta måste dock ställas de konsekvenser som de 

enskilda företagsskandalerna har på förtroendet för aktiemarknaden i stort. Det finns stöd 

för att en företagsskandal i ett aktiemarknadsbolag påverkar även förtroendet för övriga 

aktiemarknadsbolag. Som stöd för denna, låt oss kalla den ”smittoeffekt”, finns bland 

annat ett verk publicerat av nobelpristagaren George Arthur Akerlof. I artikeln ”The 

market for ´lemons´, quality uncertainty and the market mechanism” beskriver Akerlof 

hur dåliga exemplar av varor medför att även varor av bra kvalité får ett, i förhållande till 

deras kvalité, negativt pris. Anledningen till detta är den informationsasymmetri som 

finns beträffande enskilda produkters kvalité. Blotta närvaron av dåliga exempel, samt att 

det är sannolikt att det kan finnas fler dåliga exempel på marknaden, medför att även bra 

exemplar nervärderas. Av detta följer enligt Akerlof att det finns en kostnad för oärlighet 

och dåliga exemplar. Han konstaterar vidare att närvaron av dåliga aktörer på en marknad 

riskerar att dränera hela marknaden som sådan. Kostnaden för de oärliga, dåliga 

exemplaren, ligger alltså inte bara i den del i vilket en (eller ett flertal) köpare blir lurade. 

Förlusten måste också anses ligga i det faktum att detta underminerar marknaden som 

sådan.19 

Den av Akerlof presenterade effekten av dåliga exemplar går också att hänföra till 

aktiemarknaden och de på denna marknad aktiva aktörerna. Även här torde det nämligen 

finnas en informationsasymmetri. Detta är en konsekvens av separationen av ägande och 

kontroll och därmed det informationsövertag som företagsledningen har i förhållande till 

främst aktieägarna och potentiella investerare. Förtroendeskadliga företeelser i form av 

misskötta bolag påverkar den bild som aktieägare och investerares har av marknaden. 

Denna teori om marknaden ligger väl i linje med det som finansdepartementet kallat för 

nätverkseffekter. I utredningen till nya värdepapperslagen konstaterades att det på 

aktiemarknaden, likt alla finansiella system, finns en överhängande systemrisk. Det vill 

säga en risk för att det skall uppstå en allvarlig störning i någon del av systemet som sedan 

                                                           
18 Sevenius, R, Bolagsstyrning, Studentlitteratur, 2009, sida 121.  
19 Akerlof, George, A., The market for ´lemons´, quality undertainty and the market mechanism, 

Quarterly journal of economics, 1970.  
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sprider sig till övriga delar. Skälen för denna oro är att finansiella system som sådana är 

känsliga för externa effekter, det vill säga olika störningar. Därefter konstaterar 

utredningen att aktiemarknaden är förknippad med en speciell form av extern effekt, 

nämligen det som kallas nätverkseffekter. Här avses att aktörerna på aktiemarknaden i 

stor mån är beroende av varandra för att få upp likviditeten på marknaden. Ett positivt 

orderflöde i en del av marknaden påverkar orderflödet på en annan del, likviditet i en del 

skapar likviditet i en annan och så vidare. Dock kan detta också ha negativa konsekvenser. 

Om likviditeten sjunker i någon del av marknaden så finns det en risk för att likviditeten 

dras bort från marknaden som helhet.20 Liknande tankar framfördes även i förarbetena till 

den nya aktiebolagslagen. Där konstaterades att de förtroendeskadliga företeelserna 

allvarligt hade skadat förtroendet hos näringslivet samt att detta inte bara är skadligt för 

företagen själva utan för samhället i stort.21 

Utifrån detta kan det konstateras att förtroendeskadliga företeelser i form av 

företagsskandaler inte bara slår hårt mot förtroendet för det bolag där skandalen inträffat. 

Det finns även mycket som talar för att enskilda förtroendeskadliga företeelser drabbar 

förtroendet för marknaden som helhet. Detta kan medföra att bolagens kostnader för 

finansiering något som i sin tur drabbar den ekonomiska tillväxten i samhället.  

 

2.2.3 Möjligheten att genom lagstiftning skapa förtroende  

I den utredning som företogs av förtroendekommissionen bestod en stor del av arbetet i 

att definiera vad som avses med förtroende samt om det genom lagstiftningsåtgärder går 

att förbättra förtroendet och därmed det sociala kapitalet i samhället. I detta avseende görs 

en klar skiljelinje mellan två argumentationslinjer. Den ena, kallad den ekonomiska 

analysen, bygger på spelteoretiska ansatser och menar att förtroende och socialt kapital 

uppkommer till följd av att rationella aktörer bildar sociala enheter då det ligger i deras 

intresse att bygga upp ett klimat av förtroende. Den andra argumentationslinjen 

argumenterar för att förtroendet och det sociala kapitalet är mer kulturellt förankrat och 

byggs upp under lång tid av faktorer i samhället i form av traditioner, religion och 

grundläggande attityder.22 Det troliga är nog att förtroendet byggs upp genom en 

kombination av båda dessa grundsatser. Förtroendekommissionen väljer emellertid att 

tolka ekonomiförklaringen som den starkaste för hur förtroende skapas. Genom 

                                                           
20 SOU 2006:50 142 f.  
21 Prop. 2004/05:85, sida 204.  
22 SOU 2004:47, sida 90 ff.  
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ställningstagandet följer även konstaterandet att samhället genom olika åtgärder, till 

exempel i form av lagstiftning, kan bygga upp förtroende.23 Till detta kan även hänföras 

de av Stattin anförda synpunkterna kring definitionen av förtroende. Enligt honom torde 

det vara mer eller mindre omöjligt att genom lagstiftning och regler skapa förtroende. 

Snarare får eventuella åtgärder riktas mot det omvända, det vill säga att reglera för att 

förebygga bristande förtroende.24 

Förtroendekommissionen föreslog i sin rapport en rad konkreta åtgärder för att bygga 

upp förtroendet för näringslivet. Vad gäller de mer generella faktorerna konstaterades att 

det är näringslivet som sådant som bär det största ansvaret för att bibehålla och bygga upp 

förtroendet. Lagstiftaren kan endast bidra med en lagstiftning och åtgärder som förbättrar 

förutsättningarna för detta arbete. Till detta kom förtroendekommissionen med fyra 

principer, eller strategier, som generellt sett höjer förtroendet som sådant.25 

Den första strategin bestod i att göra en god avvägning mellan olika reglerings-

alternativ. De alternativ som avses är etiska normer, lagregler och självreglering. För att 

avgöra vilka typer av regler som skall användas för att hantera olika problem måste en 

avvägning göras av för och nackdelar med de olika alternativen.26 I detta avseende kan 

även ovan i kapitel 2.2 gjorda redogörelse om de fyra första övergripande ändamålen 

hållas i åtanke, det vill säga att lagreglering endast bör ske om det finns klara 

marknadsmisslyckanden. Utredningen påtalar dock att behov av statliga ingripanden och 

reglering kan förekomma då marknaden präglas av misslyckanden eller allvarliga 

brister.27 Det vill säga när det på marknaden finns marknadsmisslyckanden som medför 

att marknaden inte förmår att allokera kapitalet på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, 

vilket i sin tur slår hårt mot företagens möjlighet att erhålla kapital, då kan det finnas 

motiv för statliga ingripanden i form av reglering. 

Den andra strategin avsåg att skapa balans i den så kallade förtroendetriangeln. Med 

förtroendetriangeln avses samspelet mellan lag och regler, risken att bli upptäckt vid 

överträdelser av normer samt att det finns sanktioner vid dessa överträdelser. Slutsatsen 

angående förtroendetriangeln är att balans råder när det finns ett system som innehåller 

                                                           
23 SOU 2004:47, sida 94 f.  
24 Stattin, D, 2009, sida 48.  
25 SOU 2004:47, sida 144 f.  
26 SOU 2004:47, sida 149.  
27 SOU 2006:50, sida 140 f. 
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välutformade regler, där överträdelser har stor chans att upptäckas samt att det finns 

lämpliga, preventiva, sanktioner som skapar efterlevnad vid dessa överträdelser.28 

Den tredje strategin består i att skapa öppenhet och transparens. 

Förtroendekommissionen anser att ökad informationsgivning samt större öppenhet 

generellt ökar förtroendet hos ett företags intressenter.29 Denna strategi kommer dock inte 

att behandlas mer inom ramen för detta arbete då den främst torde riktas mot 

informationsregler.  

Den fjärde strategin avser slutligen att skapa klara roll- och ansvarsgränser, med 

andra ord att öka tydligheten avseende dessa frågor. Genom att skapa ett system där roll- 

och ansvarsfördelningen blir tydlig torde potentiella intressekonflikter kunna hanteras 

bättre inom det svenska näringslivet.30 

 

2.2.4 Avvägning mellan de övergripande ändamålen  

Vid en läsning av de i kapitlen 2.1–2.2 presenterade övergripande ändamålen blir det 

tydligt att ändamålen i vissa avseende utgör målkonflikter. Detta torde främst gälla de 

fyra första ändamålen å ena sidan och det femte ändamålet å andra sidan. Det vill säga att 

skapa förtroende (femte ändamålen) genom lagstiftning kan i viss mån verka betungande 

för den ekonomiska aktiviteten (de fyra första ändamålen). I doktrin har regleringar för 

att motverka förtroendeskadliga företeelser, som i grunden baseras på skandaler, ansetts 

vara samhällsekonomiskt diskutabla. Sådana regler anses nämligen hämma den 

ekonomiska utvecklingen samt skapa stora kostnader för de som berörs av reglerna. Dock 

ansågs detta främst gälla sådana regleringar som hade betydande inslag av förbud och 

kriminalisering. Bättre lämpade regler är de som tar konkret utgångspunkt i systemfel, 

dessa ansågs vara mer effektiva samt medförde inte lika stora kostnader.31 

I förarbetena till den nya aktiebolagslagen berördes ovannämnda målkonflikt 

ytterligare. Regeringen konstaterade, precis som de åsikter som framförts i doktrin, att en 

allt för hård reglering, som försöker motverka förtroendeskadligt ageranden, kan slå hårt 

mot övriga marknaden i form av bland annat ökade kostnader. Samtidigt påtalades att 

även ett rubbat förtroende slår hårt mot marknaden då det riskerar att öka ett företags 

kostnader för finansiering. Detta medför i sin tur sämre kapitalallokering vilket i 

                                                           
28 SOU 2004:47, sida 153 f.  
29 SOU 2004:47, sida 155. 
30 SOU 2004:47, sida 157.  
31 Stattin, D, 2009, sida 51.  
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slutändan minskar tillväxt och därmed en sämre välfärd. Propositionen slår slutligen fast 

att lämpliga avvägningar helt enkelt måste göras mellan de olika ändamålen.32 

Utifrån de skäl som har presenterats ovan kommer jag i denna uppsats att vid 

eventuella målkonflikter göra avvägningar mellan de olika ändamålen. Med beaktande av 

hur viktigt förtroendet för aktiemarknaden är för samhällsekonomin finner jag det inte 

möjligt att, som gjorts på andra ställen i doktrin,33 rangordna detta ändamål som mindre 

starkt än de fyra föregående. Däremot finner jag att ändamålet måste användas med 

försiktighet för att det inte skall leda till betungande lagstiftning som i sin tur hämmar den 

ekonomiskt aktiviteten. Sammanfattningsvis skall de övergripande ändamålen genom en 

helhetsbedömning vägas mot varandra för att på så sätt skapa störst nytta för den 

ekonomiska verksamheten på aktiemarknaden. Målsättningen skall vara att utifrån dessa 

ändamål tillhandahålla ett regelverk som har en lämplig balans mellan intresset av att 

motverkar förtroendeskadliga ageranden med en lagstiftning som tillhandahåller seriösa 

företag ett flexibelt och icke betungande regelverk. 

 

2.3 Underliggande ändamålen inom aktiemarknadsrätten  
 

2.3.1 Underliggande ändamål 

Som konstaterats i kapitel 1.4, där metoden för detta arbete beskrivs, skall underliggande 

intressentskyddsändamål användas för att operationalisera de övergripande ändamålen 

inom aktiemarknadsrätten. Inom aktiebolags- och aktiemarknadsrätten finns en rad olika 

underliggande intressen i form av aktieägarna, minoritetsaktieägarna, borgenärer, 

omsättning, investerare och andra intressenter som på olika sätt är kopplade till bolaget. 

För att kunna föra resonemang om huruvida ett aktiemarknadsbolags styrelses 

kontrollansvar är ändamålsenligt utformat måste det således först konkretiseras vilka de 

underliggande skyddsintresseändamålen är samt hur de förhåller sig till varandra.  

I ABL, samt i stora delar av litteraturen, är det en relativt klar ståndpunkt att det i 

åtminstone i solventa bolag, är aktieägarintresset som är av största vikt. I ABL 3 kap. 3 § 

stadgas även att bolaget syfte, om inte annat har angetts i bolagsordningen, är att ge vinst 

till aktieägarna. Detta brukar uttryckas som en plikt för företagsledningen att agerar 

vinstmaximerande för aktieägarnas räkning. Minoritetsintresset kompletterar 

                                                           
32 Prop. 2004/05:85, sida 204. 
33 Stattin, D, 2009, sida 48.  
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aktieägarintresset och i aktiemarknadsbolag torde detta främst tillgodoses genom regler 

om aktiers fria överlåtbarhet.34  

När ett bolags likviditet försämras och närmar sig insolvens kommer dock 

borgenärsintresset att bli mer närvarande. Borgenärsintresset är då det som bolagets 

företrädare skall agera efter. Utöver detta finns det dessutom särskilda regler i ABL som 

särskilt skall skydda borgenärerna, detta i form av bland annat reglerna om utdelning i 17 

och 18 kap. samt reglerna om kontrollbalansräkning i 25 kap. 13 § med mera.  

Ett annat intresseskyddsändamål, som dock är av begränsad betydelse, är 

omsättningsintresset. Detta är ett allmänt förmögenhetsrättsligt intresse som inom ABL 

bland annat kommer till uttryck genom godtrosreglerna. I detta arbete kommer detta 

intresse främst att beaktas utifrån det övergripande intresset i form av ändamålet att bidra 

till högre omsättning av varor och tjänster. 

De ovan presenterade ändamålen i form av skyddsintressen föreligger såväl inom 

aktiebolags- som aktiemarknadsrätten. Inom aktiemarknadsrätten måste emellertid även 

de intressenter som agerar på marknaden, men som inte ännu har blivit aktieägare i det 

enskilda bolaget, beaktas. Här utgör således investerarskyddsintresset ett av de 

underliggande ändamålen.35 Till största delen torde investerarskyddsintresset främst 

tillgodoses genom regler om informationsgivning på aktiemarknaden, trots detta är det 

ett viktigt intresse beakta vid ändamålsresonemang. 

 

2.3.2 Avvägning mellan de olika intressena  

För att kunna göra en fullständig operationalisering av de underliggande ändamålen är 

det av stor vikt att avgöra hur dessa förhåller sig till varandra. Precis som har konstaterats 

ovan i kapitel 2.3.1 torde aktieägarintresset i form av vinstmaximering vara det primära 

och i huvudsak det styrande i solventa bolag. I bolag som är, eller håller på att bli, 

insolventa torde dock borgenärsintresset ta över. Minoritets-, omsättnings- och 

investerarintresset skall dock också beaktas i ändamålsresonemanget men vid direkt 

konflikt med aktieägar- eller borgenärsintresset är de senare styrande.  

Att på detta sätt hierarkiskt ställa upp ändamålen är inte oemotsagt. I och med den 

allt tilltagande diskussionen om bolagsstyrning har det i litteraturen hävdats att 

lagstiftningen och rättstillämparen bör anlägga ett vidare intressentperspektiv på aktie- 

                                                           
34 Eklund, K, Stattin, D, aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, Iustus förlag 2014, sida 144 ff. 
35 Stattin, D, 2009, sida 65.  
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och aktiemarknadsbolagen, även kallat stakeholder value perspektivet.36 Inom detta 

perspektiv beaktas alla intressenter som har anspråk mot bolaget som mer eller mindre 

jämlika. Det är således företagsledningens uppgift att jämka och förhandla med 

intressenterna för att på så sätt i bästa möjliga mån skapa en jämvikt mellan intressena.37 

Trots den ökade betydelsen av andra intressen än aktieägarnas, och andra mer 

traditionella skyddsintressen, finner jag att det finns goda skäl för att rangordna 

skyddsintressena samt att exkludera vissa mer avlägsna intressenter från de 

aktiemarknadsrättsliga övervägandena. Mot att tillämpa ett stakeholder perspektiv kan 

nämnas att en sådan teori inte blir operationell. Anledningen är att företagsledning och 

styrelse i sitt beslutsfattande kan åberopa mer eller mindre alla typer av intressen för att 

motivera dess ageranden. Genom att utpeka aktieägarintresset som det primära blir detta 

intresse handlingsdirigerande och ändamålskonflikter kan därmed lösas.38 Även 

ekonomiska argument kan användas för att upphöja aktieägarintresset som det primära. 

Aktieägarna bär den residuella risken i ett aktiebolag, de får ersättning efter att alla andra 

anspråkstagare fått sin del och har dessutom sämre möjligheter än till exempel borgenärer 

att säkra sin rätt på kontaktuell väg.39 Slutligen kan även det faktum att aktieägaren har 

en bättre riskprofil (i förhållande till aktiebolags- och aktiemarknadsrätten övergripande 

ändamål) anföras för att stödja argumentet att aktieägarintresset skall vara det styrande.40 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att aktieägarintresset skall vara det 

styrande underliggande ändamålet vid bedömning av huruvida styrelsens kontrollansvar 

i ett aktiemarknadsbolag är ändamålsenligt utformat. 

 

2.3.3 Aktieägar- och borgenärsintresse i förhållande till övervaknings- och 

kontrollansvaret 

 

Som konstaterats ovan är det viktigaste intresset som företagsledningen skall beakta i ett 

solvent bolag aktieägarintresset i form av vinstmaximering. I ett insolvent bolag övergår 

denna prioritering till borgenärerna. För att kunna avgöra om syftet med denna uppsats, 

det vill säga om styrelsen övervaknings- och kontrollansvar i ett aktiemarknadsbolag är 

                                                           
36 Blom, M, m.fl., sida 12. 
37 Sevenius, R, Praktisk bolagsstyrning – Roller, uppgifter och ansvar, Bonniers, 2010, sida 88.  
38 Stattin, D, 2009, sida 60 f.  
39 Bergström, C, Samuelsson, P, Aktiebolagets grundproblem, tredje upplagan, Norstedts Juridik, 2009 

sida 97.  
40 Stattin, D, 2009 sida 62. 
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ändamålsenligt utformat, måste vi emellertid först besvara frågan vad dessa 

underliggande intressen egentligen innebär i förhållande till styrelsens övervaknings- 

och kontrollansvar. 

Aktieägarnas vinstintresse i form av vinstmaximering innebär, som tidigare nämnts, 

en plikt för företagsledningen att agera vinstmaximerande för aktieägarnas räkning. Att 

enbart bokstavstolka aktieägarintresset på detta sätt sätter lätt fokus på styrelsens ansvar 

att vara drivande i strategiska frågor samt att förmå ledningen att ta risker för att på så 

sätt uppnå kortsiktig och snabb vinstmaximering. Det är dock viktigt att poängtera att 

företagsledningen inte till varje pris ska sträva efter vinstmaximering till ägarnas 

hypotetiska fördel. Vinstintresset kan således inte betraktas allt för kortsiktigt.41 Klart är 

således att vinstintresset inte kan jämställas med kortsiktiga vinstutdelningar. Snarare 

handlar det om att långsiktigt bygga värdet på företaget. Bergström och Samuelsson 

förklarar värdet på företaget som summan av alla de diskonterade utbetalningarna som 

företaget kan göra till dem som medverkat i dess finansiering.42 När en styrelse skall agera 

för att främja denna mer balanserade, långsiktiga syn på aktieägarintresset går det 

sannolikt att poängtera styrelsens uppgifter i form av övervakning och kontroll av VD 

och företagsledningen. Denna bild får även stöd i förtroendekommissionens utredning. 

Kommissionen betonar vikten av en styrelse som ser till att företagsledningen sätter 

aktieägarnas mer långsiktiga vinstmaximerande intresse före ledningens egna intressen.43 

Ytterligare en aspekt som medför att ett mer långtgående övervaknings- och 

kontrollansvar ligger i aktieägarnas intresse är deras möjlighet att få, i förhållande till 

övriga bolagsintressenter, sina fordringar täckta. Aktieägarnas fordringar, som främst 

består av avkastning på tillskjutet kapital, är de som sist blir ersatta i ett aktiebolag. Medan 

kreditgivare och andra fordringsägare blir ersatta löpande har aktieägarna således enbart 

rätt till den avkastning som finns kvar efter att alla andra fordringsägare fått betalt. 

Aktieägarna har med andra ord en residual fordran. Detta måste sättas i förhållande till 

att aktieägarna, kreditgivarna och övriga fordringsägare tillför aktiemarknadsbolaget 

resurser som i bolaget ofta förvaltas av någon annan än dem själva. I och med detta 

uppkommer en agentprincipal relation som medför agentkostnader, främst i form av 

övervakningskostnader, för att säkerställa att resurserna används på rätt sätt. Det största 

intresset för övervakning har aktieägarna som innehar residualfordran. Anledningen till 

                                                           
41 Eklund, K, m.fl., sida 40 f.  
42 Bergström, C, m.fl., sida 47 f.  
43 SOU 2004:47, sida 164.  



 

24 
 

detta är att det inte på förhand är fastställt hur stor aktieägarnas avkastning kommer att 

bli, i och med detta uppkommer en större risk att den som förvaltar resurserna försöker 

använda aktieägarnas eventuella del av avkastningen för egen nytta. För övriga 

fordringsägare finns inte samma behov av övervakning och kontroll då de på 

kontraktsrättslig grund har rätt att få sina fordringar täckta. Så länge som bolaget är 

solvent löper de inte heller någon risk för att inte få fordran betald. Däremot förändras 

detta om bolaget skulle bli insolvent, vid dessa situationer får även borgenärerna en 

residualfordran som är kopplad till en osäkerhet om att få ersättning. Vid dessa situationer 

ökar även övervakning- och kontrollbehovet enligt borgenärsintresset.44  

Sammanfattningsvis finns det mycket som talar för att det ligger i både aktieägar- 

och borgenärsintresset att styrelsen har ett långtgående övervaknings- och kontrollansvar. 

Ur aktieägarintresset bör det dock betonas att detta inte har något egenvärde. Ett allt för 

långtgående övervaknings- och kontrollansvar, som medför stora kostnader och därmed 

hämmar företagets lönsamhet, ligger inte i aktieägarintresset. Det måste med andra ord 

finnas en balans mellan övervakning och kontroll å ena sidan och risktagande och 

strategitänkande å andra sidan. Det skall även noteras att dessa motiv inte alltid har ett 

motsatsförhållande till varandra.  

 

2.4 Sammanfattning  
 

I detta kapitel har den närmare innebörden av de övergripande och underliggande 

ändamålen inom aktiemarknadsrätten behandlats. Vad gäller de övergripande ändamålen 

har det konstaterats att det i grunden föreligger en målkonflikt. Denna målkonflikt finns 

mellan de ändamål som i stor mån framhåller att eventuella problem på aktiemarknaden 

skall hanteras inom ramen för marknadskrafterna och ändamålet av att upprätthålla 

förtroendet för aktiemarknaden som kan motivera lagstiftning som i viss mån är 

betungande för bolaget. Det har även konstaterats att denna målkonflikt skall lösas genom 

en helhetsbedömning där de övergripande ändamålen balanseras mot varandra. 

Sammanfattningsvis kan denna avvägning sägas medföra att trots att regler som avser att 

motverka förtroendeskadliga företeelser kan anses hämma den ekonomiska utvecklingen 

(och skapa kostnader) så bör reglering införas då marknaden präglas av misslyckanden 

eller allvarliga brister som marknaden inte i sig själv kan hantera. Dessa regler bör dock 

                                                           
44 Eklund, K, m.fl., sida 84 ff.  
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ta konkret utgångspunkt i konkreta systemfel för att på så sätt vara effektiva och fylla en 

funktion som kan anses motivera eventuella ökade kostnader för regelefterlevnad. 

Målsättningen är att utifrån de övergripande ändamålen tillhandahålla ett regelverk som 

tar i beaktande både intresset av att motverka förtroendeskadliga ageranden och en 

lagstiftning som tillhandahåller seriösa företag ett flexibelt och icke allt för betungande 

regelverk. 

Vad gäller de underliggande intresseskyddsändamålen har det konstaterats att det i 

solventa bolag är aktieägarintresset som skall vara styrande för ändamålsbedömningen. I 

insolventa bolag är dock borgenärsintresset styrande. Det har också konstaterats att  det 

finns mycket som talar för att det ligger både i aktieägar- och borgenärsintresse att 

styrelsen har ett relativt långtgående övervaknings- och kontrollansvar. Dock får detta 

inte drabba inte verka kontraproduktivt i förhållande till det aktieägarnas överordnande 

intresse av vinstmaximering. Det måste således finnas en balans mellan styrelsens 

övervaknings- och kontrollansvar och styrelsens andra uppgifter i form av att bland annat 

agera i strategiska frågor samt utveckla bolaget.  
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3 Principal-agent teorin 

 

3.1 Inledning 

 

I detta kapitel skall den teoretiska bakgrunden till den problematik som ligger till grund 

för styrelsens övervaknings- och kontrollansvar behandlas. Denna del kommer sedan att 

ligga till grund för den i kapitel 4 gjorde genomgången av det svenska kontrollsystemet 

och styrelsens ansvar enligt gällande rätt. 
Av intresse kan det vara viktigt att poängtera att det är principalagent relationen 

mellan företagsledningen i form av VD (och andra ledande befattningshavare) å ena sidan 

och aktieägarna å andra sidan som avses. Jag utelämnar därmed helt den principalagent 

problematik som även, om än i mindre grad, finns mellan aktieägarna och styrelsen. 

Anledningen för detta är det är mellan dessa som den största intressekonflikten föreligger 

och därmed är det i denna relation som de största övervakningsbehoven framkommer. 

Det skall även tilläggas att för besvarandet av syftet med denna uppsats har det inte 

bedömts vara lika viktigt att fördjupa sig i relationen mellan styrelsen och aktieägarna.  

 

3.2 Separation av ägande och kontroll 

 

I mindre företag är ägande och kontroll för det mesta kopplat till en eller ett fåtal personer, 

ofta grundaren eller grundarna. Ägarna styr och kontrollerar då den dagliga verksamheten 

och bär samtidigt riskerna för företaget. När företaget växer kan det emellertid finnas 

behov att tillvarata vissa specialiseringsfördelar och/eller ta in externt kapital. Särskilda 

personer med viss kompetens tillsätts för att styra verksamheten och särskilda yrkesroller 

inom företaget uppkommer. Specialiseringen och delegeringen av makt från ägarna 

uppkommer vidare genom ABL där det stadgas en delegation av mer eller mindre all 

operativ beslutandemakt till en styrelse som utses av bolagsstämman och en VD som har 

hand om den löpande förvaltningen. När denna delegation sker så avhänder sig 

aktieägarna samtidigt möjligheten att direkt delta i förvaltningen och organisationen. 

Genom att ABL bara stadgar ett fåtal regler innehållande beslut som kräver aktieägarnas 

medverkan ges ledningen normalt ett vidsträckt handlingsutrymme att agera inom.45 

                                                           
45 Bergström, C, m.fl., sida 64.  
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Aktieägarna förväntas således inte delta i den dagliga verksamheten enligt ABL. Frågan 

är då om de kan anses ha något större incitament att vid sidan om de i lag stadgade 

åliggandena delta i företagets förvaltning.  

Enligt ekonomisk teori är det ekonomiskt rationellt för en aktieägare att sprida dess 

aktieinnehav i många olika bolag inom olika branscher, placeringsrisker kan helt enkelt 

reduceras genom en väldiversifierad portfölj. Med detta avses att en aktieägare kan 

försäkra sig mot de ekonomiska följderna av förluster i ett affärsprojekt genom att 

samtidigt inneha andelar i flera andra aktiebolag.46 Genom ett aktieägarkollektiv som 

innehar en väldiversifierad portfölj sänks också det enskilda aktiebolagets 

kapitalkostnader, detta eftersom placerarna ej kräver lika hög avkastning på grund av den 

reducerade diversifierar risken, normalt torde dessa aktieägare ha ett avkastningskrav på 

endast 8-9 %.47 Om en aktieägare har en odiversifierad portfölj höjs avkastningskravet 

vilket i förlängningen innebär högre kapitalkostnader för det enskilda företaget.48 

Logiken för en aktieägare att ha en väldiversifierad portfölj, för att på detta sätt sprida 

dess risker, medför också att aktieägaren knappast kommer att ha något incitament att 

delta i den dagliga driften av bolaget. Sammanfattningsvis innebär den maktdelegering 

som ABL stadgar, samt teorin om en väldiversifierad portfölj, att ägar- och kontrollrollen 

separeras. 

 

3.3 Agent-principalproblematiken 
 

Separationen av ägande och kontroll ligger till grund för den konflikt som i ekonomisk 

teori kommit att kallas för agent-principalproblematiken. Denna problematik, det vill säga 

att en person har den faktiska makten över egendomen och att någon annan står den 

ekonomiska risken vid bristande förvaltning, finns in bonad i alla uppdragsförhållanden. 

Problematikens kärna är att det mellan principalen, det vill säga uppdragsgivaren, och 

agenten, det vill säga uppdragstagaren, anses föreligga motstridiga intressen som i 

förlängningen innebär en intressekonflikt. De motstridiga intressena består i att det i 

grunden är rationellt att maximera den egna nyttan. Agenten vill anstränga sig så lite som 

möjligt för den avkastning som denne erhåller och principalen vill ha så stor avkastning 

                                                           
46 Bergström, C, m.fl., sida 53.  
47 Dicken, P, Global Shift, mapping the changing contours of the world economy, sjätte upplagan, 2011, 

s. 237 f.  
48 Bergström, C, m.fl. sida 53.  
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som möjligt för den erlagda kompensationen.49  Det som skiljer vanliga 

uppdragsförhållandena från aktiemarknadsbolag är att de förstnämnda är temporära, 

momentana. Om en person A ber person B att köpa en bil så rör det sig om ett förhållande 

som dels är begränsat till sin art, dels begränsat i tiden. På grund av uppdragets 

överblickbarhet kan principal A utforma uppdragsavtalet relativt utförligt och därmed 

begränsa risken för att lida ekonomisk skada. Så är inte fallet i ett bolagsförhållande där 

aktieägarna uppdragit till styrelse och VD att sköta förvaltning och organisation av 

företaget. Detta förhållande är inte begränsat till art och tid, det finns med andra ord en 

rad händelser och beslut som aktieägarna inte kan reglera i förväg.  

Att agent-principal förhållandet kan orsaka problem konstaterades redan av Adam 

Smith  1776 i verket ”An inquiry into the nature and causes of wealth of nations”, där 

beskrev Smith det som relativt naturligt att en person som förvaltar en någon annans 

egendom inte är lika noggrann i övervakningen och förvaltningen som om den vore hans 

eller hennes egen egendom.50 Agent-principal problematiken är således inte något nytt 

fenomen, dock får det en ökad komplexitet i börsnoterade bolag med noterade aktier. 

Dessa bolag karakteriseras av att det finns en anställd företagsledning som helt eller delvis 

saknar ägarintresse och detta medför ökade motsättningar vad gäller ägarna och 

företagsledningens intressen.51 När ägarna anförtror bolagets angelägenheter åt styrelsens 

och VD:n så avhänder de sig samtidigt möjligheten att kontrollera verksamheten. I brist 

på denna överblickbarhet, samt aktieägarnas svårighet att reglera alla framtida 

beslutssituationer, blir agent-principalproblematiken än mer påtaglig. 

 

3.4 Intressekonflikt i aktiemarknadsbolag 
 

Redan på 1930-talet publicerades verket ”the modern corporation and private property” 

av Berle och Means. Detta verk var ett av de första som beskrev konsekvenserna av agent-

principal relationen inom företag med en fragmentiserad ägarbild. De beskrev det som att 

i bolag med spritt ägande, där kontroll och aktieägande är separerat, blir aktieägarna 

passiva. Bolagsledningen har i dessa bolag än större möjlighet att se till sina egna 

                                                           
49 Eklund, K, m.fl., sida 161 f.  
50 Adam Smith, An Inquiry into the nature and causes of wealth of nations. 
51 SOU 2004:47, sida 163.  
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intressen än att beakta andra intressenters intressen.52 Nedan skall denna intressekonflikt 

konkretiseras ytterligare på ett teoretiskt plan. 

För det första kan företagsledningens ekonomiska intresse medföra att de vill ha, 

samt försöker agera för att få, en större del av det ekonomiska överskottet i bolaget. Detta 

kan medföra att ledningen börjar konsumera och ge sig själva förmåner på bolagets 

bekostnad, vilket slutligen minskar aktieägarnas avkastning på det av dem investerade 

kapitalet.53  

För det andra har företagsledningen ofta ett större intresse av att maximera 

balansomslutningen snarare än att maximera aktievärdet till förmån för aktieägarna. 

Anledningen för detta är att det torde vara bättre för ledningens karriär samt status att leda 

ett större bolag eller koncern, detta torde även kunna medföra större ekonomiska förmåner 

för ledningen.54 Att företagsledningen prioriterar ökad omsättning och tillväxt, istället för 

värdemaximering och räntabilitet till förmån för aktieägarna, kallas även för 

imperiebyggande. I rent konkret form tar det sig ofta i uttryck av företagsförvärv i snabb 

takt samt stora risktaganden, allt för att blåsa upp bolagets eller koncernens omsättning.55  

För det tredje består intressekonflikten även av att företagsledningen tycks ha en 

kortare tidshorisont än aktieägarna. Anledningen för detta torde vara en kort 

planeringshorisont hos marknaden som i sin tur medför att företagsledningarna sätter 

korta tidsperspektiv på företagets agerande och strategi. Till denna problematik kan 

mycket av det som kommit att kallas kvartalsekonomi kopplas, en problematik där 

företagsledningarna strävar efter kortsiktig hög tillväxt och vinstmaximering. Detta kan i 

sin tur leda till otillbörligt risktagande till skada för aktieägarna.56 

I komplicerade, icke momentana, agent-principal relationer blir möjligheten för 

agenten att missbruka sin ställning och/eller sätta principalens intresse åt sidan större. 

Detta då det i dessa fall är svårare för principalen att effektivt övervaka agenten. Till dessa 

relationer räknas sådana förhållanden där agenten har hand om en stor och omfattande 

verksamhet åt principalen och där det torde krävas specialisering av funktioner samt 

särskilda kvalifikationer för att kunna utföra verksamheten.57 Till dessa räknas definitivt 

                                                           
52 Sandberg, C, Aktiebolagsrätten, Studentlitteratur, 2007, sida 21.  
53 SOU 2004:47, sida 163 f.  
54 Bergström, C, m.fl., sida 67. 
55 Sevenius, 2009, sida 37 ff.  
56 Bergström, C, m.fl. sida 69.  
57 Eklund, K, m.fl., sida 163 f.  
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det fall när aktieägarkollektivet i ett börsnoterat bolag anförtror skötseln av bolaget till en 

företagsledning. 

Med beaktande av den ovan beskrivna intressekonflikten samt dess dimensioner är 

det relativt enkelt att peka på det stora behovet av övervakning från aktieägarnas sida över 

VD och företagsledning. Att effektivt övervaka agenten, i detta fall företagsledningen, är 

förenat med betydande kostnader, så kallade övervakningskostnader.58 Genom ABL har 

dock styrelsen fått en viktig uppgift att ta tillvara på aktieägarnas intresse inom ramen för 

den ovan beskrivna problematiken. I nästa kapitel kommer detta att behandlas närmare.  

 

 

3.5 Det svenska bolagsstyrningssystemet och övervakningen  

 

Kontrollansvaret som sådant har stark anknytning till ämnet corporate governance eller 

på svenska bolagsstyrning. Bolagsstyrning har i litteraturen och förarbeten definierats på 

en rad olika sätt. Bergström och Samuelsson betraktar det relativt konkret som den 

kontroll och övervakning som är avsedd att sammanlänka ledningens handlande med de 

intressen som aktieägarna samfällt har.59 Sandberg däremot ser det mer övergripande som 

ett system vari bolaget styrs och kontrolleras.60 Förtroendekommissionens definition är 

emellertid mer likt den av Bergström och Samuelsson förespråkade. Kommissionen 

definierar bolagsstyrningen som ett system genom vilket företag styrs och kontrolleras, 

med den underförstådda innebörden att det är ägarnas ansvar att utöva denna styrning och 

kontroll.61 Oavsett vilken definition som är mest riktig kan det uppmärksammas att 

kontrollaspekten nämns i samtliga definitioner. Övervakningsansvaret, samt hur man 

skall lösa separationen av ägande och kontroll och den eventuella intressekonflikt som 

finns mellan aktieägarna och företagsledningen, är således en stor del av bolagsstyrning 

som ämne. 

I litteraturen brukar bolagsstyrningen delas in i två övergripande system, 

kontrollägarsystemet och det marknadsbaserade systemet.62 I kontrollägarsystem är det 

inte ovanligt att en eller ett fåtal ägare innehar en så pass stor del av aktierna i ett bolag 

att de kan kontrollera och styra bolaget i realiteten. Det marknadsbaserade systemet 

                                                           
58 Eklund, K, m.fl., sida 165 f.  
59 Bergström, C, m.fl., sida 125 f.  
60 Sandberg, C, sida 144 f.  
61 Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 1, punkt 1, sida 3.  
62 Se bland annat Blom, M, m.fl., sida 15 ff och Severnius, R, 2009, sida 110 f.  
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präglas tvärtemot av spritt aktieägande. Dessa skillnader i ägarstrukturer har stora effekter 

vad gäller de olika bolagsorganens och särskilt styrelsens roll i övervakningshänseende. 

Det svenska bolagsstyrningssystemet är att klassificera som ett kontrollägarsystem, 

det finns således ett stort inslag av koncentrerat ägande i de svenska 

aktiemarknadsbolagen.63 I detta system utgör de så kallade kontrollaktieägarna en viktig 

del av styrningen av företaget. Kontrollaktieägarna har ofta koncentrerat sitt aktieägande 

till ett eller ett fåtal bolag och har därför ett helt annat incitament än aktieägare med ett 

diversifierat aktieinnehav att delta i skötseln av bolaget.64 Kontrollaktieägarna deltar ofta 

aktivt i skötseln av bolaget, till exempel genom styrelserepresentation eller på andra mer 

indirekta sätt. Det torde inte heller vara ovanligt att de deltar och agerar i sakfrågor som 

hör till den löpande förvaltningen. Effekten av detta är att ägaren får en väldigt 

dominerande roll i aktiebolaget. Kontrollägaren kan dessutom ofta på egen hand utse 

styrelse och indirekt VD. Denna maktställning medför i sin tur att både styrelsen och 

ledningen kommer nära kontrollaktieägaren.65  

Det svenska bolagsstyrningssystemet har även betydelse för marknaden för 

företagskontroll. Statistik visar att det sker relativt få företagsförvärv på den svenska 

aktiemarknaden. En av huvudanledningarna för detta torde vara den kontrollpost som 

innehas av kontrollaktieägarna, vilket försvårar ett företagsövertagande i stora drag. 

Marknaden för företagskontroll tenderar att fungera bättre på marknader med mer spritt 

aktieägande.66 Ytterligare en aspekt som hämmar marknaden för företagskontroll är 

möjligheten att använda sig av röstvärdedifferenser. Enligt 4 kap. 10 § ABL tillåts så 

mycket som 1:10 i röstvärdesskillnader. Detta medför att kontrollposterna hålls ännu mer 

intakt. 

 

3.6 Kontrollaktieägande – en lösning på agentprincipal 

problematiken 

 

Det svenska bolagsstyrningssystemet är som sagt att karaktärisera som ett 

kontrollägarsystem, det vill säga ägandet är väldigt centrerat och inte sällan finns det en 

eller flera kontroll aktieägare i de börsnoterade bolagen. Dessa ägare är dessutom till stor 

                                                           
63 Henrekson, Jakobsson, Globalisering och erodering av den svenska modellen för bolagsstyrning.  
64 Bergström, C, m.fl., sida 135. 
65 Sevenius, R, 2009, sida 110. 
66 Sevenius, R, 2010, sida 64.  
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del aktivt med och påverkar skötseln av aktiemarknadsbolaget som sådant. Inom det 

svenska bolagsstyrningssystemet är därför utgångspunkten att avståndet mellan ägande 

och kontroll inte är lika stort som i bolagsstyrningssystem som präglas av spritt 

aktieägande.  

I doktrin har det mer eller mindre varit en icke ifrågasatt sanning att koncentrerat 

ägande i form av kontrollaktieägare kan lösa mycket av de övervaknings- och 

kontrollbehov som agentprincipal-problematiken ger upphov till. En dominerande 

aktieägare med stort ägarintresse kan förväntas göra betydande kontrollinsatser, detta då 

aktieägarens ekonomiska utbyte av övervakningen troligen överstiger kostnaderna för 

kontrollinsatsen.67 Detta kan jämföras med små aktieägare som normalt torde sakna ett 

motsvarande incitament att övervaka ledningen i bolaget. Det är nämligen förknippat med 

stora kostnader att övervaka ett bolag för att få informationen om dess verksamhet och 

ekonomiska situation. Om en aktieägare har ett litet aktieinnehav så är den förbättring 

som kan vinnas genom övervakningen i ekonomiska mått inte tillräcklig för att det skall 

vara ekonomiskt rationellt att företa övervakningen. I litteraturen har det därför ansetts 

att stor ägarspridning, där var och en av ägarna har små aktieandelar, medför ett utökat 

utrymme för företagsledningen att prioritera dess egna intressen. Detta medför i slutändan 

ökade agentkostnader för aktieägarna i bolaget.68 

Det har i doktrinen även ansetts att dominerande ägare, som tar aktiv del i företagets 

skötsel, till exempel genom styrelserepresentation eller deltagande i företagsledningen, 

minskar den informationsasymmetri som normalt råder mellan aktieägare och 

företagsledningen. Ytterligare fördelar med kontroll ägande har ansetts vara att 

aktieägaren genom sitt deltagande i bolagets skötsel kan fungera som en garant för att 

aktieägarnas vinstmaximerande intresse prioriteras före konkurrerande intressen hos 

företagsledningen.69 Till detta har det också i litteraturen hänförts att en 

kontrollaktieägare, som ett resultat av dess kontrollpost, själv kommer att bära en stor del 

av förmögenhetskonsekvenserna i de beslut som fattas i bolaget. På grund av detta har en 

viss presumtion fastslagits att en kontrollaktieägare i mindre omfattning vägleds av andra 

intressen än dem som aktieägarkollektivet gemensamt representerar.70 
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Den aktiva ägarrollen har också varit föremål för kommentarer inom 

lagstiftningsarbetet under de senaste 20 åren. Redan i aktiebolagskommitténs betänkande 

1995 slog kommittén fast den stora betydelsen som en aktiv ägarroll har vad gäller de 

grundläggande principer som skall forma lagstiftningen. I betänkandet lyfte kommittén 

bland annat fram hur viktigt det är att aktieägarna tar ansvar och övervakar sina 

investeringar genom att hålla sig underrättad om hur företagens verksamhet fortskrider 

och utvecklas. ABL skall därför enligt kommittén ha en sådan utformning som främjar 

en aktiv ägarfunktion, detta kräver att lagen bland annat garanterar aktieägarna den 

yttersta beslutanderätten i bolaget. Genom detta kan lagstiftningen nämligen möjliggöra 

att företagen (genom aktieägarnas påverkan) har största möjliga förutsättningar för en 

fortlöpande och snabb anpassning av företagens organisation och verksamhet till 

förändringar i omvärlden.71 Denna grundläggande syn på ägarrollen, och i förlängningen 

kontrollaktieägandet, bekräftades även i regeringens proposition till nya 

aktiebolagslagen. Efter att ytterligare en rad företagsskandaler hade aktualiserat frågan 

om ansvarstagande i företagen slog regeringen fast att: ”Betydelsen av ansvarsfulla och 

aktiva aktieägare har accentuerats ytterligare av de missförhållanden som på senare tid 

har uppdagats inom vissa företag. Strävan mot att ge goda förutsättningar för en aktiv 

ägarroll i bolagen bör således prägla den nya aktiebolagslagen.”72 

Sammanfattningsvis tycks lagstiftarens lösning på företagsskadliga företeelser vara 

en ökad betoning av ägarrollens betydelse, bland annat genom att möjliggöra för en 

majoritet att utöva ett stort inflytande över bolaget. Detta påverkar också styrelsens 

eventuella roll i övervaknings- och kontrollhänseende. Genom en stark ägarstyrning där 

aktieägarna utför en aktiv kontrollfunktion i bolaget minskar behovet av styrelsens 

övervakning och kontroll. I förhållande till detta har det i doktrin poängterats att 

rättssystemet mås te fästa stor vikt vid en av aktieägarna föranstaltad kontroll av VD och 

företagsledningens förvaltning.73 

 

3.7 Sammanfattning 
 

I detta kapitel har den grundläggande problematiken avseende separationen mellan 

ägande och kontroll berörts. Denna separation ligger till grund för den konflikt som i 
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den ekonomiska teorin kallas för agentprincipal problematiken. Exempel på denna 

problematik är då aktieägarna anförtror skötseln av ett aktiemarknadsbolag till en 

företagsledning. Grunden för problematiken är att det mellan aktieägarna och 

företagsledningen finns en intressekonflikt. Denna intressekonflikt kan medföra att 

företagsledningen skadar aktieägarna genom att prioritera sina egna intressen. Detta 

medför att det finns ett behov av övervakning och kontroll av företagsledningens 

agerande för att säkerställa att de agerar i aktieägarnas intresse. Dock anses 

principalagent problematiken vara mindre inom det svenska bolagsstyrningssystemet då 

det präglas av kontrollaktieägande. Med detta avses att en stor del av övervakningen och 

kontrollen förväntas utföras av en aktieägare med stort aktieinnehav i bolaget. Detta 

skulle tala för att styrelsens övervaknings- och kontrollansvar inte är lika viktigt inom 

det svenska bolagsstyrningssystemet och detta bör i sådana fall även beaktas vid 

bedömningen av huruvida gällande rätt är ändamålsenligt utformad.  

 

 

4 Aktiemarknadsbolags organisation och det interna 

kontrollsystemet  

 

4.1 Inledning  
 

Trots att det svenska bolagsstyrningssystemet präglas av kontrollägare har styrelsen 

fortfarande en viktig roll i övervaknings- och kontrollhänseende. En stor majoritet av 

aktieägarna i ett aktiemarknadsbolag ser fortfarande sitt innehav som en kapitalplacering. 

De har därmed lämnat över stora delar av driften av bolaget till styrelsen, den 

verkställande direktören (VD) och övrig företagsledningen. Detta medför alltså att det 

även i svenska aktiemarknadsbolag sker en stor överföring av makt från ägarna till 

företagets ledning. Nedan skall nu den interna organisationen och dess 

övervakningsskyldigheter, med fokus på styrelsen, beskrivas. 
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4.2 Den interna organisationen i ett aktiemarknadsbolag 
 

Inom aktiebolags- och aktiemarknadsrätten finns fyra stycken bolagsorgan, dessa är 

bolagsstämman, styrelse, revisor och VD. Till dessa bolagsorgan kompletteras 

organisationsbilden av en mängd andra enheter och funktioner i form av en 

företagsledning, en valberedning som väljer styrelsen samt olika utskotts grupper som 

arbetar inom och med styrelsen. Emellertid kan sägas att de fyra bolagsorganen utgör 

kärnan avseende den övergripande funktionsfördelningen i ett aktiemarknadsbolag och 

framställningen i detta avsnitt kommer också att fokusera på dessa fyra.  

Aktieägarnas huvudsakliga rättigheter utövas enligt 7 kap. 1 § ABL på 

bolagsstämman som också är det högsta beslutande organet i aktiebolaget. På en rad 

områden har bolagsstämman dessutom exklusiv beslutanderätt i olika frågor, bland annat 

vad gäller ändringar av bolagsordning i 7 kap. 42 § ABL, val av revisor i 9 kap. 8§ ABL 

och val till styrelse 8 kap. 8 § ABL. Enligt 7 kap. 10 § ABL skall en ordinarie stämma 

hållas en gång per år, dock kan även extra bolagsstämmor utlysas vid behov enligt 13 § 

samma kapitel. Bolagsstämmans huvudsakliga funktion är således att vara ett organ som 

fattar övergripande beslut. Trots att stämman i teorin kan ge direktiv i alla olika typer av 

frågor, torde detta knappast ske. ABL är inte konstruerad för att stämman skall fatta 

löpande strategiska beslut i den löpande verksamheten. Detta kommer även till uttryck 

avseende övervakningsansvaret då ABL inte föreskriver något särskilt ansvar i detta 

avseende.74 Förutom en eller ett fåtal kontrollaktieägare har det övriga 

aktieägarkollektivet inom ett aktiemarknadsbolag inte heller något incitament att utöva 

en långtgående övervakning av bolaget. I ett aktiemarknadsbolag överför alltså 

aktieägarna mycket av övervakningen och kontrollen av de resurser som de bidragit med 

till styrelse och VD.75 

Den interna övervakningen och kontrollen av att aktieägarnas resurser används på 

ett lämpligt sätt ligger främst på aktiemarknadsbolagets styrelse. Styrelsens ansvars- och 

kompetensområde stadgas främst i 8 kap. 4 § ABL där det anges att styrelsen skall ha 

hand om bolagets förvaltning och organisation. Detta består bland annat i att fortlöpande 

bedöma bolagets och, om bolaget är ett moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska 

situation. Vidare skall styrelsen se till att bolagets organisation är väl utformad så att 

årsredovisning och bokföring samt ekonomin i övrigt kan kontrolleras. Det finns även 
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regler i svensk kod för bolagsstyrning (nedan kallad koden) som berör styrelsens arbete.  

Styrelsens kompetens- och ansvarsområde enligt ABL är således väldigt långtgående. 

ABL förutsätter att tyngdpunkten i förvaltningen ligger hos styrelsen och dessa har 

därmed att svara för ett stort antal organisations- och förvaltningsuppgifter. Trots detta är 

den faktiska delegationen av uppgifter från styrelsen till VD i realiteten betydande.76 

Utöver VD tillsätts ofta andra funktioner inom företagsledningen som också utför 

uppgifter som ligger inom eller åtminstone nära styrelsens organisations- och 

förvaltningsansvar. Inom aktiemarknadsbolag finner man därför vanligen många 

funktioner som inte faller in i ABL:s organisationsmönster, exempelvis koncern-, 

ekonomi-, avdelnings, och divisionschefer. Funktioner som många av styrelsens uppgifter 

delegeras till.77 Utifrån detta handlar mycket av styrelsens arbete om att utöva ett 

övervaknings- och kontrollansvar, detta kommer att behandlas mer ingående nedan i 

kapitel 4.3.1. 

Revisorns uppgifter stadgas i 9 kap. 3 § ABL. Där anges att revisorn skall granska 

bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. 

Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Vad 

som avses med god revisionssed är en komplex fråga och förändras i takt med 

samhällsutvecklingen. God revisionssed utformas genom bland annat rekommendationer 

från olika aktörer på revisionsområdet. Revisorn är således viktig för kontrollfunktionen 

i ett aktie- och aktiemarknadsbolag. Till skillnad mot styrelsen agerar revisorn utanför 

bolagets hierarki. Att revisorn kontrollerar bolagets årsredovisning är av stort vikt för den 

aktieköpande allmänheten som genom denna får en möjlighet att överblicka ett bolags 

ekonomiska situation.78 Enligt 9 kap. 5 § ABL skall revisorn för varje räkenskapsår lämna 

en revisionsberättelse till bolagsstämman. 

VD är företagets verkställande organ och skall enligt 8 kap. 29 § sköta den löpande 

förvaltningen av bolaget. Vad som avses med den löpande förvaltningen får bedömas från 

bolag till bolag. Viss ledning kan hämtas från 8 kap. 29 § 2st. ABL där det e contario 

framgår att utanför den löpande förvaltningen faller sådana uppgifter som med hänsyn till 

omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag. Vad gäller 

övervakningsfunktionen ansvarar VD främst för att utöva kontroll av den löpande driften 

                                                           
76 Bergström, C, m.fl., sida 107.  
77 Båvestam, Aktiebolagsstyrelsens möjligheter att delegera sina uppgifter med ansvarsreducerande 

verkan, JT 2001-2002, sida 260.  
78 Eklund, K, m.fl., sida 286. 
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av bolaget. I ett bolag med en icke arbetande styrelse (vilket ofta är normalfallet) ligger 

således den kontinuerliga övervakningen av bolagsverksamheten i första hand på VD. I 

denna övervakningsfunktion ingår att VD ska utöva tillsyn över personalen samt se till 

att den löpande bokföringen sker på ett lagligt och lämpligt sätt.79 För att VD skall 

fullgöra dess övervakningsansvar har det i doktrin hävdats att den, precis som styrelsen, 

fortlöpande ska bedöma bolagets ekonomiska ställning.80 Samtidigt kan det konstateras 

att VD förutsätts ha en mer långtgående kännedom om bolagets förhållanden än vad 

styrelsen har. Anledningen för detta är att VD arbetar dagligen i bolaget samt att den är 

en central och koordinerande inom bolagsledningen. Detta medför att denne har större 

möjlighet än andra att bedöma följderna av beslut, åtgärder och underlåtenhet.81  

Förhållandet mellan VD och styrelsen vad gäller övervakningsansvaret torde bli att 

den förstnämnda har hand om den dagliga verksamheten medan styrelsen har till 

huvuduppgift att utöva tillsyn över bolagets verksamhet i stort samt kontrollera att VD 

fullgör sina uppgifter.82 Trots att VD har ett betydande kontrollansvar torde det dock 

snarare handla om att denne (tillsammans med övriga företagsledningen) blir 

kontrollerad. Precis som konstaterats ovan torde det normalt ske en relativt långtgående 

delegering av uppgifter till VD och andra inom bolagsledningen. Detta tillsammans med 

det faktum att företagsledningen, i förhållande till aktieägarna, ofta torde ha andra 

intressen medför att en ändamålsenlig övervakning och kontroll från styrelsen är viktig. 

Annars kan bolaget komma att drivas på ett sätt som inte är vinstmaximerande för 

aktieägarna.  

 Det har på senare år uppkommit en allt mer intensiv debatt kring frågorna om 

styrelsens roll i övervaknings- och kontrollhänseende, trots att det finns reglerat både i 

ABL och svensk kod för bolagsstyrning. Bland annat gäller frågeställningarna 

ansvarsfördelningen mellan styrelse och revisor.83 Även om ansvarsfördelningen mellan 

de olika bolagsorganen finns reglerade finns det från samhällets sida en bild av att revisor 

och styrelse skyller på varandra vid oupptäckta oegentligheter. Syftet i denna uppsats är 

som sagt att analysera ändamålsenligheten avseende styrelsens övervaknings- och 

kontrollansvar i aktiemarknadsbolag. Någon mer utförlig analys av revisorsansvaret skall 

således inte göras. Vad gäller relationen mellan styrelse- och revisoransvaret i 

                                                           
79 Eklund, K, m.fl,, sida 253.  
80 Dotevall, R, Bolagsledningens skadeståndsansvar, andra upplagan, Norstedts Juridik, 2008, sida 129.  
81 Taxell, L-E, Ansvar och ansvarsfördelningen i aktiebolag, Åbo Akademi, 1963, sida 84.  
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kontrollhänseende kan dock följande konstateras. Styrelsen har tillsammans med VD och 

företagsledningen det primära ansvaret för såväl att den ekonomiska redovisningen samt 

att verksamheten bedrivs lagenligt och på ett sätt som inte skadar aktieägarna. Revisorns 

uppgift är att granska bolagets räkenskaper samt ledningens förvaltning, dock skall inte 

revisorn stå som en garant för att den finansiella rapporteringen, detta är styrelsens 

uppgift.84  

 

4.3 Styrelsens roll 

 

4.3.1 Styrelsens övervakning- och kontrollansvar   

Styrelsens legala ansvar och kompetens stadgas framförallt i 8 kap. ABL. Enligt 8 kap. 4 

§ 1 st. svarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter. Generellt kan styrelsen sägas ha ett övergripande ansvar för att bolaget 

drivs i enlighet med vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL. Styrelsen har således inte endast ett 

övervaknings- och kontrollansvar, styrelsen har också ett mer allmänt ansvar att leda 

företaget där ett stort mått av strategiska frågor och beslut inryms. Det senare måste 

balanseras mot det mer konkreta övervaknings- och kontrollansvaret. Samtidigt är det 

även här av vikt att poängtera den långtgående delegering av uppgifter som sker från 

styrelsen till VD. Detta medför att övervaknings- och kontrollansvaret blir en än mer 

tydlig del av styrelsens arbete.  

Styrelsens förvaltningsansvar preciseras i 8 kap. 4 § 2 st. där det stadgas att styrelsen 

fortlöpande skall bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, 

koncernens ekonomiska situation. Av stort intresse är att inte endast moderbolagets 

situation skall bedömas utan styrelsen har också övervakningsansvar för övriga 

koncernbolags ekonomiska situation. Förvaltningsansvaret kompletteras dessutom av 8 

kap. 5 § ABL där det stadgas att styrelsen skall meddela skriftliga instruktioner för när 

och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning enligt 4 § 2 st. skall samlas 

in och rapporteras till styrelsen. Genom hänvisningen till 4§ 2 st. så avser skyldigheten 

att meddela skriftliga instruktioner för rapportering av information koncernen i stort. Det 

vill säga ett moderbolag skall även ge instruktioner för den ekonomiska rapporteringen 

från och i dotterbolagen.85 Hur rapporteringssystemet mer i detalj skall utformas lämnar 
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lagstiftaren till styrelsen att avgöra. Enligt förarbetena skall dock rapporteringssystemet 

utformas för att passa bolagets behov. I större bolag (till vilket aktiemarknadsbolag 

räknas) torde det innebära att rapporteringen utformas så att den ger styrelsen underlag 

för uppföljning av planer, budgeter samt andra viktiga ekonomiska aspekter. 86Vad gäller 

den tillit som kan fästas till den erhållna informationen är utgångspunkten att styrelsen 

skall kunna lita på de uppgifter som de erhåller. Detta gäller tills omständigheter dyker 

upp som ger styrelsen anledning att befara att allt inte står rätt till i bolaget eller 

koncernen.87  

Hur långtgående ansvaret enligt 8 kap 4 § 2st är, är i stora delar oklart. I förarbetena 

konstateras emellertid att det inte kan begäras att styrelseledamöter som inte arbetar i 

bolaget skall kunna känna till detaljer avseende bolagets förhållanden. Däremot kan det 

begäras att styrelsen fortlöpande skall hålla sig uppdaterad om viktiga omständigheter för 

att kunna göra en mera övergripande bedömning av bolagets ekonomiska förhållanden.88 

Sannolikt måste det dessutom skiljas mellan olika aspekter i övervakningsansvaret. Precis 

som Dotevall är inne på torde övervakningsplikten sannolikt vara mer långtgående när 

den kopplas till centrala problem i bolagets verksamhet med tonvikt på bolagets eller 

koncernens ekonomiska ställning. När det däremot handlar om olika typer av affärsbeslut, 

eller andra typer av beslut från företagsledningen, torde styrelsens övervakningsplikt inte 

vara lika långtgående.89 

I 8 kap. 4 § 3 st., där styrelsens organisatoriska ansvar preciseras, framhävs också 

övervaknings- och kontrollansvaret. I 4 § 3 st. stadgas att organisationen skall vara 

utformad så att bokföring, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i 

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Detta torde inte direkt gälla styrelsens ansvar 

för övervakning, dock anses det vara styrelsens ansvar att se till att andra 

befattningshavare och enheter i bolaget kontrollerar viktiga ekonomiska aspekter. Hur 

långtgående det organisatoriska ansvaret är, är lite oklart och definieras inte i ABL. I 

förarbetena anges att organisationen skall vara ändamålsenligt utformad i förhållande till 

verksamhetens art och storlek.90 Vad som krävs för att detta organisatoriska ansvar ska 

vara uppfyllt avgöras således av verksamhetens storlek och art. I ett aktiemarknadsbolag 

med omfattande verksamhet torde det organisatoriska ansvaret därför vara betydande. Det 
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kan dock noteras att (till skillnad mot vad som är fallet för 4 § 2 st.) det inte stadgas något 

ansvar för ett moderbolags styrelse att se till verksamheten i hela koncernen som helhet 

är organiserad så att de ekonomiska förhållandena kan kontrolleras på ett betryggande 

sätt. 

I ett aktiebolag, vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska 

styrelsen enligt 8 kap. 49a § ABL dessutom ha ett revisionsutskott. I paragrafens andra 

stycke stadgas dock att denna uppgift kan utföras av styrelsen som helhet om minst en av 

ledamöterna är oberoende och har redovisnings- eller revisionskompetens. Utskottet ska 

enligt 8 kap. 49b § ABL bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, 

redovisningen samt granska revisorns arbete med mera. Denna övervakning gäller även i 

förhållande till koncernredovisningen. Revisionsutskottets uppgift är att bereda revisons- 

och redovisningsfrågor åt styrelsen samt övervaka bolagets redovisning och interna 

kontrollsystem. På så sätt kan revisionsutskottet sägas utgöra en kompletterande 

kommitté inom styrelsen avseende övervakningsansvaret för revisionen. Det har i 

förarbetena poängterats att syftet med revisionsutskottet är att tydliggöra styrelsens 

ansvar för redovisningen och den interna kontrollen.91 Redan här kan det vara av vikt att 

uppmärksamma, precis som stadgas i 49b §, att revisionsutskottets uppgifter inte påverkar 

styrelsens ansvar och uppgifter. Hur detta stadgande mer i detalj skall tolkas är dock inte 

helt fastställt. Enligt Eklund och Stattin är det rimligt att tolka lagtexten på så sätt att 

styrelsen har ansvar för de brister som finns i revisionsutskottets uppgifter. Det vill säga 

om det finns brister i årsredovisningen är det styrelsen som kollektiv är ansvariga för 

dessa brister, inte revisionsutskottet.92 Denna ståndpunkt har också stöd i betänkandet om 

det svenska förslaget om införande av revisionsutskott.93 Det går således att konstatera 

att revisionsutskottet skall bereda och stödja styrelsen i de frågor som anges i 8 kap. 49b§ 

ABL, detta för att styrelsen skall kunna fullgöra dess skyldigheter enligt 8 kap. 4 § ABL. 

Avseende det organisatoriska ansvaret så preciseras detta för publika bolag i 8 kap. 

46b § ABL. Där stadgas att styrelsen skall ge skriftliga instruktioner avseende 

arbetsfördelningen mellan dels styrelsen och VD men också i förhållande till andra organ 

som styrelsen inrättar, exempelvis revisionsutskottet. Även här är det av intresse att 

uppmärksamma att denna skyldighet i form av att upprätta instruktioner inte omfattar 

koncernförhållanden, skyldigheten avser enbart interna bolagsförhållanden. 
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Styrelsens generella övervakningsansvar finns även reglerade inom ramen för 

självregleringen i form av svensk kod för bolagsstyrning. I stort överensstämmer 

styrelsens uppgifter enligt punkt 3.1 i koden (om än lite mer detaljerade) med det som 

stadgas i 8 kap. 4 § ABL. Dock preciserar koden styrelsens ansvar för att det ska finnas 

en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller 

för bolagets verksamhet. Av ytterligare intresse för övervaknings- och kontrollansvaret 

är punkt 7.4 i koden där styrelsens arbetsformer avseende den interna kontrollen 

preciseras. Där stadgas att styrelsen ska se till att det finns en god intern kontroll samt 

fungerande rutiner som säkerställer att den finansiella rapporteringen är korrekt med 

mera. I punkterna 7.5 och 7.6 anges dessutom att styrelsen en gång i halvåret skall träffa 

bolagets revisor samt säkerställa att revisorerna granskar halvårs- och 

niomånadersrapporten.  

Vid sidan om de i lag stadgade skyldigheterna har styrelsen dessutom ett ansvar som 

bygger på den sysslomannarelation som finns mellan styrelsen och aktieägarna. Från 

denna sysslomannarelation har det utvecklats en lojalitetsplikt, denna är en viktig faktor 

att beakta för att kunna skapa en helhetsbild av styrelsens övervakningsansvar. 

Lojalitetsplikten innebär att styrelsen skall agera lojalt och i linje med aktieägarnas 

intresse. I förhållande till den i ABL stadgade övervakningsansvaret utgör 

lojalitetsplikten ett komplement som hjälper att konkretisera övervakningsansvarets 

närmare innebörd. Problematiskt i detta avseende är att det i svensk rätt saknas en allmän 

juridisk lära som konkretiseras lojalitetsplikten.94 Under dessa förhållanden är det vara 

svårt att konstruera en allmän omsorgsplikt som, vid sidan om de i lag reglerade 

aktsamhetsnormerna, kan ligga till grund för exempelvis skadeståndsansvar enligt 29 kap. 

ABL. I förhållande till en styrelseledamots omsorgsplikt har Bergström och Samuelsson 

uttalat att det inom gällande rätt knappast går att ålägga en styrelseledamot en 

professionell standard, detta skulle tala för relativt låga aktsamhetskrav i 

skadeståndshänseenden.95 Detta bekräftas också i praxis i form av NJA 1974 s. 297 där 

Högsta domstolen (HD) ålade ett väldigt lågt aktsamhetskrav för styrelseledamoten i 

fallet. Det skall emellertid konstateras att det inte rörde sig om ett publikt bolag. Mer 

relevant är då hovrättsfallen RH 2007:56 som avsåg styrelsens ansvar i ett lite större 

bolag, dock inte aktiemarknadsbolag. Där konstaterar hovrätten det som framkom i NJA 
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1974 s. 297. Det vill säga att styrelsens generella övervakningsansvar när någon annan 

har hand om den löpande förvaltningen är begränsad. Ansvaret att öka övervaka och 

kontrollera förhållandena ökar emellertid om det finns varningssignaler som bör 

uppmärksamma styrelsen på att inte allt står rätt till.   

 

4.3.2 Delegation i förhållande till övervaknings- och kontrollansvar  

Som påpekats ovan i kapitel 4.2 torde en stor del av styrelsens förvaltnings- och 

organisations ansvar delegeras till VD och andra funktioner inom bolagsledningen. I 8 

kap. 4 § 4 st. ABL stadgas hur detta påverkar styrelsens ansvarsförhållanden samt 

effekterna för övervaknings- och kontrollansvaret. Enligt stadgandet skall styrelsen vid 

en delegation av uppgifter handla med omsorg och fortlöpande kontrollera att 

delegationen kan upprätthållas. Vid delegation uppkommer således ett särskilt 

kontrollansvar för styrelsen som kollektiv i förhållande till de ledamöter eller 

utomstående som delegationen skett till. Detta innebär att styrelsen ansvarar för 

eventuella brister vid valet av, instruktioner till och kontrollen av den som delegation 

skett till.96 Vad gäller kontrollansvaret är det enligt doktrin omfattande och det torde 

krävas väldigt liten misstanke för att styrelsen skall behöva agera.97 

Stadgandet ger också uttryck för att styrelsen inte med ansvarsbefriande verkan kan 

delegera bort de uppgifter som direkt åläggs dem enligt 8 kap. 4 §. Således kan styrelsen 

inte delegera bort dess ansvar att fortlöpande bedöma bolagets (eller koncernens som 

helhet om det är ett moderbolag) ekonomiska situation samt det organisatoriska ansvaret 

att utforma så att bokföring, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i 

övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt.98 Detta torde även ligga i linje med det 

som sagts ovan om styrelsens förhållande till revisionsutskottet.  

 

4.3.3 Styrelseledamöternas inbördes förhållande och arbetsordningen 

Av ABL 8 kap. 35 § 2 st. framkommer indirekt att styrelsen är ett kollegialt organ då det 

stadgas att enskilda ledamöter inte kan ingå rättshandlingar å bolagets vägnar. Detta 

innebär att det enligt huvudregeln är styrelsen som helhet som har ansvar att uppfylla de 

i lag stadgade skyldigheterna. Beslut inom styrelsen fattas enligt ABL 8 kap. 22§ med 
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enkel majoritet. En ledamot som har avvikande synpunkt, och därmed inte ställer sig 

bakom ett styrelsebeslut, bör få sin reservation noterad i protokollet för att undgå 

eventuellt ansvar.99 Den teoretiska möjligheten för en styrelseledamot att reservera sig 

mot beslut är obegränsad, men i praktiken är det dock något som sällan görs. Anledningen 

för detta är att det inom svenskt styrelsearbetet råder stora inslag av en koncensuskultur. 

Denna kultur innebär att ledamöterna inom styrelser i största möjliga mån försöker arbete 

fram förslag och beslut där det råder total enighet, vilket medför ett arbete fullt av 

kompromisser. Av detta följer att ledamöterna sällan reserverar sig mot beslut. Om en 

ledamot vid upprepade tillfällen reserverar sig mot styrelsebesluten bör denna nämligen 

avgå ur styrelsen.100 Denna ordning anses ge styrelsen en stor tyngd då den förmedlar en 

bild av enighet. Samtidigt kan det konstateras att det ställs stora krav på integritet och 

ansvarstagande hos de enskilda ledamöterna. 

Som ovan konstaterats är huvudregeln att det är styrelsen så som kollegialt organ 

som skall se till att uppfylla styrelsens övervaknings- och kontrollansvar. För ett 

fungerande styrelsearbete är det dock viktigt med en lämplig arbetsfördelning mellan 

ledamöterna och för publika aktiebolag finns det också en lagstadgad skyldighet enligt 8 

kap. 46a§ att anta en skriftlig sådan. I den skriftliga arbetsordningen skall det bland annat 

anges hur arbetet skall fördelas mellan ledamöterna samt hur ofta styrelsen skall 

sammanträda. Arbetsfördelningen är också av stor vikt när enskilda ledamöters ansvar 

skall fastställas. Det bör även uppmärksammas att arbetsordningen gäller inom varje 

enskilt aktiebolag som sådant, den tar inte hänsyn till koncernförhållanden. 

Genom en arbetsordning skall således enskilda ledamöters respektive 

ansvarsområden och arbetsuppgifter fastställas. I förarbetena fastslås emellertid att 

arbetsordningen inte medför att styrelsens generella ansvar för bolagets förvaltning och 

organisation urholkas. Trots att ett en arbetsordning antagits, där vissa ledamöter har ett 

utökat ansvar för vissa ansvarsområden, måste styrelsen fortlöpande tillse att den 

beslutade arbetsfördelningen fungerar.101 Detta medför att övriga ledamöter har ett 

särskilt kontrollansvar i förhållande till en ledamot och ett visst ansvarsområde. 

Kontrollansvaret innebär att ledamöterna vid misstanke om att inte allt står rätt till måste 

                                                           
99 Sandström, T, Svensk aktiebolagsrätt, fjärde upplagan, Norstedts Juridik, 2012, sida 164.  
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agera.102 Även här gäller att den generella övervakningsplikten som stadgas i 8 kap. 4 § 

fortfarande gäller för alla ledamöterna oavsett vad som blivit reglerat i arbetsordningen.103 

Vad gäller ansvarsområden och styrelseledamöternas inbördes förhållanden torde 

styrelseordföranden ha en speciell position. I 8 kap. 17 § stadgas att ordföranden skall 

leda styrelsens arbete samt bevaka att styrelsen utför de uppgifter som stadgas i 8 kap. 4-

7 §§ ABL. Styrelseordföranden skall dessutom enligt 8 kap. 18 § se till att styrelsemöten 

hålls när det behövs. Ansvaret torde dock vara mer långtgående än vad som framkommer 

av ABL. Sannolikt medför det utökade ansvaret att styrelseordföranden har en, i 

förhållande till övriga ledamöter, mer långgående skyldighet för att bolagets förvaltning 

och organisation enligt 8 kap 4 § uppfylls. Ordföranden anses då som regel även ha ett 

mer långtgående övervaknings- och kontrollansvar än den som åvilar övriga ledamöter. 

Utöver detta anses det dessutom vara ordförandens uppgift att se till att samtliga 

ledamöter får möjlighet att delta i sammanträden samt dessutom att ledamöterna erhåller 

tillfredsställande beslutsunderlag.104 Ordförandens utökade ansvar finns dessutom 

reglerat i koden. I ingressen i punkt 6 anges att ordföranden har ett särskilt ansvar för att 

styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt. I punkt 6.3 anges dessutom att 

ordföranden särskilt skall se till att styrelsen är organiserad för att klara av dess uppgifter, 

se till att styrelsen erhåller tillfredställande beslutsunderlag och information samt se till 

att styrelsens beslut verkställs och årligen utvärderas. 

 

4.3.4 Styrelsens sammansättning och oberoendekrav  

En viktig faktor vad gäller övervaknings- och kontrollansvaret är styrelsens 

sammansättning. Det är av stor vikt att styrelsen består av personer som kan klara av att 

sätta sig in och kritiskt granska bolagets verksamhet samt att dessa har den integritet och 

kunskap som krävs för att klara av styrelseuppdragets alla delar. 

I 8 kap. 46 § ABL stadgas att publika bolag skall bestå av minst tre ledamöter. I ABL 

8 kap. 49 § stadgas dessutom att i publika bolag får inte VD och styrelseordföranden vara 

samma person. Detta kan ses som en skarp skiljelinje mellan den kontrollerande och 

styrande makten å ena sidan i form av styrelsen och den verkställande makten å andra 

sidan i form av VD. Syftet är att rollerna inte skall sammanblandas.105 Styrelsens 
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sammansättning regleras dessutom i koden. I punkt 4.1. stadgas att styrelsen skall ha en 

med hänsyn till bolaget ändamålsenlig sammansättning samt präglas av mångsidighet, 

bredd och en jämn könsfördelning. 

I koden finns även regler om oberoende i förhållande till bolaget samt större 

aktieägare. I punkt 4.3. stadgas att högst en styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning, 

detsamma gäller om ledamoten sitter i ledningen får något dotterbolag. Av intresse är att 

koden i detta avseende beaktar koncernförhållanden. Av punkt 4.4. i följer vidare att 

majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolagsledningen och 

bolaget. Bedömningen av huruvida någon är oberoende är ganska omfattande. Om en 

ledamot har ett nära förhållande till ett, i förhållande till de bolag där han är 

styrelseledamot, närstående bolag ses han inte som oberoende. Detta torde medföra att 

nära kopplingar till exempelvis ett dotterbolag innebär att ledamoten inte är oberoende.  

Oberoendereglernas syfte är att ytterligare skapa en skiljelinje mellan styrelsens 

övervakande och styrande roll i förhållande till den verkställande ledningen, detta för att 

säkerställa att en effektiv övervakning och kontroll kommer till stånd.106 

 

4.3.5 Styrelsens skadeståndsansvar  

Trots att styrelsen är ett kollegialt organ som är starkt präglat av en koncensuskultur är 

ledamöternas skadeståndsansvar vid bristande uppfyllande av styrelsens uppgifter 

individuellt. Skadeståndsansvarets närmare innebörd är viktigt att bestämma för att 

bedöma hur långtgående styrelsens övervaknings- och kontrollansvar är enligt gällande 

rätt. 

Enligt 29 kap. 1 § 1st ABL är en styrelseledamot skadeståndsskyldig mot bolaget om 

denne vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget. 

Detsamma gäller om ledamoten tillfogar aktieägare eller någon annan skada genom 

överträdelse av ABL, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Skadeståndsansvaret 

är dessutom separat för varje aktiebolag, det vill säga styrelsen är enligt huvudregeln 

främst ansvarig för vad som sker i det enskilda bolaget. Vad som gäller 

skadeståndsansvaret för ett moderbolags styrelse i förhållande till olika dotterbolag är 

relativt oklart. En stor anledning för denna oklarhet är att det även i rena interna 

bolagssammanhang finns oklarheter om hur långtgående styrelsens aktsamhetsansvar 
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är.107 Anledningarna till oklarheten ligger i rekvisiten som skall vara uppfyllda. För ett 

lyckat skadeståndsanspråk mot en styrelseledamot skall det föreligga en skada, som 

orsakats inom styrelseuppdraget, genom uppsåt eller oaktsamt agerande samt att det 

föreligger adekvat kausalitet mellan agerandet och skadan. 

För att bedöma om det föreligger oaktsamhet brukar det i doktrin skiljas på den 

bundna och fria bedömningen. I båda bedömningarna handlar det om att skapa en 

aktsamhetnorm för styrelseledamöterna och sedan bedöma om ledamoten (eller 

ledamöterna) brutit mot denna norm. Vid den bundna bedömningen skapas en 

aktsamhetsnorm genom konkreta rättsliga regleringar, till exempel ett stadgande i 

ABL.108 Om styrelsen brutit mot någon av dessa regler föreligger sällan några svårigheter 

att visa att styrelsen agerat oaktsamt. Vid den fria bedömningen är det dock svårare då 

det snarast handlar om att skapa en aktsamhetsnorm utifrån styrelsen lojalitetsplikt som 

sysslomän.109 

En i doktrin diskuterad fråga är den om hur långtgående styrelsens aktsamhetskrav 

sträcker sig. Då ansvaret är individuellt i förhållande till varje ledamot måste det frågas 

om aktsamhetsnormen skall fastställas efter en enhetlig standard eller om man får ta 

enskilda personliga förhållanden i beaktande. För det första kan det konstateras att det i 

doktrin råder en relativt stor enighet om att respektive styrelseledamots ansvar skall 

fastställas utifrån en objektiv personlig standard. Det avgörande blir då vilken aktsamhet 

som kan förväntas av en normalt förnuftig styrelseledamot.110 Enligt Bergström och 

Samuelsson kan styrelseledamöterna knappast bedömas efter en professionell standard, 

aktsamhetskraven torde i förhållande till detta bli relativt låga.111 Samtidigt är det, precis 

som Eklund och Stattin är inne på, troligt att styrelsen aktsamhetskrav också måste sättas 

i perspektiv mot vilket typ av bolag det rör sig om samt andra objektiva faktorer.112 Detta 

skulle eventuellt tala för ett mer långtgående ansvar för styrelseledamöter i publika bolag 

samt bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad.  

Vad gäller skadeståndsansvar vid bristande övervakning och kontroll inom ett 

aktiemarknadsbolag, som ofta utgör ett moderbolag inom en koncern, torde ansvarets 

närmare innebörd vara ännu svårare att konkret fastställa. I NJA 1974 s. 297 behandlades 
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frågan om en styrelseledamots ansvar för inbetalning av skatt till det allmänna. 

Majoriteten i HD konstaterade att verksamheten i företaget organiserats på ett sådant sätt 

att person T (som också var företagets firma tecknare) helt omhändertagit den omedelbara 

ledningen av bolaget och genom detta fått ett direkt ansvar för fullgörandet av företagets 

förpliktelser. Det skulle således röra sig om en sorts delegation eller faktiskt 

arbetsordning som således har gett ledningen i bolaget det omedelbara ansvaret. 

Emellertid konstaterar HD därefter att styrelseledamoten fortfarande haft ett 

kontrollansvar och att det fanns en skyldighet att agera vid minsta misstanke om att 

fullgörande av det omedelbara ansvaret inte sker. HD ansåg dock att någon sådan grund 

för misstanke inte hade förelegat i det enskilda fallet. Mot denna bakgrund, samt det som 

sagts ovan, skulle aktsamhetsansvaret gällande övervakning och kontroll vara väldigt lågt 

ställt. Samtidigt är det sannolikt så att aktsamhetskraven är högre när det gäller en 

styrelseledamots ansvar i ett publikt bolag som har aktier är noterade.  

En aspekt som spelar in vad gäller svårigheten att konkretisera aktsamhetskravet för 

övervaknings- och kontrollansvaret är utformningen av ansvaret i 8 kap. 4 § 2 och 3. 

Formuleringen avser att träffa ett brett spann av bolag, vilket medför att lagstiftningen 

blir vag. Detta försvårar skapandet av en aktsamhetsnorm i skadeståndshänseende. 

I gällande rätt råder det dessutom en viss oklarhet vad gäller möjligheterna att 

utkräva eventuellt skadestånd vid bristande efterlevnad av svensk kod för bolagsstyrning. 

Koden bygger på principen följ eller förklara. Med detta avses att bolag kan välja att inte 

tillämpa de i koden stadgade reglerna om bolaget förklarar skälen därtill. Marknaden som 

sådan får på detta sätt ta ställning till om de finner avvikelserna skäliga och därigenom 

får marknadskrafterna ”döma” bolaget.113 Den sanktion som skulle kunna utfalla är 

negativ publicitet och nergånget förtroende för det bolag som på ett bristande sätt 

förklarar varför de inte följer reglerna i koden. 

Trots att koden inte uttryckligen har något sanktionssystem kopplade till dess regler 

har det i doktrin hävdats att bristande efterlevnad av kodens regler skulle kunna leda till 

skadeståndsansvar. Grunden för denna ståndpunkt är att koden eventuellt skulle kunna 

anses utgöra ett uttryck för god styrelsesed och därmed skapa en aktsamhetsstandard vid 

oaktsamhetsbedömningen.114  
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4.4 Det externa kontrollsystemet  

 

Inom aktiemarknadsrätten brukar till det interna kontrollsystemet kompletteras ett externt 

kontrollsystem bestående av marknaden för företagskontroll. Det externa 

kontrollsystemet bygger på aktiernas fria överlåtbarhet. Genom handeln på 

aktiemarknaden utvärderas aktiemarknadsbolagens aktier kontinuerligt. Handeln ger en 

ständig inverkan på aktiemarknadsbolagens aktiekurs vilket i sin tur ger 

företagsledningen en indikation på hur marknaden bedömer deras prestationer i form av 

att tillvarata aktieägarnas intresse. Detta utgör en viktig del av övervakningen av 

företagsledningarnas resursutnyttjande.115 

 Aktiemarknaden, det vill säga ägarnas möjlighet att sälja och köpa aktier, skapar 

dessutom en förutsättning för nya ägare att ta kontroll och skifta företagsledningar som 

de anser underpresterar. Det vill säga investerare som anser att ett bolag har potential kan 

ta över bolaget och avsätta den befintliga ledningen med en ny ledning som förvaltar 

bolaget bättre. Detta överliggande hot om uppköp fungerar således som ytterligare en typ 

av externt kontrollsystem i förhållande till företagsledningen. Ledning bör med beaktande 

av den överliggande risken arbeta på ett sätt om håller aktiekursen hög och aktieägarna 

nöjda. I dessa fall är det således marknadsmekanismer som skall få ledningen att agera i 

aktieägarnas intresse i form av värdemaximerande åtgärder.116 En välfungerande marknad 

för företagskontroll är således ett viktigt övervakningsinstrument. 

 

4.5 Sammanfattning  
 

Inom den interna organisationen enligt ABL har styrelsen ett långtgående ansvar för 

förvaltningen och organisationen av aktiemarknadsbolaget. I realiteten sker emellertid en 

långtgående delegering av förvaltningsuppgifter till VD och andra befattningshavare 

inom företagsledningen. Mycket av styrelsens arbete handlar således om att utöva 

övervakning och kontroll av företagsledningen. 

I analysen av gällande rätt har det konstaterats att styrelsens faktiska övervaknings- 

och kontrollansvar enligt 8 kap. 4 § 2st inte är särskilt långtgående. Så länge som styrelsen 

inte får information om att allt står rätt till torde det räcka med att styrelsen har 
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övergripande insyn i bolagets ekonomiska situation. För att erhålla information om 

bolagets eller koncernens ekonomiska situation handlar det i stor grad om att styrelsen 

skall bygga upp ett rapporteringssystem varigenom de erhåller information. Styrelsen har 

således ingen faktisk skyldighet att undersöka olika förhållanden i bolaget eller 

koncernen. Det faktiska övervaknings- och kontrollansvaret kompletteras dessutom av 

styrelsen organisatoriska ansvar enligt 8 kap. 4 § 3st, dock begränsar sig detta enbart till 

det enskilda bolaget.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att styrelsen har i förhållande till 

företagsledningen relativt låga krav vad gäller övervakning och kontroll av de senare. 

Däremot är sannolikt kraven att organisera bolaget samt att bygga upp 

rapporteringssystem mer långtgående. Även i skadeståndshänseende torde styrelsens 

aktsamhetskrav betraktas som låga då generellt sett inte kan åläggas en professionell 

standard. 
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5 Praktisk studie av separation av ägande och kontroll 

och övervakningsproblamtiken 

 

5.1. Inledning  
 

Genom hela den nutida historian, där aktiebolaget har använts som ett instrument i den 

ekonomiska tillvaron, har olika typer av företagsskandaler förekommit. Aktiebolagets 

historia är präglat av exempel på dåliga ledningar, bedrägliga beteenden och otillbörligt 

risktagande.  

Precis som andra författare på området har konstaterat är företagsskandaler viktiga 

att studera då skandalerna visar på ageranden och brister i den reella verkligheten.117 

Genom att studera händelseförlopp och orsaker kan mer övergripande systemfel 

identifieras som sedan kan ligga till grund för förändringar. Det faktum att skandalerna 

dessutom är en starkt bidragande orsak till det bristande förtroendet för näringslivet gör 

inte att de är mindre relevanta att analysera.  

Syftet med att undersöka företagsskandalerna är att analysera hur styrelsens 

övervaknings- och kontrollansvar förhåller sig till reella fall där företagsledningen agerat 

i strid med aktieägarnas intressen. I denna analys handlar det främst om att finna 

gemensamma och återkommande brister. De identifierade bristerna kommer sedan att 

ligga till grund för analysen kring ändamålsenligheten i den nuvarande lagstiftningen. 

 

5.2 Fermenta 

 

5.2.1 Uppgång 

Historien om Fermenta började med att bolagets grundare och majoritetaktieägare Refaat 

El Sayed den 31 december år 1981 förvärvade en fermentations fabrik i Strängnäs av 

Astra.118 Under åren 1981-86, vilket var år som Fermenta stod under El Sayeds 

huvudägande och ledarskap, skulle företaget komma att utvecklas i en helt exceptionell 

hastighet. 

                                                           
117 Sevenius, R, 2009, sida 35.  
118 Sevenius, R, 2009, sida 33.  
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Efter förvärvet av den första anläggningen 1981 skulle det dröja till 1983 innan 

utvecklingen sakta tog fart. På hösten förvärvade bolaget två fabriksanläggningar, en 

U.S.A. respektive i Frankrike.119 Genom dessa förvärv ökade omsättningen i koncernen 

till 137 miljoner. 

Under 1984 skulle emellertid expansionen bokstavligt talat explodera. Under första 

kvartalet började koncernen med moderbolaget i spetsen att planera en börsintroduktion 

och i juni samma år genomförde moderbolaget en nyemission som gav 102 miljoner 

kronor. En månad senare, i juli, börsintroducerades slutligen moderbolaget och 

börskursen steg omedelbart.120 Redan under hösten hade Fermenta-aktien dubblat sitt 

värde och Fermenta kunde genom nyemissioner och medel från aktiemarknaden fortsätta 

dess tillväxt genom främst nya företagsförvärv. Bland annat förvärvades det italienska 

företaget Pro-Chim RE samt ytterligare en amerikansk produktionsanläggning. 

Omsättningen för året slutade på 449 miljoner och koncernen gjorde ett plusresultat på 

82 miljoner kronor.121 Att expandera genom företagsförvärv var emellertid något som 

Fermenta var långt ifrån klara med.  

I januari 1985 kom ett av årtiondets största företagsförvärv i Sverige att ske. 

Fermenta förvärvade det italienska börsbolaget Pierrel SpA och affären bekräftades av 

båda parterna den 17 januari. Fermenta förvärvade även två mindre bolag inom 

läkemedelsbranschen, ISOM SpA och SIOFAR SpA. Marknaden slogs av häpnad över 

Fermentas styrka, företaget storlek gick från en omsättning på 449 miljoner till 1639 

miljoner och antalet anställda steg från 358 till 1652 stycken.122 Trots att företagets 

likviditet var ansträngd så fortsatte dock expansionen genom företagsförvärv i allt 

snabbare takt. Under det resterande året av 1985 förvärvades även tre 

forskningsanläggningar och samt två större amerikanska bolag. Med dessa senare förvärv 

inkluderade steg Fermenta koncernens omsättning till över 3 miljarder, med andra ord 

hade Fermenta i slutet av 1985 fått tillgång till en försäljningsvolym som var sju gånger 

så stor som när året påbörjades. 123  

Fermentas organisation var relativt särpräglad för sin tid. För varje företagsförvärv, 

samarbetsavtal eller annan ekonomisk aktivitet bildade moderbolaget ytterligare ett bolag 

där varje enskild produktion, samarbete eller forskningsdel lades. Det börsnoterade 

                                                           
119 Fermenta, fakta och erfarenheter - en rapport till Stockholms fondbörs, sida 71.  
120 Fermenta, fakta och erfarenheter, en rapport till Stockholms fondbörs, sida 72.  
121 Fermenta, fakta och erfarenheter, en rapport till Stockholms fondbörs, sida 28.  
122 Sevenius, 2009, sida 33. 
123 Fermenta, fakta och erfarenheter, en rapport till Stockholms fondbörs, sida 28. 
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moderbolaget Fermenta blev relativt snabbt endast ett förvaltningsbolag över resterande 

bolag i koncernen.124 

Att företaget hade utvecklats så pass mycket, och på väldigt kort tid, kom i stora drag 

att tillskrivas dess dominerande företagsledning med VD och majoritetsaktieägaren El 

Sayed i spetsen.125 

På bara fem år hade Fermenta gått från ett bolag med relativt liten omsättning till ett 

börsvärde på 11 miljarder och framtiden såg ut att tala för läkemedelsjätten. Något som 

ytterligare indikerade detta var överenskommelsen med Volvo i januari 1986 om att 

förvärva Volvos aktier läkemedelsföretagen Pharmacia, Leo Ferrosan, Gambro och på 

sikt även Hilleshög.126 Affärens verkningar skulle innebära att Fermenta koncernen hade 

blivit den i särklass största företagsgruppen inom sin bransch i både Sverige och norden. 

Omvärlden var full av beundran för Fermenta och den utveckling som koncernen hade 

haft på bara ett fåtal år. Koncernen hade sedan starten expanderat över 30 gånger i 

affärsvolym, balansomslutningen hade ökat med 54 gånger, omsättningen gått från 95 

miljoner till 3 miljarder och siffrorna pekade bara uppåt. Den starka utvecklingen syntes 

även på aktiemarknaden, aktiekursen hade från introduktionen 1984 till och med årskiftet 

1985-1986 stigit 14 gånger och Fermentas börsvärde hade ökat från en halv miljard till 

tio miljarder.127 Vid denna tidpunkt syntes det inte finnas något som kunde stoppa 

Fermenta och vinstprognosen för 1986 skrevs till hisnande 700 miljoner kronor.128 

 

5.2.2 och fall… 

Efter att Volvo-affären hade initierats skulle dock Fermentas snabba uppgång få en ännu 

snabbare nergång. Rafeed El Sayed hade under hela uppgången inom Fermenta, både i 

prospekt och årsredovisningar, hävdat att han var doktor i mikrobiologi. När det den 13 

februari 1986 avslöjades att den påstådda doktorsavhandlingen var en lögn raserades allt 

förtroende för El Sayed på bara några dagar. Detta påverkade även Fermenta koncernen 

som var så starkt förknippat med dess företagsledare och börsen sjunk med nästan 50 % 

på bara några dagar i februari 1986.129 Den 20 februari bröt Volvo avtalet med Fermenta 

med motiveringen att förutsättningarna för affären väsentligt hade försämrats. Den 21 

                                                           
124 Fermenta, fakta och erfarenheter, en rapport till Stockholms fondbörs, sida 53 f.  
125 Bränfeldt, L-E, ”Fermenta: Skandalen som alla vill glömma”, affärsvärlden, 2006-02-13.  
126 Fermenta, fakta och erfarenheter, en rapport till Stockholms fondbörs, sida 29.  
127 Fermenta, fakta och erfarenheter, en rapport till Stockholms fondbörs, sida 22. 
128 Fermenta, fakta och erfarenheter, en rapport till Stockholms fondbörs, sida 79. 
129 Bränfeldt, L-E, ”Fermenta, Skandalen som alla vill glömma”, affärsvärlden, 2006-02-13.  
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februari stoppade också börsledningen handeln på Fermenta-aktien. Börsledningen beslöt 

att låta börsens revisorer granska bolaget och koncernen, både stoppet och granskningen 

fick dock förlängas till 9 dagar då nödvändig information inte fanns tillgänglig. Den 27 

februari lade revisorerna fram sin rapport och i denna fanns tveksamheter på nio punkter, 

både avseende informationsgivningen och boksluten.130 Efter en vår av fortsatt turbulens 

verkade det dock som att Fermenta hade klarat den värsta stormen. Efter bolagsstämman 

den 13 juni, där ett plusresultat på 249 miljoner redovisats, hoppades nu styrelsen och 

koncernen i stort kunna se framåt. Revisorernas anmärkningar kunde ses som inom 

felmarginalen och den värsta förtroendekrisen tycktes ha lagt sig.131 Denna optimism 

skulle dock snart försvinna då den totala krisen var nära förestående.  

Redan i augusti skulle nämligen det negativa kassaflödet i Fermenta bli kännbart. 

Efter alla företagsköpen under de två föregående åren hade likviditeten i bolaget blivit 

akut. Samtidigt gick priserna på baspenicillin ner och dollarfallet gröpte ur penicillin 

affärerna. Trots detta rapporterade företagsledningen att vinstprognosen på 700 miljoner 

kronor kunde hållas och den 30 oktober avlämnade Fermenta en delårsrapport där resultat 

för perioden sades vara plus 353 miljoner kronor. Samtidigt började misstankar om 

företagets bristande lönsamhet att väckas på allvar.132 

Under Lucia helgen 1986 kom de chockartade avslöjandena om Fermentas bristande 

redovisning. Revisorerna hade nu funnit att stora delar av 1985 och 1986 års vinstsiffror 

hade varit falsarier. Ända sedan 1984 hade luftaffärer av olika slag förekommit, affärer 

som påverkat resultatet efter finansnetto med cirka 300 miljoner. Vidare hade Fermenta 

dessutom använt sig av tveksamma redovisningsmetoder, främst i form av att bokföring 

och koncernjusteringar gjorts på ett sätt så att koncernen skulle redovisa högsta möjliga 

vinst på kort sikt, knappast förenligt med försiktighetsprincipen.133  

Kort efter avslöjandena tvingades El Sayed sälja sina kontrollposter i Fermenta till 

Industrivärlden och samtliga i styrelsen ställde sina platser till förfogande. Den 15 

december stoppades handeln med Fermenta aktien och kursen föll med mer än två 

tredjedelar. Den 19 januari avregistrerades slutligen Fermenta från Stockholms 

fondbörs.134 Trots att det skulle dröja mång år innan Fermentas aktier helt avnoterades 

                                                           
130 Fermenta, fakta och erfarenheter, en rapport till Stockholms fondbörs, sida 86.  
131 Fermenta, fakta och erfarenheter, en rapport till Stockholms fondbörs, sida 98. 
132 Fermenta, fakta och erfarenheter, en rapport till Stockholms fondbörs, sida 98 f.  
133 Fermenta, fakta och erfarenheter, en rapport till Stockholms fondbörs, sida 104 ff.  
134 Fermenta, fakta och erfarenheter, en rapport till Stockholms fondbörs, sida 97.  
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(skedde först 1997) så blev Fermenta aldrig vad det tidigare varit.135 Vad gäller efterspelet 

dömdes VD El Shayed till sex års fängelse för bland annat svindleri och oredlighet mot 

borgenärerna, han belades också med näringsförbud. Även Fermentas ekonomichef blev 

dömd i tingsrätten men kom senare att frias i hovrätten.136 

De brister som kom att uppmärksammas efter Fermenta-skandalen var flera men kan 

i stort hänföras till brister avseende bolagsstyrningen från ledande bolagsorgan där 

bolagsledningen har fått alldeles för stora utrymmen att handla helt efter eget tyckande. 

Det är väldigt lätt att peka på bristerna i övervakningen av redovisningen och de 

bedrägliga agerandena som förekommit från företagets ledning, dock är det viktigt att 

även peka på de olika enskildheterna som möjliggjort dessa tveksamma och rent av 

brottsliga ageranden. Bland annat var ekonomifunktionen kraftigt eftersatt, både vad 

gäller kvalitet och kvantitet. Även i en vidare mån skaffade sig styrelsen aldrig de 

nödvändiga analys resurserna och/eller informationskanaler för att kunna kontrollera 

koncernens verksamhet. Styrelsens begäran om återrapportering samt bevaka att tidigare 

beslut blev genomförda skedde aldrig. Detta var några av de orsaker som möjliggjorde 

att El Sayed kunde fortgå med manipulationerna av bokföringen under flera års tid.137  

Istället för att utöva kontroll i form av att upprätta en fungerande ekonomifunktion 

och övervaka likviditeten med mera, har styrelsen i det närmaste agerat så som ett 

understödjande organ till bolagsledningen. I många beslutssituationer arbetade ledningen 

och styrelsen intensivt tillsammans och den vanliga vården av bolagets angelägenheter 

kom i efterhand. Samtidigt kan det konstateras att styrelsen ständigt hade att ta ställning 

till olika företagsförvärv, samarbetsavtal och andra mer exceptionella händelser, faktorer 

som tog upp mycket av styrelsens tid. Styrelsen har således i väldigt stor mån agerat och 

varit aktiva i strategiska frågor.138 

Det kan även, precis som utredningen till Stockholms fondkommission konstaterade, 

vara viktigt att uppmärksamma att Fermentas koncernstruktur försvårade för 

moderbolagets styrelse att utöva en effektiv kontroll över företagsledningens och 

dotterbolagens verksamheter. Detta underlättade i sin tur för företagsledaren El Sayed att 

fortsätta med de av honom utförda finansiella och bokföringsmässiga manipulationerna 

med och mellan de olika dotterbolagen.139 

                                                           
135 Bränfeldt, L-E, ”Fermenta, Skandalen som alla vill glömma”, affärsvärlden, 2006-02-13.  
136 Sevenius, 2009, sida 34.  
137 Sevenius, R, sida 35.  
138 Fermenta, fakta och erfarenheter, en rapport till Stockholms fondbörs, sida 47.  
139 Fermenta, fakta och erfarenheter, en rapport till Stockholms fondbörs, sida 54.  
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Det som slutligen blir slående i Fermenta är hur pass dominerande företagsledningen 

med El Sayed i spetsen var samt hur fel det kan gå när ledningen får så pass stort utrymme 

att agera. En fråga som måste besvaras i samband med detta konstaterande är varför 

Fermentas till synes mycket kompetenta och erfarna styrelse helt kunde acceptera denna 

dominerande ställning, en ställning som i allra högsta grad bidrog till vilseledandet av 

allmänheten. Till detta måste också frågan om varför styrelsen, trots många 

varningssignaler om att allt inte stod rätt till i Fermenta koncernen, inte agerade tidigare? 

Detta var frågor som utredningen efter Fermenta skandalen la stor vikt vid. Utredningen 

konstaterade det faktum att El Sayed, som var majoritetsaktieägare, hade ett väldigt stort 

inflytande över styrelsen. För det första kunde han ensam välja nya styrelseledamöter 

samt revisorer, vilket i sig gjorde att många ville hålla sig väl med honom. För det andra 

gav han väldigt stora förmåner till styrelseledamöterna i form av aktier, detta skapade ett 

väldigt starkt lojalitetsband mot ledningen och El Sayed. Att den stora kontrollägaren satt 

med i styrelsen och ledningen medförde i detta fall en hämmad integritet hos övriga 

ledamöter.140 

 

5.3 Förtroendekommissionens rapport 

 

I september 2002 beslutade regeringen att tillkalla en kommission med uppdraget att 

analysera behovet av åtgärder för att säkerställa förtroendet för det svenska näringslivet. 

Detta gjordes mot bakgrund av en rad företagsskandaler som förekommit i både utlandet 

och Sverige och som allvarligt hade skadat näringslivets förtroende i samhället.141 

Inom ramen för betänkandet ”näringslivet och förtroendet” fastställde kommissionen 

en rad förtroendeskadliga företeelser som hade visat sig under senare delen av 1900- och 

början av 2000-talet. Dessa bestod bland annat i felaktig eller missvisande ekonomisk 

information, otillbörligt utnyttjande av informationsöverläge eller stark 

marknadsställning, oklara roll och ansvarsgränser samt svagt underbyggda strategier och 

dåliga affärsbeslut.142 Än mer intressant är dock de av kommissionen utpekade orsakerna 

för dessa förtroendeskadliga företeelser. Kommissionen konstaterade att bland annat 

bristande bolagsstyrning i form av bristande kontroll och svag styrning var en av 

huvudorsakerna till företeelserna. Det hade funnits brister i alla delar avseende det interna 

                                                           
140 Fermenta, fakta och erfarenheter, en rapport till Stockholms fondbörs, sida 57 f.  
141 SOU 2004:47, sida 75.  
142 SOU 2004:47, sida 136 f.  
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kontrollsystemet, särskilt hade styrelsens agerande inte visat sig vara tillräcklig i fråga 

om aktsamhet vad gäller förvaltandet av aktieägarnas intresse. Därmed hade styrelsen inte 

utgjort en sådan motkraft till företagsledningen som det förutsätts inom det svenska 

bolagsstyrningssystemet. Kommissionen går till och med så långt som att påpeka att det 

till stor del är bristande effektivitet och otillräckligt ansvarstagande hos styrelserna som 

ligger bakom de brister i bolagsstyrningen som konstaterats.143 

Vad gäller de mer konkreta orsakerna för det bristande styrelsearbetet identifierar 

kommissionen några faktorer av särskilt intresse. För det första konstaterar kommissionen 

att styrelsen många gånger brustit i professionalism och faktiskt ansvarstagande. På 

många håll verkar attityden från den tiden då styrelseuppdraget mer sågs som ett 

hedersuppdrag, snarare än ett professionellt, ha legat kvar.144 Detta gällde bland annat i 

förhållande till den ekonomiska redovisningen där styrelsen ofta tycktes försöka lägga 

över ett allt för stort ansvar på revisorn vad gäller den ekonomiska redovisningens 

riktighet.145 I anslutning till denna brist kan även hänföras problematiken med att många 

ledamöter dessutom tycktes visa bristande integritet inom styrelsearbetet.146 

En annan konkret aspekt där det tycks ha funnits brister är i styrelsens ansvar- och 

rollfördelning. Kommittén noterade att det ofta förekom en sammanblandning av roller, 

vilket ibland ledde till oklarheter och dålig uppfyllande av respektive funktion. Bland 

annat gällde detta när styrelsen och företagsledningens roller och företrädare 

sammanblandades.147 

En annan punkt där förtroendekommittén är starkt kritisk är den avseende styrelsens 

ansvar att agera för att hela aktieägarkollektivets intresse tillgodoses. Kommissionen 

konstaterar att det är normalt att aktieägare kan ha olika intressen i ett bolag. I dessa fall 

är det styrelsens uppgift att sammanväga de olika intressena till en samlad handlingslinje 

som på ett balanserat sätt tillgodoser samtliga aktieägares intressen. Detta har styrelserna 

dock i många fall misslyckats med. Misslyckandena torde ofta vara kopplade till bolag 

där det finns en eller ett flertal kontrollaktieägare, i dessa fall har styrelsen främst 

tillgodosett denna aktieägargrupps intressen. Att styrelsen främst tillgodoser 

kontrollaktieägarnas intressen kan enligt kommissionen förklaras på två grunder. Först 

det första har styrelsen i förhållande till kontrollaktieägaren en typ av beroendeställning. 

                                                           
143 SOU 2004:47, sida 142.  
144 SOU 2004:47, sida 201 f.  
145 SOU 2004:47, sida 208.  
146 SOU 2004:47, sida 202.  
147 SOU 2004:47, sida 139.  
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För det andra finns det en problematik med att ABL:s lagstiftning, främst i form av 

sanktionssystem, uppfattas som tandlös. Även om det ytterst finns ett skadeståndsansvar 

är det väldigt sällan som detta aktualiseras.148 

Ytterligare två aspekt där styrelser tycks ha misslyckats på en återkommande basis 

är när det kommer till att fatta bra och väl övervägda affärsbeslut. Dessutom har strategier 

och beslut ofta fattats i syfte att vara kortsiktigt vinstmaximerande framför långsiktigt 

värdeskapande.149 

För att komma till rätta med de olika missförhållandena presenterade kommittén en 

rad lagstiftningsåtgärder, främst i form av införandet av en svensk kod för bolagsstyrning. 

Förslaget kom dock att mötas av stor kritik från remissinstanserna och det kom därför 

ytterligare ett betänkande i december 2004.150 Bolagskoden infördes slutligen i 

Stockholmsbörsens inregistreringskontrakt den 1 juli 2005. 

 

5.4 HQ AB 

 

5.4.1 Uppgång 

Historien om skapandet av HQ AB och dess dotterbolag HQ Bank har sin grund i de två 

huvudägarna Mats Qviberg och Sven Hagströmer. De grundade gemensamt finansbolaget 

Hagströmer & Qviberg AB 1990 och det var början på en framgångssaga där ett viktigt 

steg var bolagets börsnotering 1992. I koncernen ingick vid det här laget HQ-fonder (vars 

verksamhet bestod av fond- och portföljförvaltning) och Hagströmer och Qviberg 

fondkommission AB (som 2006 skulle komma att bli HQ Bank). HQ AB blev snabbt 

lönsamt och i pressen började nu bolaget att beskrivas som en aktör att räkna med. På 

bara ett år hade kvartalsresultatet ökat med 500 procent, till närmare 60 miljoner.151  

Hagströmer och Qviberg fondkommission AB beslutar 1993 att bolaget skall börja 

bedriva egen handel med aktier, så kallad trading. Tidigare hade företaget enbart bedrivit 

handel i kundernas namn och tjänat pengar på den courtage som erhölls som ersättning 

för denna handel. I inledningsstadiet var tradingen endast ett sätt för banken att ta på sig 

en position som marknadsgarant, även kallad market making. Med detta avses att syftet 

                                                           
148 SOU 2004:47, sida 206 ff.  
149 SOU 2004:47 sida 202 ff.  
150 SOU 2004:130.  
151 Neurath, C, Den stora bankhärvan – Finansparet Hagströmer & Qvibergs uppgång och fall, Norstedts, 

2011, sida 52. 



 

58 
 

med handeln enbart var att underlätta för de egna kunderna att handla egna aktier genom 

att banken själv var en aktör som ökade likviditeten på marknaden.152 

De två huvudägarna till bolagsgruppen, vars namn utgör firman, visar ofta prov på 

ett aktivt ägarskap, både som ägare och styrelsemedlemmar. 1995 lämnar dock Sven 

Hagströmer sin styrelseroll Hagströmer & Qviberg AB samt avyttrar kort därefter även 

sina privata aktier i bolaget. Sven Hagströmer behöll dock ett starkt inflytande över 

bolaget genom att inneha rollen som styrelseordförande i Öresund AB, Hagströmer & 

Qviberg AB:s största aktieägare.153 

Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet fortsätter den ekonomiska 

lönsamheten att öka för Hagströmer & Qviberg AB. Mellan åren 2001 och 2005 ökade 

bolaget sitt resultat från 3 till 94 miljoner.154 Det är under dessa år som tradingens syfte 

förändras. Från att dess syfte varit att genom egenhandel skapa en marknadsgarant 

position för att hjälpa företagsgruppens kunder till en renodlad egenhandel med en tydlig 

volatilitetsstrategi. I och med denna förändring ökade även riskerna väsentligt.155  

Den 25 februari 2006 får dotterbolaget Hagströmer och Qviberg fondkommission 

tillstånd att bedriva bankrörelse. Samma år ändrade bolaget sin firma till HQ Bank. 

Hagströmer & Qviberg AB (moderbolaget) byter också firma och bildar HQ AB. Detta 

år gör HQ AB sitt bästa år någonsin och vinsten uppgick till 250 miljoner.156 

 

5.4.2 och fall… 

Trots att HQ AB hade redovisat positiva siffror under hela perioden 2000-2006 hade 

orosmolnen redan börjat uppdagas under 2005. Redan då började HQ AB:s revisorer på 

KPMG att ha synpunkter angående bolagets trading. Anledningen till detta var den 

värderingsmetod som HQ AB använde sig när de skulle värdera de värdepapper som 

fanns i tradingportföljen.157 

Under 2007 börjar dock de riktiga problemen med tradingen. Efter att 

investmentbanken Carnegie succesivt avvecklat tradingverksamheten, efter en skandal 

där banken systematiskt felvärdet tradingportföljen, minskade volymen väsentligt på 
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marknaden. Detta medförde att det blev väsentligt mycket svårare för HQ att bedriva en 

lönsam tradinghandel.  

På styrelsemötet i HQ Bank i oktober 2007 så konstaterades att tradingen visade en 

förlust på 17 miljoner under det tredje kvartalet. Att tradingen nu börjar tynga HQ Bank 

och indirekt HQ AB ekonomiskt framkommer även av delårsrapporten som HQ AB 

publicerar den 18 oktober. Den dåliga lönsamheten på tradingen förklaras med att 

förutsättningarna för att bedriva egenhandel har minskat under de senaste åren p.g.a. att 

priset för risk successivt har höjts samt att likviditeten på marknaden har minskat.158 

Redan under 2007 hade finansinspektionen (FI) meddelat att de skulle granska HQ 

Banks komplexa produkter. Orsaken till undersökningen sades vara att FI hade noterat att 

handeln med produkter av det mer komplexa slaget hade ökat i bankens handel samt blivit 

svårare att värdera.159 Yttrandet från FI var mycket kritiskt och man formulerade att det 

fanns stor kritik att rikta mot hanteringen av marknads- och likviditetsrisker samt att det 

fanns stora brister i styrningen och kontrollen av bolaget. Vidare riktades stor kritik mot 

bankens riskavdelning hade många brister.160 

Trots uppmärksammade problem upprätthölls bilden av HQ som ett växande bolag 

alltjämt. Under 2008 förvärvade HQ AB dessutom den svenska delen av den isländska 

banken Glitnir.161 HQ AB:s ordförande Mats Qviberg var ute i och kommenterade 

affären: ”En bättre affär än så kan man nästan inte göra. Och att det var vi som köpte 

Glitnir visar att det bara är vi som har haft kraft nog att ta tag i affären.” 162 

Trots köpet av den Glitnir, den rådande finanskrisen och oklarheterna kring vilka 

förluster som en avveckling av tradingverksamheten skulle kunna komma att medföra 

beslutar styrelsen i HQ AB att föreslå en utdelning på 162 miljoner kr, vilket utgjorde 

cirka 78 % av föregående års vinst.163 

På ett styrelsemöte 18 augusti 2008 beslutades det dessutom att höja riskmandatet för 

tradingportföljen. Tradingen sades behöva det höjda risktaket för att kunna hantera 

situationen för att kunna hantera nya situationer på marknaden. Beslutet innebar att 

tradingen skulle få ta en risk på 150 miljoner, d.v.s. 150 miljoner tilläts tradingen 

förlora.164 Med detta i beaktande kan det tyckas konstigt att styrelsen i HQ AB i den andra 

                                                           
158 HQ AB, Delårsrapport, 1 januari-31 september 2007, sida 9. 
159 Neurath, C, sida 112.  
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kvartalsrapporten meddelade marknaden och aktieägarna att tradingverksamheten 

kontinuerligt reducerat risken i portföljen.165 

Under 2009 gjordes det dessutom en oberoende extern granskning avseende bankens 

riskavdelning. Där framkom att banken borde se över dess riskkontroll samt göra en 

bedömning avseende resurser och kompetens. Utöver detta så ifrågasatte FI HQ banks 

interna kapitalutvärdering (IKU). Denna utvärdering skall utgöra en analys av bankens 

samlade kapitalbehov utifrån den totala riskexponeringen i koncernen. Den 13 oktober 

2009 rapporterade banken att deras kapitalbehov (för att täcka marknadsriskerna) endast 

uppgick till 33 miljoner.166 

När årsredovisningen för 2009 släpptes i början av 2010 så meddelades det att 

tradingen gjorde ett minusresultat för helåret.167 Trots ett positivt resultat så var trenden 

nedåtgående för HQ AB. Resultatet för 2009 var positivt, 134 miljoner, dock så hade 

resultatet försämrats väsentligt från de 246 miljoner som var året innan och 290 som var 

2007 års resultat. Ännu var marknaden dessutom helt ovetandes om de dittills 

orealiserade förlusterna i tradingportföljen samt om hur stora riskerna faktiskt var vid 

denna handel. Trots orosmolnen och bara några månader från den totala katastrofen 

beslutade HQ AB:s styrelse 11 mars 2010 att föreslå en utdelning på 167,5 miljoner till 

aktieägarna.168 Ungefär samtidigt meddelar ordförande för HQ AB, Mats Qviberg samt 

ordföranden för HQ Bank, Stefan Dahlbo, att HQ har en starkare plattform än någonsin 

att arbeta vidare från.169 

Bankens problem med tradingportföljen blev allt mer uppenbar. Då 

tradingverksamheten visat förlust under det första kvartalet 2010 (- 8 miljoner)170 och att 

en avveckling inte skett som banken tidigare har bestämt, beslutade banken den 15 april 

2010 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att möjliggöra en snabb avveckling.171 

Efter fortsatta börsnedgångar som drabbat HQ banks tradingportfölj otroligt hårt 

beslutade HQ AB:s styrelse den 14 maj att en forcerad avveckling av tradingportföljen 

nu skulle ske. Mot bakgrund av den forcerade avvecklingen beslutade FI att inleda en 

grundläggande undersökning av HQ Bank den 21 maj 2010. Den 25 maj sålde banken 

delar av tradingportföljen med förlust vilket resulterade att HQ dagen efter gick ut och 
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vinstvarnade.172 Först den 26 maj meddelar HQ AB marknaden om de inträffade 

händelserna. I pressmeddelandet framkommer att HQ AB:s styrelse beslutat att en 

forcerad avveckling av tradingportföljen skall ske samt att styrelsen beslutat att föreslå 

en nyemission.173  

Den planerade nyemissionen kom dock inte att ske så som var tänkt. Avvecklingen 

av tradingportföljen blev dyrare än vad styrelsen först hade kalkylerat. Den 8 juni 

meddelade HQ AB:s styrelse genom ett pressmeddelande att de återkallat den tidigare 

beslutade nyemissionen och att de lyckats stärka kapitalbasen genom att sälja 

dotterbolaget HQ Fonder till HQ AB:s störste aktieägare, Investment AB Öresund för 850 

miljoner kronor.174 Den 28 juni 2010 avyttrar HQ Bank resterande delen av 

tradingsportföljen, den totala kostnaden för hela avvecklingen uppgav uppgå till cirka 

1230 miljoner kronor.175 

Lördag 28 augusti 2010 meddelade FI, med beaktande av den utredning som de gjort, 

att de återkallar HQ Banks tillstånd att bedriva bankrörelse och värdepappersrörelse samt 

att registreras som förvaltare av fondandelar.176 Utredningen visade att HQ Bank under 

flera år hade övervärderat tradingportföljen avsevärt vilken i sin tur medfört att bolagets 

och koncernens finansiella ställning redovisats felaktigt i strid med redovisnings- och 

kapitaltäckningsregler.  

I FI:s utredning framkom att HQ Banks styrelse och VD inte fullgjort sina uppgifter 

när det kommer till att kontrollera och organisera verksamheten. Mer övergripande 

menade FI att styrelsen brustit i att se till att bolagets organisation och förvaltning var 

ändamålsenligt uppbyggd, framförallt ur kontrollsynpunkt. Mer konkret bestod detta i 

brister avseende kontrollen av bankens risktagande, framförallt avseende tradingen. 

Bland annat bestod detta i att bygga upp fungerande kontrollfunktioner i bolaget. Att 

bankens styrelse har släpat efter med detta särskilt anmärkningsvärt med beaktande av att 

styrelsen fått upprepade varningssignaler om bristerna. 
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5.5 Panaxia 

 

5.5.1. Uppgång 

Vid Panaxias bildande 2006 hade Securitas varit den största aktören inom 

säkerhetsbranschen under hela 2000-talet. Men när Securitas började att tappa tillstånd 

kom Panaxias marknadsandelar att växa. På kort tid förvärvade Panaxia bolagen 

PanAlaram AB, Security AB (som senare kom att heta Panaxia AB), Fastighets AB 

Grossistgatan 7 och B.W.G. Logistik AB. Genom dessa förvärv blev Panaxia snabbt en 

koncern med en total balansomslutning på 40-50 miljoner kronor.177 Under samma år som 

bildandet börsnoterades moderbolaget Panaxia på Nordic Growth Markets marknadsplats 

NGM Equity.  

Utvecklingen fortsatte under 2007 och 2008 då Panaxia fortsatte att förvärva bolag 

för att öka tillväxten. Koncernen gick från fyra till åtta dotterbolag och den faktiska 

verksamheten blev allt mer decentraliserad. De produkter och tjänster som Panaxia erbjöd 

fanns således i dotterbolagen, vilket i sin tur medförde att moderbolaget inte hade några 

intäkter från den faktiska verksamheten.178 Omsättningen ökade från 2008 till 2010 från 

45 till 730 miljoner och trots svårigheten att göra positiva resultat i moderbolaget såg 

framtiden ljus ut. I och med börsintroduktionen under 2006 började många se Panaxia 

som ett framtidsbolag att investera i, både Sparbanken 1826 och Nordea Bank Finland 

gick in som två av majoritetsaktieägarna för det noterade moderbolaget. 179 

Enligt moderbolagets verksamhetsbeskrivning skulle bolaget bedriva verksamhet 

med inriktning på bevakning jämte hantering och transport av mynt, sedlar och andra 

värdehandlingar samt därmed förenlig verksamhet. Rent konkret kan Panaxias 

verksamhet emellertid delas upp i tre delar affärsområden varit: värde, bevakning och 

logistik. Affärsområdet värde utgjorde koncernens kärnverksamhet och bestod i att 

Panaxia och dess dotterbolag erbjöd banker och andra verksamheter som hanterade 

kontanter att hjälpa dem med transporter och kontanthantering. Värdetransporterna 

innefattade transport av sedlar och mynt till och från kunder eller uttagsautomater samt 

tömning av serviceboxar, denna verksamhet bedrevs främst av dotterbolaget Panaxia 

Security AB. Kontanthanteringen omfattade främst uppräkning, hantering och 

äkthetskontroll av mynt och sedlar och denna verksamhet bedrevs i dotterbolaget Panaxia 
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kontantservice AB. De två andra verksamhetsområdena, bevakning och logistik, 

kompletterade mest koncernens kärnverksamhet och bestod dels av att Panaxia erbjöd 

väktartjänster för bank och handel (affärsområdet bevakning), dels att man erbjöd 

transporter av andra stöldbegärliga varor än just kontanter. Även de både sistnämnda 

affärsområdenas verksamhet bedrevs genom dotterbolag.180 

När Panaxia koncernen var som störst 2010 omsatte koncernen 730 miljoner kronor 

och innehade cirka 25 % av säkerhetsbranschen på den svenska marknaden. Stora delar 

av den ekonomiska eliten var vid denna tidpunkt Panaxias kunder där bland annat 

Riksbanken kan nämnas som en av dem. 2011 blev dessutom Forex Bank 

majoritetsaktieägare för det noterade bolaget.181 Panaxia var ett bolag som både innehade 

aktieägarnas samt sina kunders förtroende, detta skulle dock snart komma att ändras.  

 

5.5.2. och fall… 

Trots den goda tillväxten och förtroendet från både kunder och aktieägare visade Panaxia 

dåliga ekonomiska resultat. Trots höga marknadsandelar hade Panaxia svårt att skapa 

lönsamhet. En av huvudanledningarna till detta var att Panaxia försökte erbjuda samma 

produkter och tjänster som sina konkurrenter men till ett billigare pris. Moderbolaget som 

sådant hade inga direkta externa intäkter, dess största intäkt för hyresintäkter från 

dotterbolagen. 

Även om Panaxia ända sedan uppstarten 2006 hade haft svårt att skapa lönsamhet 

var det emellertid 2010 som de verkliga problemen började synas. Moderbolaget gjorde 

ett negativt resultat på närmare 80 miljoner kronor.182 Panaxia beslutade då att avveckla 

de båda kompletterande verksamhetsområdena bevakning och logistik för att helt 

fokusera verksamheten på kärnområdet värde. Det väsentligt försämrade resultat 

förklarades av ökade kostnader hänförliga till främst personalen.  

Under många år hade Panaxias revisorer påtalat för moderbolagets styrelse att det 

förelåg kvalitetsbrister och eftersläpningar i arbetet. Bland annat påtalades att det den 

interna kontrollmiljön hade stora brister som behövde åtgärdas och det påtalades också 

att bokföringen hade stora brister.183 
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Det stora negativa resultat försatte Panaxia i en situation där koncernen behövde ta 

in kapital under 2011 för att kunna säkra en fortsatt drift av verksamheten. Bland annat 

avyttrades dotterbolagen Hans Granlunds Åkeri, B.W.G. Logistik AB och Nordisk 

bevakningstjänst AB. Panaxia beslutade dessutom att byta VD. Men trots ett positivt 

rörelseresultat för 2011 medförde negativa realisationsresultat från bolagsförsäljningarna 

samt ökade finansiella kostnader att bolaget återigen gjorde ett negativt resultat. På 

årsstämman för 2011 års räkenskapsår beslutades därför att en kontant nyemission skulle 

genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emission gav moderbolaget 98,6 

miljoner och Forex Bank blev genom emissionen den största aktieägaren med 27,7 % av 

aktierna.184 Med nytt friskt kapital i bolaget, Forex Bank som majoritetsaktieägare, ny 

VD, samt en stabil kundbas, trodde många nu att Panaxia skulle kunna komma att bli ett 

lönsamt och välmående bolag.  

Trots de ljusa framtidsutsikterna skulle 2012 komma att bli det sista verksamma året 

i Panaxia koncernens korta historia. Under början av 2012 fortsatte den negativa trenden 

för koncernen. Den 12 april häktades moderbolagets tidigare VD och ekonomiansvarige, 

dessa var misstänkta för bokföringsbrott i andra bolag. På grund av att de båda hade haft 

stort inflytande inom koncernen beslutade moderbolagets styrelse att genomföra en 

oberoende granskning av koncernens räkenskaper. Denna rapport tillsammans med den 

kontrollbalansräkning som upprättades sommaren 2012 visade att det fanns stora hål i 

Panaxias siffror samt att samtliga koncernbolag var i stort behov av kapital för att kunna 

driva verksamheten vidare. Efter att Sparbanken 1826 spärrat de konton som koncernen 

använde i kontanthanteringen så lämnade slutligen moderbolaget på egen begäran in en 

ansökan om konkurs.185 

När konkursen var ett faktum var underskottet i kontanthanteringssystemet upp i 

cirka 476 miljoner kronor, varav stora delar aldrig skulle återbetalas till kunderna.186 

Genom konkursen blev aktieägarnas aktier värdelösa över en natt och stora 

aktieägarvärden gick således förlorade. I konkursen drabbade dessutom 5000 kunder av 

Panaxias förskingring och den svenska marknaden drabbades av en av de största 

krascherna i kontanthanteringens historia. 

Efter konkursen skulle det framkomma att stora oegentligheter hade förekommit i 

Panaxia. När konkursförvaltaren gick igenom Panaxias verksamhet under de föregående 
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åren före konkursen konstaterar han att Panaxia koncernen varit i obestånd ända sedan 

sommaren 2010. För att täcka den allt mer kritiska ekonomiska situationen i koncernens 

bolag har rent olagliga förfaranden börjat användas. Företagsledningen för moderbolaget, 

med VD och ekonomichef i spetsen, började förskingra de kundmedel som de förvarade 

i sin verksamhet. Detta skedde genom att Panaxia började använda kundmedlen i den 

egna verksamheten, medel som egentligen skulle ha utbetalats till kunderna. Panaxia 

hanterade det uppkomna (och ständigt ökande) underskottet genom att utöka 

återbetalningstiden från två dagar till uppemot tio dagar. Genom detta förfarande kunde 

Panaxia rulla underskottet i kontanthanteringssystemet framför sig.  

Utöver förskingringen av kundernas pengar har företagsledningen dessutom på ett 

bedrägligt sätt flyttat tillgångar mellan koncernbolagen och därigenom använt samma 

tillgång som säkerhet flera gånger för att låna pengar. Detta medförde bland annat att 

balansräkningen inte stämde samt att långivarna att egendom varit överfinansierad.187 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att Panaxia täckte de stora hålen i ekonomin 

genom att ta kundernas pengar samt att belåna olika tillgångar flera gånger. Ansvaret och 

orsakerna till detta får sannolikt främst tillskrivas vissa i bolagets ledning. Bland annat 

dömdes den tidigare VD:n (till lika koncernchefen och grundare) samt ekonomichefen 

för grovt bokföringsbrott och grov trolöshet mot huvudman i Hovrätten. Inga andra, 

varken styrelse eller revisorer, har ålagts något ansvar för de missförhållanden och till 

och med olagliga handlingarna som pågått i Panaxia. Dock så blev både styrelse och 

revisor kritiserade av konkursförvaltaren för den bristande kontrollen av bolaget. Bland 

annat påpekades att styrelsen brustit i sitt ansvar enligt ABL att ge skriftliga instruktioner 

avseende utformningen av och tidpunkten för den rapportering som behövs för att 

styrelsen skall kunna utföra sin huvuduppgift att följa bolagets och koncernens 

utveckling. Vidare kan styrelsens övervakning av bolaget ekonomiska situation och 

redovisning ifrågasättas. Det fanns bland annat fordringar som tagits upp till ett avsevärt 

högre värde än vad försiktighetsprincipen torde förespråka.188 Att koncernen på ett 

relativt övergripande plan haft stora brister i bolagets organisation och medelsförvaltning 

får i viss mån tillskrivas styrelsen. Konkursförvaltaren var också kritisk till styrelsens 

uppfyllande av skyldigheten att upprätta en kontrollbalansräkning. Detta skedde först den 

31 maj 2012 så styrelsen fick faktisk kännedom om bolagets negativa ekonomiska 

förhållanden. Då inte endast faktisk vetskap utan även sådan kunskap som styrelsen borde 
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ha vetat om ifall den agerat som brukligt skall tillräknas styrelsen finns det klara tendenser 

på att styrelsen borde ha upprättat en kontrollbalansräkning tidigare än vad som skett. 

Konkursförvaltaren uttalar att: ”vid bedömningen av tidpunkten för skyldigheten att 

upprätta en kontrollbalansräkning i förevarande fall blir det således av central betydelse, 

att i den mån möjligt, fastställa tidpunkten för när en normalt aktsam styrelse skulle ha 

haft anledning att anta att det förelåg kapitalbrist i moderbolaget och därmed borde ha 

agerat.” Därefter konstaterar förvaltaren att skyldigheten att upprätta en 

kontrollbalansräkning vid en kritisk bedömning sannolikt inträffade redan i december 

2010.189 

 

5.6 Sammanfattande reflektioner kring företagsskandalerna 

 

Trots att de tre ovannämnda företagsskandalerna utspelade sig under olika tidsperioder 

(främst Fermenta-skandalen i förhållande till de två senare) finns det många identifierbara 

referenspunkter avseende styrelsens övervakning- och kontrollansvar som fallen har 

gemensamt. Det kanske mest uppenbara är att de stora förlorarna är aktieägarna, vars 

aktier blivit mer eller mindre värda noll. En annan uppenbar iakttagelse är det faktum att 

många problem och brister som uppmärksammades i Fermenta-skandalen, och sedan togs 

upp av förtroendekommissionens utredning, fortfarande föreligger i våra dagar med 

bristande ageranden av styrelser i HQ och Panaxia. Detta gör att det går att ifrågasätta om 

koden verkligen har haft den effekt som det var tänkt vid dess införande. Nedan kommer 

några fler reflektioner om fallen och förtroendekommissionens utredning att 

sammanfattas.  

I samtliga av de genomgångna företagsskandalerna går det ifrågasätta styrelsernas 

faktiska ansvarstagande. Frågan om vilken faktiskt vetskap som respektive styrelse hade 

angående oegentligheterna är alltjämt obesvarad. Trots detta kan det slås fast att det är 

anmärkningsvärt att styrelsen inte gjort mer för att få fullständig insyn i de 

missförhållanden som förelegat i de olika fallen, missförhållanden som varit så pass stora 

att de betytt slutet för bolagen när de väl uppdagades. Detta skall också sättas i relation 

till att styrelserna i samtliga fall bestod av erkänt mycket kompetenta individer samt att 

det fanns tydliga varningssignaler från bland annat revisorerna. Oavsett den faktiska 

vetskapen går det således att starkt ifrågasätta om styrelserna har uppfyllt dess 

                                                           
189 Förvaltarberättelsen från konkursförvaltaren, K7117-12, sida 50.  
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lagstadgade övervaknings- och kontrollansvar. Exempel på detta är att styrelserna inte 

sett till att det funnits väl uppbyggda informationskanaler, vilket har medfört att 

styrelserna alltid varit utelämnade till företagsledningen i informationshänseende.  

En annan gemensam faktor i de tre nämnda fallen är att bolagen hade en väldigt 

snabb tillväxt på en väldigt kort tid, främst genom företagsförvärv. Under sådana 

förhållanden är det naturligt att inte alla delar vad gäller kontroll och ekonomifunktion 

hinner utvecklas i lika snabb takt. Konsekvensen av ett företags snabba tillväxt är att vissa 

tillkortakommanden kan föreligga. Dock får inte den snabba tillväxten leda till att 

styrelsernas ansvar, avseende att tillvarata aktieägarnas intresse, fallera helt och hållet. 

De ovan genomgångna fallen visar på hur styrelserna i stort avseende deltog i mycket av 

de strategiska frågorna i de respektive bolagen, främst vad gäller företagsförvärv. Att 

styrelsen skall fatta beslut om företagsförvärv är i enlighet med behörighetsreglerna i 

ABL. Det kan dock konstateras att det finns stora risker att mycket av styrelsens tid tas 

upp av det strategiska arbetet och att andra funktioner då kan bli lidande, exempelvis 

övervaknings- och kontrollansvaret. 

Ytterligare en nämnare som är gemensamt för alla de tre fallen är att bolagen hade 

en ägarstruktur som präglades av kontrollägare som dessutom deltog aktivt i bolagens 

skötsel. Det kan konstateras att dessa inte förmått att se till att företagsledningarna agerat 

i enlighet med aktieägarkollektivets intressen. Tvärtom har kontrollaktieägarna i två av 

fallen varit dem som agerat bedrägligt och till skada för bolagen och indirekt aktieägarna. 

Precis som konstaterats av förtroendekommissionen finns det här en problematik då 

kontrollaktieägaren har en dominerande maktposition som medför att det är svårt för 

övriga i och kring bolaget att kritisera dess agerande. 

Slutligen kan det även konstateras att missförhållandena i samtliga fall har skett i 

företag där verksamheten har organiserats i olika bolag, det vill säga koncernstrukturer. 

De noterade moderbolagen har snarast varit att betrakta som förvaltningsbolag där den 

faktiska verksamheten bedrivits i olika dotterbolag. När verksamheten sprids på detta sätt 

försvåras sannolikt övervaknings- och kontrollrollen än mer, dessutom blir 

ansvarsförhållandena i viss mån oklara då respektive bolag har sin egen styrelse. 

Dessutom har koncernförhållandena möjliggjort redovisningsmanipulationer med hjälp 

av interna transaktioner mellan koncernbolagen (Fermenta och Panaxia) vilket har gjort 

att koncernens ekonomiska redovisning varit missvisande.  
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6 Analys avseende ramen för styrelsens 

övervakningsansvar 
 

6.1. Inledning 
 

I detta kapitel skall analysen fördjupas avseende de problem som kan kopplas till gällande 

rätt vad gäller styrelsen övervaknings- och kontrollansvar. Denna del utgör således en 

naturlig fortsättning på föregående kapitel där några reella förtroendeskadliga fall 

studerades och där konkreta problematiska förhållanden kunde identifieras. I detta kapitel 

kommer dock analysen att fördjupas ytterligare genom att konkreta slutsatser dras 

avseende faktorer som i stor mån påverkar den slutliga analysen i kapitel 7 avseende 

huruvida styrelsens övervaknings- och kontrollansvar kan anses ändamålsenligt utformat.  

  

6.2 Revidering av kontrollaktieägandets betydelse  
 

Utifrån den fakta som presenterades i kapitel 3.6 skulle det svenska 

bolagsstyrningssystemet, med ett stort inslag av kontrollaktieägande, utgöra ett bra 

verktyg för att lösa den annars inneboende intressekonflikt och informationsasymmetri 

som finns mellan aktieägarna och företagsledningen inom ett aktiemarknadsbolag. Det 

krävs dock inte någon mer djupgående undersökning för att konstatera att det även på den 

svenska aktiemarknaden finns stora inslag av förtroendeskadliga beteenden som i stort 

grundar sig på bristande ageranden från företagsledningar. I samtliga de tre fallen som 

uppmärksammats i kapitel 5 har företagen haft stora inslag av koncentrerat ägande och i 

åtminstone två av fallen har de i bolagen aktiva aktieägarna i mer eller mindre större 

bemärkelse varit starkt bidragande till de förtroende skadliga agerandena. Frågan är vilka 

slutsatser som kan dras av detta faktum?  

Först är det viktigt att uppmärksamma att de tre av mig beskrivna fallen inte är unika. 

Det går att peka på en rad andra fall där bolag med kontrollaktieägare har agerat på 

förtroendeskadliga sätt. Den första riktigt stora företagsskandalen var AB Kreuger & 

Trolls där den starka ägaren och företagsledaren Ivar Kreuger byggde en världskoncern 

inom framförallt tändsticksbranschen. Ivar Kreuger hade en maktställning som ingen 
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kunde balansera upp och han styrde i princip hela koncernen enväldigt.190 När den stora 

börskraschen inträffade 1929 visade det sig att många delar av Kreugers koncern var ett 

luftslott och katastrofen var ett faktum. Kvar fanns ett skadat aktieägarkollektiv som över 

en natt fick se sina värdepapper bli värda mer eller mindre noll. Ett annat fall, som även 

ligger närmare vår tid, är Prosolvia. Prosolvia var ett datakonsult företag som år 1998 var 

värderat till 4,7 miljarder kronor på Stockholmsbörsen. Företaget drevs och 

kontrollerades i stort av kontrollaktieägarna och grundarna Dan Lejerskär och Morgan 

Herou. Lejerskär var dessutom koncernchef och VD och Herou var vice koncernchef. När 

det år 1998 framkom att Prosolvias redovisning var starkt uppblåst och att bolaget därmed 

redovisat en omsättning som saknade verklighetsförankring så tog det inte länge före 

bolaget samma år sattes i konkurs.191 Tillsammans med de tre tidigare redovisade fallen 

visar Kreuger-kraschen och Prosolvia-skandalen på att företagsskandaler också sker i 

företag med koncentrerat aktieägande samt att kontrollaktieägaren dessutom agerat och 

varit drivande bakom de oegentligheterna som låg till grund för skandalen.  

Tillbaka till den först ställda frågan, vilka slutsatser kan dras angående 

kontrollaktieägarnas funktion vad gäller styrelsens övervaknings- och kontrollansvar? 

 Först kan konstateras att en kontrollaktieägare som äger 15-30 % av det noterade 

bolagets aktier har ett mycket dominerande inflytande. Genom det innehavet kan denne 

mer eller mindre ensam utse bolagets styrelse och indirekt även bolagets VD. Ägaren kan 

också bestämma vem som ska utses till revisor. Denna makt visar sig inte bara i form av 

faktiskt maktutövande på bolagsstämmor, styrelserum eller inom företagsledningar, 

makten visar sig även i ett psykiskt perspektiv. Det finns alltid en risk för att 

kontrollaktieägaren kan välja bort dem som inte agerar i enlighet med dennes syn på 

bolaget och det kan därmed vara svårt för ledamöter och andra representanter att visa 

integritet i sitt arbete. 

Det bör inte vara en helt orealistisk tanke att en kontrollaktieägare kan ha andra 

intressen än vad det stora aktieägarkollektivet med mindre andelar har. Exempelvis har 

de inte samma syn på hur bolagets medel skall användas, till exempel kan det gälla att 

kontrollaktieägaren tar ut förmåner på bolagets bekostnad, något som indirekt skadar 

övriga aktieägare.192 Ytterligare en aspekt är det faktum att kontrollaktieägare i svenska 

aktiemarknadsbolag ofta torde en större röstandel än kapitaldel, något som möjliggörs 

                                                           
190 Sandström, T, Svensk aktiebolagsrätt, fjärde upplagan, Norstedts Juridik, 2012, sida 50 f.  
191 Severnius, R, 2009, sida 193 f.  
192 Bergström, C, m.fl., 132 ff.  
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genom reglerna om röstvärdesdifferenser. Detta innebär att kostnaderna för felaktiga 

beslut inte står i direkt proportion till den ekonomiska insats som aktieinnehavet är 

förknippat med, så är sällan fallet för stora delar av det övriga aktieägarkollektivet.  

Det finns också mycket som tyder på att kontrollaktieägaren får ett intresse som i 

stora delar överensstämmer med företagsledningen. Exempel från realiteten där det går 

att skönja en sådan intressekonflikt mellan kontrollaktieägaren, som är aktiv i bolaget, 

och övriga aktieägarkollektivet, finns i samtliga av de av oss ovan uppräknade fallen. 

Stora inslag av tendenser imperiebyggande kan skönjas. Att kontrollaktieägaren får ett 

intresse som liknar företagsledningen kan även skådas vad gäller attityden till bolagets 

kostnader. I exempelvis Panaxia är det uppenbart att kontrollaktieägaren tog ut förmåner 

ur bolaget.  

Till den ovanstående problematiken måste även beaktas det stora inflytande en 

kontrollaktieägare har i ett bolag, vilket kan resultera i att beslut fattas som gynnar främst 

dennes intressen snarare än vinstmaximering för det stora aktieägarkollektivet. Den 

maktposition som kontrollaktieägaren har medför således att denne lättare kan genomföra 

och få igenom dess egenintressen än vad som är fallet med en företagsledning som inte 

har motsvarande maktposition.  

Det går således att konstatera att det inte alltid går att presumera att en 

kontrollaktieägare alltid agerar och verkar i aktieägarkollektivets intresse. Anledningen 

som ovan konstaterats att kontrollaktieägarens intresse inte alltid stämmer överens med 

övriga aktieägarkollektivet, snarare finns det signaler som visar på att kontrollaktieägaren 

får ett intresse som i högre grad liknar intresset hos VD och företagsledningen. Det 

uppkommer således en intressekonflikt som i stort överensstämmer med den som finns 

mellan VD och företagsledning och aktieägarna i ett bolag med fragmentiserad ägarbild. 

Som en lösning på denna intressekonflikt finns då styrelsen som, genom bland annat 

övervaknings- och kontrollansvaret, utgör en motvikt mot att företagsledningen 

åsidosätter aktieägarnas intresse. I företag med en kontrollaktieägare som aktivt deltar i 

bolagets skötsel finns inte denna mot balans på samma sätt. Detta torde främst vara fallet 

när kontrollaktieägaren också agerar som VD, koncernchef, aktiv eller till och med 

arbetande styrelsemedlem eller ordförande. I dessa fall kan kontrollaktieägaren genom 

sin dominerande ställning sägas kontrollera alla nivåer i bolaget och den övervakning och 

kontrollfunktion som bolagsorganen skall säkra blir då lidande.  

Som beskrivits ovan i kapitel 5.3, där förtroendekommissionen utredning 

presenterades, är det normalt att olika aktieägargrupper har olika intressen i ett 
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aktiemarknadsbolag.193 Det är då av yttersta vikt att styrelsen verkar för att hela 

aktieägarkollektivets intresse tillgodoses. Med beaktande av de problem som ovan 

konstaterats är det således av stor vikt med en styrelse som visar integritet och styrka i 

dess arbete. Som medel för en stark styrelse finns sammansättningsreglerna i svensk kod 

för bolagsstyrning. Reglerna i punkt 4.1–4.5 har som mål att både trygga att det finns en 

kompetent styrelse som dessutom genom oberoende till VD (och övriga företagsledning) 

och majoritetsaktieägaren har integritet. I förhållande till den beskrivna problematiken 

finns det dock en rad problem. Först kan konstateras att dessa regler inte är bindande då 

de vilar på principen om följ och förklara. Det kan också konstateras att en 

kontrollaktieägare fortfarande kan tillsätta en majoritet styrelsemedlemmar som är lojala 

mot denne. Det är vidare oklart vilka reella effekter som sammansättningsreglerna har i 

förhållande till att stärka upp styrelsens övervaknings- och kontrollansvar. Det bör 

dessutom framhållas att i samtliga av de genomgångna fallen i kapitel 5 fanns det 

kompetenta styrelser med stor erfarenhet från näringslivet, trots detta har de i stor grad 

inte kunnat förmå att skapa sig insyn i de olika bolagen. 

En annan omständighet som tycks påverka styrelsens ansvar för att tillgodose att 

aktieägarkollektivets intresse prioriteras i större utsträckning är ABL:s sanktionssystem. 

Precis som förtroendekommissionen konstaterat är det sällan som skadeståndsansvar mot 

ett aktiemarknadsbolags styrelseledamöter aktualiseras vid bristande övervakning 

och/eller kontroll. Detta kan medföra att styrelsen i större mån prioriterar 

kontrollaktieägarens intresse, snarare än att prioritera aktieägarkollektivets intresse, då 

åsidosättande av detta sannolikt inte leder till någon konsekvens alls. 

 

6.3 Sammanblandning av övervakning och strategiskt arbete  
 

Att styrelsen skall engagera sig i frågor av strategisk betydelse, samt vara insatt i den 

faktiska affärsverksamheten, anses följa av styrelsen generella förvaltningsansvar enligt 

8 kap. 4 § ABL. Det följer dessutom uttryckligen av punkt 3.1 att styrelsen skall fastställa 

bolagets verksamhetsföremål och strategi. Dock är detta inte oproblematiskt. Styrelsens 

viktigaste uppgift i förhållande till agentprincipal problematiken är att utöva övervakning 

och kontroll av ledningens agerande inom den löpande förvaltningen. En 

grundförutsättning för att detta skall fungera väl har inom doktrin ansetts vara att det sker 

                                                           
193 SOU 2004:47, sida 206 f.  
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en separation av den övervakande och kontrollerande rollen i förhållande till den 

verkställande ledningen.194 

I både fallet med Fermenta respektive HQ som redovisats ovan i avsnitt 5 framgår 

det att styrelserna och i stor mån kontrollaktieägarna, varit drivande i strategiska frågor 

samt aktivt deltagit i den löpande förvaltningen. Detta torde vara bra och ansvarsfullt så 

länge som handlingarna sker i aktieägarnas intresse samt med stor aktsamhet. Dock kan 

effekten även bli raka motsatsen. Om styrelsen är med och fattar beslut som inte ligger i 

aktieägarnas intressen så är det mindre sannolikt att styrelsen kritiskt granskar dessa 

beslut i lika hög grad som om det hade fattats av företagsledningen. Det har således skett 

en sammanblandning av roller som inte är bra för övervaknings- och kontrollansvaret.  

 

6.4 Icke överensstämmande bild av styrelsens ansvarsroll  
 

I Förtroendekommissionens utredning, där huvuddragen redovisats ovan i kapitel 5.3, 

konstaterades att styrelser många gånger brutit i professionalism och faktiskt 

ansvarstagande i förhållande till de i lag stadgade skyldigheterna. Detta gällde i stor grad 

i förhållande till styrelsens övervaknings- och kontrollansvar. Många gånger har 

ledamöterna inte gett styrelsearbetet den tid som det kräver och de har dessutom varit 

dåligt insatta i det enskilda bolagets faktiska verksamhet.195  

I anslutning till detta uttalande går det direkt att peka på de eventuella oklarheterna 

kring omfattningen av de krav och förväntningar som, i förhållande till övervaknings- och 

kontrollansvaret, kan ställas på en styrelseledamot. Tidigare i detta arbete, i kapitel 4.3, 

konstaterades att styrelsen (inte ens i ett aktiemarknadsbolag) generellt kan åläggas ett 

ansvar enligt en professionell standard. Med detta avses att det enligt gällande rätt endast 

kan krävas att den enskilda ledamoten agerar på så sätt som kan förväntas av en normalt 

förnuftig styrelseledamot. Förtroendekommissionens uttalande däremot skulle tyda på ett 

högre krav. 

Utifrån genomgången av gällande rätt i kapitel 4 förändrar inte 

förtroendekommissionens uttalande enligt mig bedömningen av gällande rätt. Dock ger 

uttalandet en fingervisning om den diskrepans som verkar finnas mellan styrelsens legala 

ansvar och de faktiska förväntningar som finns på styrelsen från intressenter och 

                                                           
194 Blom, M, m.fl., sida 27.  
195 SOU 2004:47, sida 208.  
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samhället. I doktrin har detta förklarats som skillnaden mellan en ansvarig respektive 

ansvarsfull styrelse.196 Med ansvarig avses det legala ansvar som åläggs styrelsen och 

som därmed är kopplad till legala sanktioner vid bristande ansvarsuppfyllande. Med 

ansvarsfull avses däremot det förtroendeansvar som styrelsen erhållit från främst 

aktieägarna, ansvarets gräns bestäms här av de förväntningar som finns inbyggt i 

förtroendet.  

I doktrin har det framkommit att det, förutom faktor kring styrelsen sammansättning 

och oberoende, så är det viktigt att skapa en kultur inom styrelsen där engagemang 

uppmuntras och framhålls.197  

Att skapa en god styrelsekultur där ansvarstagande och integritet finns hos styrelsens 

medlemmar torde kunna skapas på en rad olika sätt. För det första torde ett aktivt 

utvärderingsarbete av styrelsens arbete vara viktigt. Detta möjliggör för styrelsen att hela 

tiden få regelbunden konstruktiv kritik för sitt arbete och det kan då även ligga till grund 

för förbättringar.198 I koden punkt 8.1 finns det regler om att styrelsen årligen skall 

utvärdera styrelsearbetet och att resultatet skall överlämnas till valberedningen. Dock 

anges det inte i närmare detalj hur denna utvärdering skall genomföras. Det kan dessutom 

kännas märkligt att styrelsen får i uppgift att utvärdera dess eget arbete, detta torde lätt 

kunna leda till utvärderingen endast blir av formell natur. 

Även vad gäller styrelsens ansvarstagande, samt hur långtgående detta är i 

förhållande till styrelsens övervaknings- och kontrollansvaret, är skadeståndsreglerna i 29 

kap. ABL av intresse. I förhållande till detta kan det även ifrågasättas om kodens regler 

om övervakning och kontroll ger någon reella effekter avseende ansvarstagandet då det 

vid åsidosättandet av dess regler finns begränsade möjligheter att utkräva ansvar. Vid 

införandet av koden motiverades följ eller förklara principen med att företagen vid 

bristande efterlevnad av koden skulle kunna få känna på kraftfulla effekter från 

marknaden om deras redovisade skäl för åsidosättandet av normen inte var god nog.199 

Med beaktande av att de övervaknings- och kontrollregler som finns i koden är relativt 

allmänt formulerade är det sannolikt så att eventuella åtgärder eller icke åtgärder knappast 

rapporteras i den bolagsstyrningsrapport som enligt punkt 10.1 i koden skall finnas med 

i årsredovisningen. Även om aspekter kring övervaknings- och kontrollansvaret delgavs 

                                                           
196 Sevenius, R, 2010, sida 54 f.  
197 Minichilli. A., A. Zattoni & F. Zona (2009), Making boards effective: An empirical examination of 

boards task performance, British journal of management, sida 65 ff.  
198 Blom, M, m.fl., sida 94.  
199 SOU 2004:47, sida 22.  
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i bolagsstyrningsrapporten skulle sannolikt större delar av marknaden inte kunna bedöma 

huruvida de var lämpliga eller ej.  

 

6.5 Ökad principalagent-problematik i aktiemarknadsbolag 
 

Den separation av ägande och kontroll som ovan beskrivits, och som ligger till grund för 

agentprincipal förhållandet i aktiebolag, blir än mer påtagligt i börsnoterade bolag. En 

anledning för detta är att en stor majoritet av aktieägarna i börsnoterade bolag med spritt 

ägande är att betrakta som passiva.200 

Ytterligare en dimension som dock måste beaktas när ändamålsenligheten avseende 

aktiemarknadsbolagsstyrelsens övervaknings- och kontrollansvar skall analyseras är att 

så gott som samtliga aktiemarknadsbolag idag bedriver sin verksamhet i koncerner.201 

Detta kan förklaras med att det både är företagsekonomiskt och juridiskt rationellt att 

organisera ett företag med omfattande verksamhet i olika dotterbolag med moderbolaget 

som övergripande kontrollenhet.202 

Vad gäller koncernförhållandet och agentprincipal problematiken torde det för de 

första medföra att avståndet mellan aktieägarkollektivet, som äger aktier i det noterade 

moderbolaget, och den faktiska verksamheten i dotterbolagen blir mycket större. Det 

faktum att ett företag, med omfattande och inte sällan komplex verksamhet, placerar olika 

delar av verksamheten i olika dotterbolag medför således att den totala verksamheten blir 

svårare att övervaka för både styrelsen och framförallt aktieägarna. 

En annan faktor som måste beaktas och som också försvårar övervakning och tillsyn 

är att koncerner i juridisk mening är ett instrument föra tillgångar mellan de i koncernen 

tillhörande bolagen. Sådana dispositioner möjliggörs inte bara av reglerna om 

koncernbidrag, bolagen kan dessutom företa mer diskreta dispositioner i form av 

internfakturering och andra typer av transaktioner.203 Detta medför att det kan vara svårt 

att få total insyn i koncernens ekonomiska situation. 

Detta kan även skönjas i samtliga de tre företagsskandalerna som analyserats ovan. 

Alla dessa företag hade en koncernstruktur där det noterade moderbolaget närmast 

fungerade som förvaltningsbolag och där den faktiska verksamheten bedrevs i de av 

                                                           
200 Eklund, K, m.fl., Sida 165 f.  
201 Stattin, D, 2005, sida 294.  
202 Dicken, P, sida 263.   
203 Stattin, D, 2005 sida 297 f.  
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moderbolaget kontrollerade dotterbolagen. Till exempel hade Fermenta en 

koncernstruktur som inte endast bestod av dotterbolag, företagsgruppen bestod till och 

med av underkoncerner till moderbolaget. Med en verksamhet över stora delar av Europa, 

U.S.A. och Asien och med en VD och majoritetsaktieägare som inte delade med sig av 

information till styrelse och marknaden, är det förståeligt att Fermenta var en svår 

företagsgrupp att få ordentlig insyn i. Detta var också sannolikt en starkt bidragande orsak 

till att kontrollaktieägaren och VD El Sayed kunde genomföra de grova 

bokföringsmanipulationer på koncernnivå (bland annat i form av interntransaktioner 

mellan koncernbolagen som sedan redovisades som intäkter). Detsamma kan sägas med 

Panaxia där det också mellan de olika koncernbolagen har skickats pengar som tagits upp 

som intäkter. 

Att verksamheten bedrivs i koncerner torde således medföra att det krävs en mycket 

mer djupgående och därmed tids- och konstadskrävande övervakning för att säkerställa 

att bolaget drivs på ett i förhållande till aktieägarna vinstmaximerande sätt. Med 

beaktande av att aktieägarna sällan har det incitament som krävs för direkt företa denna 

övervakning är det naturligt att moderbolags styrelsens ansvar i detta avseende blir 

central. Sammanfattningsvis medför detta att agentprincipal problematiken således skulle 

vara större i aktiemarknadsbolag (som ofta även är koncerner) och att övervaknings- och 

kontrollfunktionen blir än mer svårutövad i dessa fall. 

Precis som konstaterats ovan i kapitel 4, där gällande rätt gicks igenom, är närmare 

innebörden styrelsens övervaknings- och kontrollansvar inte helt fastställd. Enligt 8 kap. 

4 § 2st skall styrelsen, om bolaget är ett moderbolag i en koncern, fortlöpande bedöma 

koncernens ekonomiska situation. Till denna skyldighet åläggs det enligt 8 kap 5 § att 

styrelsen genom skriftliga instruktioner skall bygga upp ett rapporteringssystem för att 

styrelsen skall få den information som krävs för att fortlöpande kunna bedöma koncernens 

ekonomiska situation. Vad gäller styrelsens organisatoriska ansvar i form av att se till att 

se till att det finns funktioner så att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska 

förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt enligt 8 kap. 4 § 3st så tar 

den inte ens beaktande koncernförhållanden. Moderbolaget torde således inte ha någon 

skyldighet att tillse att detta kan kontrolleras på ett betryggande sätt i dotterbolagen utan 

denna skyldighet åvilar främst dotterbolagens egna styrelser. Utöver detta stadgas det 

även i revisionsutskottets arbetsuppgifter i 8 kap 49b § 3p att det skall kontrollera 

koncernredovisningen. Vid sidan om dessa stadganden finns det lite som beaktar 

moderbolagsstyrelsens övervaknings- och kontrollansvar i eventuella dotterbolag. 
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Det kan konstateras att moderbolagsstyrelens övervaknings- och kontrollansvar 

avseende verksamheten i dotterbolagen ej är så långtgående som ovan gjorde redogörelse 

angående den ökade principalagent problematiken inom koncerner skulle önska. Grunden 

för detta är främst det faktum att styrelsen inte ens torde ha ett så pass långtgående 

övervakningsansvar i bolagsinterna förhållanden. Så länge som det inte finns några 

varningssignaler eller tendenser på missförhållanden torde det räcka med en övergripande 

bedömning beträffande bolagsförhållandena. 

 

6.6 Rapporteringssystemet utformning 
 

Den avgörande faktorn för att styrelsen skall åläggas en mer djupgående plikt att 

undersöka enskilda förhållanden i bolaget är att varningssignaler kommer till dess 

kännedom. I detta avseenden är det av styrelsen uppbyggda rapporteringssystemet enligt 

8 kap 5 § av grundläggande betydelse. Det är dock även i detta avseende relativt oklart 

vad som torde krävas för att detta ansvar skall vara uppfyllt. Lagstiftningen har lämnat 

stort utrymme för styrelserna själva avgöra hur denna rapportering skall utformas. Enligt 

förarbetena skall det som sagt byggas upp så att det lämpar sig väl för företagets 

verksamhet.204 I ett aktiemarknadsbolag, med omfattande verksamhet, bör detta medföra 

relativt höga krav på ett väl uppbyggt rapporteringssystem. Det problematiska vad gäller 

rapporteringssystemet är dock att styrelsen i relativt stor omfattning är utelämnad till VD 

och övriga ledningens delgivning av företagets förhållanden. I detta avseende har 

lagstiftningen inte tagit i beaktande de incitament som en VD och företagsledning kan ha 

att ge en bättre bild av bolagets förhållanden än vad som i själva verket är fallet. Denna 

problematik visar också de i kapitel 5 redovisade företagsskandalerna där VD och 

företagsledningen gav sken om att allt stod rätt till i bolagen. 

 

6.7 Sammanfattning  
 

I detta kapitel har konkreta slutsatser dragits, avseende faktorer och problem, som i stor 

mån påverkar bedömningen av huruvida styrelsens övervaknings- och kontrollansvar kan 

anses ändamålsenligt utformat. Dessa nedan sammanfattade faktorer ligger till grund för 

den ändamålsanalys som genomförs i kapitel 7.  

                                                           
204 Prop. 1997/98:99, sida 207.  
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För det första utgör inte det svenska bolagsstyrningssystemet, med ett stort mått av 

kontrollaktieägande en garanti för att företagsledningen alltid skall förmås prioritera 

aktieägarnas intresse. Det har till och med kunnat uppmärksammas att 

kontrollaktieägarna ibland är en stor del av problemet vid förtroendeskadliga företeelser. 

Detta talar för att styrelsens övervaknings- och kontrollansvar i allra i stor grad fyller en 

viktig funktion inom det svenska bolagsstyrningssystemet. I samband med detta har 

lämpligheten utformningen av skadeståndsreglerna i ABL samt sammansättningsreglerna 

i koden ifrågasatts.  

För det andra påverkas övervaknings- och kontrollansvar negativt av att styrelsen 

deltar i hög grad i strategiska frågor samt deltar i den löpande förvaltningen. Detta med 

anledning av den sammanblandning som sker vad gäller övervakning och kontroll å ena 

sida och verkställande å andra sidan. 

För det tredje verkar det finnas en diskrepans mellan styrelsens legala ansvar och de 

faktiska förväntningarna som finns på styrelsen från intressenter och samhället. Detta 

består i att de faktiska förväntningarna på styrelsens ansvarstagande är mer långtgående 

än det legala ansvaret som regleras i ABL. I har återigen reglerna kring hur långtgående 

styrelsens övervaknings- och kontrollansvar är, ifrågasatts. 

För det fjärde har det uppmärksammats att det finns en ökad agentprincipal-

problematik i aktiemarknadsbolag beroende på att deras verksamhet ofta organiseras i 

koncerner. Detta leder till ökade krav på övervakning och kontroll, krav som nuvarande 

lagstiftning inte beaktar i tillräckligt stor grad. 

För det femte har det konstaterats att den i ABL stadgade rapporteringsskyldigheten 

inte i tillräckligt stor grad tar i beaktande den intressekonflikt som finns mellan 

aktieägarna och företagsledningen. Nuvarande regler förutsätter att styrelsen alltid skall 

få tillförlitlig information från företagsledningen, detta trots att de ibland kan ha intresse 

att inte delge styrelsen den helt sanna bilden av bolagets eller koncernens förhållanden.  
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7 Ändamålsanalys avseende övervaknings- och 

kontrollansvaret  
 

7.1 Inledning  
 

I de tidigare avsnitten i detta arbete har olika aspekter av styrelsen övervaknings- och 

kontrollansvar i ett aktiemarknadsbolag behandlats. I kapitel 3 presenterades först 

principalagentproblematiken överskådligt. Därefter beskrevs i kapitel 4 styrelsens roll i 

det svenska bolagsstyrningssystemet samt styrelsens ansvar i gällande rätt beträffande 

övervaknings och kontrollansvaret. Utifrån denna legala grund gjordes sedan en praktisk 

studie av tre förtroendeskadliga händelser i kapitel 5, där konkretisera många av de 

problem som övervaknings- och kontrollansvaret har att hantera. Denna konkretisering 

kompletterades dessutom av en kort sammanfattning av förtroendekommissionens 

slutsatser i dess utredning ”Näringslivet och förtroendet”. Alla dessa olika delar har 

därefter legat till grund för de i kapitel 6 konkretiserade problem och faktorer som 

övervaknings- och kontrollansvarets lämplighet, enligt gällande rätt, bedömts utifrån.   

I detta avsnitt skall uppsatsens syfte slutligen besvaras genom en analys där frågan 

om huruvida styrelsens övervaknings- och kontrollansvar enligt gällande rätt är 

ändamålsenligt utformad i förhållande till de övergripande och underliggande ändamålen 

inom aktiemarknadsrätten. Frågan skall besvaras genom en ändamålsanalys som i stort 

tar utgångspunkt i de i kapitel 6 uppmärksammade faktorerna och problemen. I samband 

med denna analys kommer även, i de fall jag finner ändamålsskäl tala därför, förbättringar 

i förhållande till gällande rätt att föreslås. 

Ändamålsanalysen kommer att ske i två steg. Först skall den befintliga lagstiftningen 

analyseras utifrån de underliggande intresseskyddsändamålen inom aktiebolags- och 

aktiemarknadsrätten, därefter skall resultat av denna analys prövas mot de övergripande 

ändamålen inom motsvarande rättsområden. 

 

7.2 Ändamålsanalys utifrån de underliggande ändamålen  
 

Inledningsvis är det viktigt att hänvisa till den ovan i kapitel 2.3 gjorde beskrivningen av 

de underliggande intresseskyddsändamålen, deras rangordning samt förhållande till 

styrelsens övervaknings- och kontrollansvar. Där konstaterades att det främsta 



 

80 
 

skyddsintresset i solventa bolag är aktieägarintresset i form av vinstmaximering. I 

insolventa bolag tar däremot borgenärsintresset över. Det konstaterades också att det hos 

både aktieägarna- och borgenärernas finns stort intresse av ett väl utformat övervaknings- 

och kontrollansvar hos aktiemarknadsbolagets styrelse. I förhållande till aktieägarna är 

det emellertid av stor vikt att poängtera att övervaknings- och kontrollansvaret dock inte 

har något egenintresse, det skall betraktas som en betydande del av aktieägarnas 

vinstsyfte. I vinstsyftet ligger att styrelsen skall agera för att skapa en långsiktig 

värdeökning på företaget och därmed på lång sikt trygga aktiernas räntabilitet till förmån 

för aktieägarna. Ett långtgående övervaknings- och kontrollansvar som hämmar det 

överordnade vinst syftet, till exempel genom att medföra alltför betungande kostnader, 

ligger således inte i aktieägarnas intresse. Nedan skall nu ändamålsanalysen utifrån de 

underliggande ändamålen konkretiseras.  

 

7.2.1. Styrelsens faktiska övervaknings- och kontrollansvar  

Styrelsens faktiska övervaknings- och kontrollansvar (som de icke kan delegera med 

ansvarsreducerande verkan) enligt i 8 kap. 4 § 2st, kompletterat med lojalitetsplikten och 

skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 §, är inte särskilt långtgående. Även om ansvaret för 

styrelseledamöter i ett aktiemarknadsbolag är mer långtgående än i andra icke noterade 

aktiebolag, är ansvaret sannolikt inte längre än att styrelsen kan åläggas att undersöka 

centrala ekonomiska funktioner samt övergripande sätta sig in viktiga ekonomiska 

aspekter. Vad som avses med detta mer i detalj är i viss mån oklart, dock visar praxis att 

det inte kan åläggas styrelsen att företa kontinuerliga och djupgående undersökningar 

inom bolaget om det inte finns några misstankar om oegentligheter. Än mindre kan det 

begäras att en styrelse skall göra djupgående undersökningar avseende verksamheten som 

bedrivs i dotterbolag där det finns andra ansvarssubjekt.  

Med beaktande av de i kapitel 6 beskrivna problemen som identifierar tydliga 

övervaknings- och kontrollbehov kan det konstateras att styrelsens nuvarande ansvar inte 

är ändamålsenligt utformat utifrån både aktieägar- och borgenärsintresset. Detta har bland 

annat varit starkt bidragande till de uppmärksammade förtroendeskadliga företeelser där 

båda dessa intressen skadats. Det har bland annat konstaterats att styrelsen, trots stor 

kompetens, inte förmåtts få insyn i de befintliga bolagen. De beskrivna problemen visar 

även det i de svenska bolagsstyrningssystemet, med kontrollaktieägare, behövs en 

styrelse som fullgör övervaknings- och kontrollansvaret på ett mer långtgående sätt. 
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Det gäller emellertid att finna en lämplig reglering där styrelsens möjligheter att 

motverka eventuella missförhållanden beaktas. I denna bemärkelse måste det noteras att 

det normala är att styrelsen inte har sina uppdrag som heltidssysselsättning. I förhållande 

till detta måste det konstateras att det inte går att utforma en ordning där styrelsens ansvar 

som kollegialt organ är så pass långtgående att det krävs att de har ansvar för att känna 

till mer detaljerade förhållanden i det enskilda bolaget samt ett långtgående ansvar för 

förhållandena i dotterbolagen. En sådan ordning skulle knappast heller ligga i 

aktieägarnas vinstintresse då styrelsen enbart skulle syssla med övervakning och kontroll, 

samtidigt som frågor av strategisk betydelse skulle bli hämmande. 

Även om det inte anses lämpligt att ålägga styrelsen som helhet ett generellt 

övervaknings- och kontrollansvar, som är mycket mer långtgående än vad som följer av 

gällande rätt, torde det dock kunna vara ändamålsenligt att ålägga enskilda ledamöter ett 

längre gående ansvar. I den arbetsordning som aktiemarknadsbolagsstyrelsen skall anta 

enligt 8 kap. 46b § bör det därför vara obligatorisk att en eller flera ledamöter får ett 

särskilt ansvar för övervakning och kontroll i bolaget och eventuellt koncernen. Redan 

enligt gällande rätt har styrelsens ordförande sannolikt ett mer långtgående övervaknings- 

och kontrollansvar. De ledamöter som får ett utökat ansvar enligt arbetsordningen, har då 

tillsammans med styrelseordföranden också ett tydligare aktsamhetsansvar i 

skadeståndshänseende. Det är viktigt att det, till skillnad mot vad som torde vara fallet 

med revisionsutskottet, finns klara möjligheter till ansvarsutkrävande vid brister avseende 

detta särskilda ansvar. 

Ytterligare en viktig aspekt i förhållande det utökade ansvaret är de i koden stadgade 

sammansättningsreglerna. Dessa är i stor utsträckning utformade för att i stor mån säkra 

att det finns ledamöter som är oberoende i förhållande till företagsledningen och större 

aktieägare. Till dessa bör koden kompletteras med sammansättningsregler som dessutom 

poängterar ledamöternas kompetens, framförallt i övervaknings- och kontrollhänseende. 

De ledamöter som har ett särskilt ansvar enligt arbetsordningen för dessa frågor bör 

således dessutom ha en kompetens som medför att de kan utföra dessa uppgifter särskilt 

väl. I en sådan ordning skulle även de enskilda ledamöternas personliga kvalifikationer 

kunna bedömas efter en standard som åtminstone är i närheten av professionell. Det vill 

säga inom det kompetensområde som ledamoten besitter särskilda kunskaper kan det 

krävas mer i personligt hänseende än vad som normalt är fallet. 

Trots en ordning där några av styrelsens ledamöter har ett, i förhållande till det 

generella övervaknings- och kontrollansvaret, längre långtgående ansvar, samt att dessa 
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förväntas agera efter en högre standard med beaktande av deras kompetensområde, måste 

det dock finnas rimliga begränsningar också för detta ansvar. Det kan inte begäras att de 

skall ha koll varje enskild omständighet. Ansvaret bör dock innebära att dessa ledamöter, 

oberoende av om det föreligger varningssignaler, aktivt söker information samt företar 

regelbundna kontroller avseende förhållanden i framförallt det egna bolaget men också i 

kritiska funktioner och viktiga enheter i dotterbolag. 

 

7.2.2 Styrelsens organisatoriska ansvar 

Med beaktande av att det inte kan anses ändamålsenligt att utforma styrelsens direkta 

övervaknings- och kontroll alltför långtgående är det viktigt att styrelsen bygger upp en 

organisation där de utan egna regelbundna undersökningar kan få kännedom om 

missförhållanden i bolaget. Som konstaterats tidigare gäller det redan enligt gällande rätt 

att styrelsens ansvar för övervakning och kontroll ökar vid misstanke om att allt inte står 

rätt till inom bolaget eller andra koncernbolag.  

Det är främst två kritiska problem, avseende informationsgivningen till styrelsen, 

som medför att gällande rätt i detta avseende inte kan anses ändamålsenligt i förhållande 

till aktieägar- och borgenärsintresset. För det första är det viktigt att styrelsen kan 

säkerställa att den erhåller information från alla delar av koncernen för att på så sätt kunna 

hantera den ökade principalagent problematik som där råder. För det andra är det viktigt 

att styrelsen inte enbart är utelämnad till företags- eller koncernledningen avseende 

informationsgivningen. Anledningen till för detta är att ledningen, vid företagande av 

oegentligheter, har ett incitament att inte delge styrelsen fullständig information kring 

detta. Dessa problem beaktas inte i tillräcklig grad inom ramen för befintlig lagstiftning. 

Styrelsens skyldighet att se till att det finns ett rapporteringssystem för information 

regleras i 8 kap 5 § ABL. Stadgandet avser också koncernförhållanden, styrelsens skall 

med andra ord se till att det får information från samtliga koncernbolag för att styrelsen 

skall kunna bedöma koncernens ekonomiska situation. Stadgandet är dock väldigt allmänt 

utformat och det torde i stor grad vara upp till styrelsen själv att avgöra hur 

rapporteringssystemet lämpligen skall byggas upp. Redan enligt gällande rätt torde 

emellertid gälla att rapporteringssystemet skall vara utformat efter styrelsens behov samt 

att det i större bolag krävs att rapporteringen avser en mängd viktiga ekonomiska fakta. 

Dock så löser inte detta problematiken i form av att styrelsen i stor grad är utelämnade 

till företagsledningen vad gäller informationsgivningen. I denna bemärkelse talar 

ändamålsskäl för att rapporteringssystemet måste utformas för att, i möjligaste mån, 
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styrelsen skall slippa förlita sig enbart på företagsledningens rapportering, detta bör 

särskilt gälla sådana ekonomiska fakta som är särskilt viktiga för bolaget. Med beaktande 

av detta bör 8 kap. 5 § ABL särskilt uppmärksamma att styrelsens rapporteringssystem 

skall vara utformat så att styrelsen får direkt informationsgivning av för bolaget eller 

koncernen särskilt viktiga enheter och funktioner. 

Utifrån aktieägarnas och borgenärernas intresse finns det, med beaktande av den 

utökade principalagent problematiken som uppmärksammats ovan i avsnitt kapitel 6.5, 

även skäl för att se över styrelsens organisationsansvar enligt 8 kap. 4§ 3 st. Detta 

stadgande bör göras om så att moderbolagetsstyrelsen även har ett ansvar i förhållande 

till dotterbolag att se till att bokföring, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska 

förhållanden i övrigt organiseras så att de kan kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Ansvarets närmare innebörd bör vara att moderbolagsstyrelsen, i förhållande till 

dotterbolagens styrelser, är skyldiga att tillse att de senare fullgör sitt organisationsansvar. 

Genom en lämplig organisering inom koncernen, bland annat genom att 

moderbolagsstyrelsen ser till att det finns lämpliga ekonomifunktioner, ökar styrelsens 

möjlighet att upptäcka varningssignaler som i sin tur medför ett ökat övervaknings- och 

kontrollansvar enligt 8 kap. 4 § 2st. Ansvaret enligt 8 kap. 4 § 3st bör dessutom förenas 

med ett krav på skriftlighet, detta för att det vid eventuella frågor om 

moderbolagsstyrelsens ansvar går att lätt kontrollera vilka åtgärder som de vidtagit i detta 

avseende. 

 

7.3 Ändamålsanalys utifrån de övergripande ändamålen  
 

I föregående avsnitt konstaterades att gällande rätt avseende styrelsens övervaknings- och 

kontrollansvar inte kan anses ändamålsenligt i förhållande till de inom 

aktiemarknadsrätten underliggande skyddsändamålen. Detta talar för ett utökat 

övervaknings- och kontrollansvar inom styrelsen. Det har också konstaterats att styrelsens 

organisatoriska ansvar bör omformuleras, både vad gäller upprättandet av 

rapporteringssystem och i form av att organisera verksamheten i stort så att andra 

funktioner kan utöva övervakning och kontroll på ett med ändamålsenligt sätt. Detta 

utökade ansvar skall nu prövas mot de övergripande ändamålen inom 

aktiemarknadsrätten.  
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I kapitel 2.2.4 har de övergripande ändamålens närmare innebörd, samt hur de 

förhåller sig till varandra, redovisats. Sammanfattningsvis innebär denna redovisning att 

de övergripande ändamålen kan anses stipulera en målkonflikt. De fyra första ändamålen 

kan sägas ha i syfte att underlätta skapandet av näringsverksamhet och handel med aktier. 

Syftet torde vara att i minsta möjliga mån använda regler som begränsar och medför 

kostnader i form av regelefterlevnad. Det femte ändamålet, att upprätthålla förtroendet 

för aktiemarknaden, syftar i stor grad till att motivera åtgärder mot förtroendeskadliga 

ageranden och marknadsmissbruk.  

Vid en prövning av om en lagregel eller en rättslig lösning är förenlig med de 

övergripande ändamålen måste en helhetsbedömning göras där de olika ändamålen 

balanseras mot varandra. Målsättningen skall vara att utifrån dessa ändamål tillhandahålla 

ett regelverk som har en lämplig balans mellan intresset av att motverka 

förtroendeskadliga ageranden med en lagstiftning som tillhandahåller seriösa företag ett 

flexibelt och icke betungande regelverk. 

Utifrån redogörelsen i kapitel 5, där tre fall av förtroendeskadliga företagsskandaler 

analyserats, kan det konstateras att det finns klara brister i gällande rätt avseende 

styrelsens ansvar för att övervaka och kontrollera så att ledningen agerar i aktieägarnas 

intresse. Detta har medfört att företagsledningarna har kunnat agera på ett sätt som 

medfört ett skadat förtroende för aktiemarknaden. Detta faktum skulle tala för en ordning 

där styrelsen i större grad skall ha en skyldighet att på ett ansvarstagande sätt övervaka 

och kontrollera att VD och företagsledningen agerar i aktieägarnas intresse. I en sådan 

ordning är möjligheterna att motverka förtroendeskadliga företeelser större. 

Som konstaterats är de föreslagna förändringarna avseende styrelsens övervaknings- 

och kontrollansvar mer ändamålsenliga i förhållande till att upprätthålla förtroendet för 

aktiemarknaden än vad befintlig gällande rätt är. Emellertid måste ändamålsenligheten 

även prövas mot de andra övergripande ändamålen. 

Ett utökat övervaknings- och kontrollansvaret kommer naturligen att medföra större 

kostnader, framförallt vad gäller regelefterlevnad. Det ökade ansvaret kan dessutom 

medföra att en ökad tid av styrelsens arbete kommer att läggas på övervakning snarare än 

att utveckla bolaget. Det har även hävdats att ökad reglering kan hämma kreativitet, 

initiativkraft och andra liknande värden, värden som skapar välstånd i samhället.205 Mot 

detta kan dock anföras att det anses ligga i marknadens intresse att övervaknings- och 

                                                           
205 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, ”Kan ökad reglering av bolagsstyrning förhindra nya kriser?, 

2011-01-31.  
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kontrollansvaret utformas på ett sådant sätt att risken för förtroendeskadliga företeelser 

minskar. 

Som konstaterats tidigare i kapitel 2.2.4 har regler för att motverka 

förtroendeskadliga företeelser ansetts vara diskutabla då de ur samhällsekonomisk 

synvinkel kan anses hämmande för näringslivet. Dock gäller detta inte sådana regleringar 

som tar utgångspunkt i så kallade systemfel. Med beaktande av de problem som har 

identifierats, som i grunden handlar om företagsledningar som åsidosätter aktieägarnas 

intresse, samt de effekter som detta har på förtroendet för aktiemarknaden, borde en 

reglering om ett utökat övervaknings- och kontrollansvar för styrelsen kunna anses vara 

en sådan reglering som tar utgångspunkt i ett systemfel. 

Sammanfattningsvis innebär ändamålsanalysen av de övergripande ändamålen att 

styrelsens övervaknings- och kontrollansvar bör utformas längre än vad som nu är fallet. 

Dock får ansvaret inte bli så långtgående att det medför betydande kostnader samt 

hämmar styrelsens övriga uppgifter i bolaget. Ett utökat övervaknings- och kontrollansvar 

enligt 8 kap 4 § 2 st., ett längre gående organisatoriskt ansvar enligt 4 § 3 st. (som också 

gäller i förhållande till dotterbolag) samt en utökad skyldighet att bygga upp ett 

ändamålsenligt övervakningssystem som inte är beroende av information från VD och 

företagsledning, kan i stor grad motiveras av ändamålet att upprätthålla förtroendet för 

aktiemarknaden. Samtidigt bör det inte medföra oskäliga kostnader för bolaget då det 

utökade övervaknings- och kontrollansvaret enligt 8 kap 4 § 2st begränsas till ett fåtal 

ledamöter. Givetvis begränsar detta dessa styrelseledamöters möjlighet att långtgående 

delta i strategiska frågor, dock får detta anses vara en nödvändig konsekvens för att de 

skall kunna agera i överensstämmande med det utökade ansvaret på ett lämpligt sätt. Vad 

gäller det utökade organisatoriska ansvaret kommer detta att medföra kostnader, detta i 

form av den tid som det tar att upprätta organisationen på ett ändamålsenligt sätt. 

Motsvarande kan anföras om den ökade skyldigheten vid upprättandet av ett 

rapporteringssystem. Det bör dock vara så att när de initiala kostnaderna för själva 

upprättandet har tagits så bör det inte innebära så stora kostnader vad gäller den löpande 

kontrollen av upprätthållandet av organisationen.  

De föreslagna ändringarna avseende styrelsens ansvar har dessutom utformats för att 

i stor grad vara förenliga med de av förtroendekommissionen framtagna strategierna för 

skapandet av förtroende. För det första innebär de föreslagna ändringarna en bättre balans 

i den så kallade förtroendetriangeln. De föreslagna förändringarna medför dels 

dokumentations krav för styrelsen utökade organisationsansvar. Detta, tillsammans med 



 

86 
 

den obligatoriska arbetsordningen där det särskilt skall anges vilka ledamöter som har ett 

ökat övervaknings- och kontrollansvar, medför att det blir enklare att klargöra vilka som 

har agerat felaktigt (upptäcktsrisken). Vad gäller det utökade övervaknings- och 

kontrollansvaret kan det konstateras att detta också är kopplat till högre krav på de 

enskilda ledamöternas kompetens, vilket också medför ett ansvar som ligger nära en 

professionell standard. Detta torde medföra ett tydligare ansvar i förhållande till 

skadeståndsreglerna i ABL 29 kap. 1 §. Även det utökade organisatoriska ansvaret, 

förenat med kraven på dokumentation, medför att det bör vara lättare att klargöra om 

styrelsen har agerat oaktsamt. Det finns således ett bättre samspel mellan lagreglerna, 

risken att bli upptäckt och möjligheten att utkräva ansvar. 

För det andra bör de föreslagna ändringarna innebära att styrelsens roll- och 

ansvarsgränser avseende övervaknings- och kontrollansvaret blir tydligare. Detta både i 

förhållande till andra bolagsorgan och internt inom styrelsen. 

 

7.4 Sammanfattning  
 

Utifrån de underliggande intresseskyddsändamålen inom aktiemarknadsrätten, främst 

med beaktande av aktieägar- och borgenärsintresset, kan gällande rätt avseende styrelsens 

övervaknings- och kontrollansvar inte anses ändamålsenligt utformat. Anledningen för 

detta är att behovet av övervakning och kontroll av företagsledningen som finns i ett 

aktiemarknadsbolag med diversifierat ägande inte beaktas tillräckligt hög grad. Gällande 

rätt är inte heller utformad för att hantera de särskilda problem som finns vid denna 

övervakning och kontroll. Detta talar för ett utökat övervaknings- och kontrollansvar för 

styrelsen. 

Även i förhållande till de övergripande ändamålen inom aktiemarknadsrätten, främst 

upprätthållandet av förtroendet för aktiemarknaden, kan gällande rätt inte anses 

ändamålsenligt utformad. Ett utökat övervaknings- och kontrollansvar bör kunna 

motiveras så länge som inte medför allt för stora kostnader för bolaget samt att det inte i 

för stor omfattning medför att styrelsen inte längre har tid att utveckla bolaget i strategiskt 

hänseende. De ovan föreslagna förändringarna avseende styrelsens övervaknings- och 

kontrollansvar bör kunna motiveras på dessa grunder samtidigt som det i högre grad är 

mer ändamålsenligt i förhållande till ändamålet av att upprätthålla förtroendet för 

aktiemarknaden.  



 

87 
 

Sammanfattningsvis innebär detta att övervaknings- och kontrollansvaret för ett 

aktiemarknadsbolags styrelse inte kan anses vara ändamålsenligt utformat till de 

underliggande och övergripande ändamålen inom aktiemarknadsrätten.  
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8 Avslutande kommentar  
 

Separationen mellan ägande och kontroll har under väldigt lång tid skapat problem i olika 

avseenden och ligger till grund för principalagent teorin i form av att ägaren (principalen), 

och den som har kontroll (agenten), inte kan förväntas dela samma intressen. Detta kan i 

sin tur medföra att agenten agerar i enlighet med sina egna intressen och därmed 

åsidosätter principalens intressen. 

I denna uppsats har styrelsens övervaknings- och kontrollansvar behandlats utifrån 

dess betydelse för att lösa den agentprincipal problematik som finns i ett 

aktiemarknadsbolag med diversifierat ägande. Detta har skett mot bakgrund av de många 

företagsskandaler som har inträffar under senare delen av 1900- samt början av 2000-

talet, med ett skadat förtroende för aktiemarknaden som följd. Syftet med uppsatsen har 

varit att utreda om det övervaknings- och kontrollansvar som en styrelse har i ett 

aktiemarknadsbolag kan anses ändamålsenligt utformat i förhållande till 

aktiemarknadsrättens övergripande och underliggande ändamål. Inom ramen för syftet 

har det också legat att föreslå eventuella ändringar i gällande rätt för att på så sätt skapa 

en mer ändamålsenlig lagstiftning.  

I uppsatsen har det uppmärksammats att förtroendet för aktiemarknaden är av stor 

betydelse för aktiemarknadsbolags möjlighet att erhålla kapital från aktiemarknaden. Vid 

ett minskat förtroende kan aktiemarknadsbolagens kostnader för att erhålla kapital öka 

vilket i sin tur drabbar samhällsekonomin negativt. Det ligger således i lagstiftarens 

intresse att erbjuda en lagstiftning där förtroendeskadliga företeelser så långt som möjligt 

kan undvikas. Ändamålet i form av att upprätthålla förtroendet för aktiemarknaden, 

tillsammans med det faktum att det även kan anses ligga i både aktieägar- och 

borgenärsintresset talar för ett långtgående övervaknings- och kontrollansvar. Samtidigt 

får lagstiftningen inte bli suboptimerande genom att detta ansvar blir så pass långtgående 

att aktieägarnas överordnande vinstintresse åsidosätt. Mot ett mer långtgående 

övervaknings- och kontrollansvar talar dessutom andra övergripande ändamål inom 

aktiebolags- och aktiemarknadsrätten, ändamål som ger uttryck för att marknaden själv 

skall hantera eventuella problem eller brister utan ingrepp i form av reglering. De senare 

ändamålen medför att helhetsbedömning måste göras där de övergripande ändamålen 

ställs mot varandra.  
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 I analysen av gällande rätt har det konstaterats at styrelsens faktiska övervaknings- 

och kontrollansvar enligt 8 kap 4§ 2st inte är särskilt långtgående. Styrelsen anses ha ett 

generellt ansvar att övervaka och kontroller bolagets eller om bolaget är ett moderbolag, 

koncernens, ekonomiska situation. Inom ramen för detta ansvar har styrelsen inte en 

skyldighet att företa några mer långtgående undersökningar av förhållandena i bolaget 

eller eventuella dotterbolag. Det torde räcka med att styrelsen aktivt tar del av den 

information som den erhåller från i första hand företagsledningen. Styrelsens ansvar är 

dock mer långtgående när det kommer till det organisatoriska ansvaret enligt 8 kap. 4§ 

3st samt skyldigheten att bygga upp ett rapporteringssystem enligt 5 § i samma kapitel.  

För att besvara uppsatsens syfte har det dessutom gjorts en analys avseende olika 

faktorer och problem som styrelsen övervaknings- och kontrollansvar måste anpassar till. 

Inom ramen för denna bedömning konstaterades fem faktorer som varit avgörande för 

ändamålsbedömningen. För det första utgör det svenska kontrollaktieägarsystemet ingen 

garanti mot förtroendeskadliga företeelser. För det andra påverkas styrelsens 

övervaknings- och kontrollansvar negativt av att styrelsen deltar i allt för hög grad inom 

ramen för den löpande förvaltningen samt strategiska frågor i stort. För det tredje verkar 

det finnas en diskripens mellan styrelsens legala ansvar och de faktiska förväntningarna 

som aktieägare och investerare har på styrelsens ansvarstagande. Det senare är mer 

långtgående. För det fjärde finns det en utökad principalagent problematik i 

aktiemarknadsbolag som också är koncerner. Detta måste beaktas i större grad vid 

utformningen av hur långtgående styrelsens övervaknings- och kontrollansvar är. För det 

femte så är styrelsens rapporteringssystem inte utformat på ett lämpligt sätt med 

beaktande av intressekonflikten mellan företagsledningen och aktieägarna samt det 

faktum att aktiemarknadsbolag ofta är koncerner.  

Utifrån de i uppsatsen konstaterade problemen, det övergripande intresset av att 

upprätthålla aktiemarknadens förtroende samt aktieägar- och borgenärsintresset har det 

konstaterats att det övervaknings- och kontrollansvar som en styrelse har i ett 

aktiemarknadsbolag enligt gällande rätt inte kan anses ändamålsenligt utformat i 

förhållande till aktiemarknadsrättens övergripande och underliggande ändamål. 
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