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Styrelseledamöters rättsliga ansvar
Av professor LARS ERIK TAXELL

A. Allmänt

1) Oberoende av associationstyp — aktiebolag, ekonomisk och ideell förening,
stiftelse etc. — intar styrelsen i princip samma ställning både inom associa-
tionen och i förhållande utåt: styrelsen sörjer för associationens förvaltning
och handhar sålunda ledningen av verksamheten. Detta schema, som vanli-
gen grundar sig på stadganden i lag, kan i praktiken avsevärt modifieras och
kompletteras beroende på relevanta olikheter: associationens rättsliga struk-
tur och inre organisation, verksamhetens art (ekonomisk eller ideell) och
omfattning, kapitaltillgångar och ägoförhållanden, styrelseledamöternas
kvalifikationer och graden av deras engagemang i ledningen (insiders och
outsiders) etc. Allt detta har relevans för ansvaret.

2) Begreppet och termen ansvar (ansvarighet) har i detta sammanhang
rättslig innebörd: ansvarig är den person som enligt rättsliga normer och
överväganden skall stå för följderna av en handling eller underlåtenhet. Det
är således inte fråga om styrelseledamöterna tilldelade uppgifter (ansvars-
område) eller om ansvar för att ett visst ekonomiskt resultat uppnås (resul-
tatansvar).

För styrelseledamöternas del kan ansvaret vara:
— skadeståndsansvar,
— ansvar rned innebörd att en styrelseledamot avlägsnas från sin position,
— straffansvar,
— ansvar för skulder som åvilar associationen.

I det följande behandlas endast skadeståndsansvaret. Detta har i många fall
samband med straffansvaret — som här förbigås — i den meningen att
skadestånd också i associationsförhållanden i regel utdöms när skada orsa-
kats genom brott.

3) Styrelseledamöternas ansvar innesluter många delproblem:
— ansvarets grund (ansvars- eller ansvarighetsgrund),
— fördelning av ansvaret mellan flera ansvariga (ansvarsfördelning och

jämkning),
— ansvarets inriktning (internt och externt ansvar),
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— skadeståndsansvarets aktualiserande (talan),
— befrielse från ansvar (befrielsegrunder),
— olika typer av skada som skall ersättas (person- och sakskada, ren förmö-

genhetsskada),
— skadeståndets beräknande.

I det följande behandlas enbart ansvarsgrunderna och ansvarsfördelning-
en. Därvid har det ansetts motiverat att särskilt för sig dryfta
— internt ansvar eller styrelseledamöternas ansvar mot associationen för

skada som denna lidit, och
— externt ansvar eller styrelseledamöternas ansvar för skada som orsakats

medlemmar och delägare, anställda, borgenärer och övriga tredje män.
I princip innefattar styrelseledamots ansvar såväl person- och sakskada

som ren förmögenhets skada. I det följande uppmärksammas huvudsakligen
blott ren förmögenhetsskada: skada som inte har samband med person- eller
sakskada.

Styrelseledamöternas ansvar är individuellt. Ansvarsgrunden, ansvarets
omfattning och befrielsegrunder bedöms särskilt för envar ledamot. Flera
ledamöter kan ansvara gemensamt (solidariskt), ansvaret är inte ens då
kollektivt, inte styrelsens utan den enskilda ledamotens.

4) Styrelseledamöters skadeståndsansvar regleras av rättsnormer av olika
typer:
I lagar som normerar olika typer av associationer (aktiebolag, föreningar
etc.) ingår stadganden rörande ansvarighetsfrågor. Så långt de sträcker sig
utesluts tilllämpningen av konkurrerande stadganden (t. ex. i en allmän
skadeståndslag) och av allmänna skadeståndsrättsliga principer. I många
fall är lagens stadganden ofullständiga eller oklara. Av betydelse för ansva-
ret är ofta stadganden som inte direkt tar sikte på ansvarigheten, t. ex.
stadganden rörande styrelsens uppgifter och ställning.

Lagens stadganden kompletteras för den enskilda associationens del av
interna normer: bolagsordning, stadgar etc. — i det följande används termen
stadgar. Dessa fastställs i regel av offentlig myndighet vilket leder till att de
blir offentliga. Detta kan ha relevans för den externa ansvarigheten.

Till interna normer hänförs också generella eller för enskilda fall givna
föreskrifter av bolagsstämma, föreningsmöte eller annat beslutande organ
inom associationen.

De interna normerna reglerar i allmänhet inte direkt ansvarsfrågor. Men
de får betydelse genom att de i vissa avseenden anger styrelsens ställning
och styrelseledamöternas uppgifter vilket kan ha betydelse t. ex. för
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eulpabedömningen och ansvarsfördelningen.
Som en samlande beteckning på lag och interna normer används i det

följande termen föreskrift.

B. Internt ansvar

Ansvaret är beroende av hur associationens organisation har utformats.
Det organisationsschema som lagen föreskriver för olika associationstyper

bygger på en tredelning av organen och deras funktioner. Högsta beslutan-
derätten utövas av ett organ sammansatt av associationens delägare eller
medlemmar (bolagsstämma, föreningsmöte etc). Förvaltningen handhas av
styrelsen (bestyreisen, styret) och, i de flesta fall, verkställande direktören
(ell. motsv., administrerende direktør, i dansk rätt direktion) vilka tillsam-
mans bildar associationens ledning. Kontrollen utövas av revisorerna. Detta
organisationsschema är inte i praktiken renodlat, det anger likväl en grund-
linje.

Denna funktionsfördelning mellan organen påverkar ansvaret enligt föl-
jande mönster:
— Det högsta organet är oansvarigt i den meningen att de personer som

bildar detsamma inte är rättsligt ansvariga för följderna av sina beslut.
Endast i undantagsfall förekommer ett ansvar, t. ex. för aktieägare som
bidragit till ett beslut om olaga utdelning. Ansvaret vilar i princip på dem
som berett eller verkställt besluten.

— Revisorerna kan bli ansvariga för skada föranledd av bristfällig kontroll,
ansvaret delas normalt med dem som direkt orsakat skadan, t. ex. en
verkställande direktör.

— Huvudansvaret kommer att ligga hos associationens ledning.
Den omständighten att ansvaret koncentreras hos ledningen behöver inte

betyda att styrelseledamöternas ansvar borde bedömas särskilt strängt.
Visserligen bör man å ena sidan framhäva styrelsens ledande position. A
andra sidan bör man beakta att verksamheten ofta förutsätter ett avsevärt
ekonomiskt risktagande, särskilt när associationen är ett affärsföretag. Ett
strängt ansvar kunde leda till passivitet och överdriven försiktighet med
menliga följder för verksamheten. Också nu bör man — liksom inom skade-
ståndsrätten över huvud — eftersträva en moderat avvägning mellan å ena
sidan den skadelidandes (associationens) rimliga krav på ersättning, å
andra sidan den skadeorsakandes anspråk på skydd mot överdrivna ersätt-
ningskrav.
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Hotet om ansvar, även om detta är "skäligt", kan vara tillfyllest för att
förmå styrelsens ledamöter att följa gällande föreskrifter, iaktta den omsorg
som deras mandat förutsätter och sakligt beakta olika i associationen sam-
manstötande intressen — delägares, medlemmars, anställdas, borgenärers,
samhällets etc.

Det är inte möjligt att i större utsträckning formulera för alla situationer
gällande entydiga regler. De faktorer som kan påverka ansvaret- och som
inledningsvis nämnts (A 1) — har olika tyngd i olika associationer och i
växlande faktiska lägen. Bedömningen måste väsentligen bygga på övervä-
ganden in casu.

En viss generalisering av ansvarets förutsättningar, omfattning och för-
delning bör likväl ske i konformitet med allmänna skadeståndsrättsliga
grundsatser. När man formulerar och tillämpar generella regler bör man
likväl vara medveten om att särskilda skäl ofta betingar undantag och att
schematiska lösningar ingalunda alltid är bra eller riktiga.

1. Ansvarsgrunden (rättsgrunden)

a. När man har att avgöra om ansvar är för handen eller inte utgår man från
de uppgifter och ur dem härledda skyldigheter som ledamöterna har inom
den styrelse de tillhör. Man beaktar dels det som är stadgat om ifrågavaran-
de associationstyp (t. ex. aktiebolag), dels de konkreta förhållandena i den
association vars skadeståndskrav det gäller (t. ex. aktiebolaget X). An-
svarsbetingande är ytterst den omständigheten att en styrelseledamot vid
fullgörandet av sitt uppdrag handlat i strid med eller försummat uppgifter
som är förenade med styrelsemandatet. Han kan ha gjort detta genom att ta
del i ett styrelsebeslut, medverka till en åtgärd av annat slag eller underlåta
att handla.

Vanligen ingår i associationslagarna dels ett generellt stadgande om styrel-
sens befogenheter — t. ex. att "sörja för bolagets förvaltning" — dels stad-
ganden om konkreta skyldigheter — t. ex. med avseende på bokföring och
redovisning. Regleringen kan inte vara fullständig. Styrelsens uppgifter
måste i mycket härledas ur den ställning styrelsen intar som ledande organ
inom den ram som anges av associationens verksamhetsföremål. Ansvars-
grunden är därför i viss mån obestämd.

Interna rättsnormer kan komplettera lagen och precisera styrelsens upp-
gifter. De kan också begränsa dessa uppgifter. En reglering kan sålunda ske
dels genom en delegering till lägre instanser, dels genom en arbetsfördelning
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inom styrelsen. Styrelsen måste likväl under alla omständigheter bibehålla
sin ställning som ledande organ.

Ytterligare bestäms styrelsens uppgifter av den fa tis a utformningen av
organisationen och det sätt på vilket denna i praktiken fungerar. Av särskild
betydelse är arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktö-
ren (motsv.).

Alla dessa faktorer - lag, interna normer, faktisk organisation — måste
beaktas när ansvarsgrunden fixeras.

Den enskilda styrelseledamotens uppgifter härleds ur styrelsens. Då styrelsen
fungerar kollektivt, dvs genom beslut av ledamöterna, är deras uppgift att
medver a i fullgörandet av det som ankommer på styrelsen som helhet. En
ledamot är inte utan särskilt uppdrag behörig att handla för associationen
vid sidan om styrelsen eller i dess ställe. I den kollektiva aktiviteten ingår
även ett individuellt moment: varje ledamot är vid behov skyldig att påyrka
och ta del i erforderliga åtgärder samt tillse att styrelsens uppgifter blir
riktigt fullgjorda. Han har sålunda både ett handlings- och ett
övervakningsansvar.

Styrelsens ledamöter kan ytterligare ha skyldigheter som åvilar dem
direkt och personligen, t. ex. tystnadsplikt.

Av relevans för ansvarets grund är även att styrelsens ledamöter på basen
av ett val, till vilket de samtyckt, inträtt i ett avtalsliknande förhållande till
associationen. Detta rättsförhållande, som har karaktären av ett förtroende-
förhållande, får sitt innehåll av de uppgifter som här nämnts.

I princip har alla styrelseledamöter samma uppgifter. Självvald passivitet
eller beslut av styrelsen befriar inte en ledamot från hans skyldigheter. Det
förutsätts likväl att organisatoriska åtgärder i viss utsträckning kan försätta
ledamöterna i olika ställning: ordförande utses, vissa uppgifter anförtros
ledamöter med speciella kvalifikationer etc.

Det ansvar varom nu är fråga gäller endast inom den ram som styrelse-
uppdraget anger. Utanför detta tilllämpas andra skadeståndsregler. Grän-
sen för handlande inom och utanför styrelsen är dock inte alltid klar.

b. För att ansvar skall inträda måste styrelseledamots handlande eller
underlåtenhet innefatta vållande (eulpa). Det är inte tillräckligt att konstate-
ra att en ledamot förfarit i strid med uppgifter som ankommer på honom.

Denna eulparegel har kommit till uttryck i många nordiska associations-
lagar. Formuleringarna uppvisar inte olikheter i sak: t. ex. "uppsåtligen eller
av vållande" (vårdslöshet), "forsætlig eller uagtsomt", "forsettlig eller akt-
løst".
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Culparegeln som grund for styrelseledamots ansvar betyder:
— Ansvaret bygger på en central princip i det allmänna skadeståndsrätts-

liga systemet. Detta utesluter inte att man beaktar speciella förhållanden
av relevans för ansvaret inom associationer i allmänhet eller av viss typ.

— Ansvaret är inte objektivt (strikt) och inte ett principalansvar (ansvar för
inom associationen anställdas fel och försummelser).

— I culpa innefattas både uppsåt och vårdslöshet, både handlande och
underlåtande (försummelse). För ansvar räcker lindrigt vållande (culpa
levis, oaktsamhet).

Culparegelns innebörd är relativt klar. Svårigheterna möter när regeln
skall tillämpas i konkreta fall. För culpabedömningen, som måste vara förank-
rad i de faktiska förhållandena, kan man svårligen uppställa entydiga och
undantagslösa regler. I det följande anges några vägledande synpun ter.

1) Culpabedömningen är i princip obje tiv: man ser bort från faktorer som
har anknytning till den person som orsakat skada. Det gäller att klarlägga
vilken grad av omsorg, kunskap, skicklighet och förutseende som man
rimligen kan och bör kräva av den som är ledamot av styrelsen i en
association av den typ och storlek samt med den organisation och verksam-
het som är utmärkande för den ifrågavarande associationen. Man beaktar
även vad som är förenligt med god och skälig praxis. På det sättet försöker
man skapa en måttstock med vilken det aktuella skadeorsakandet kan
mätas. Jämförelsen avser att i det konkreta fallet ge svar på frågan: culpa
eller inte.

2) Subjektiva faktorer är inte irrelevanta.
I en styrelse kan ingå ledamöter som inte i alla avseenden är tillräckligt

kvalificerade för uppdraget. Man har t. ex. valt in personer med inriktning
på ideell verksamhet eller personer som till följd av namn och socialt
anseende väntas tillföra associationen goodwill. Sådana ledamöter har inte
alltid förmåga att bedöma ekonomiska, administrativa eller rättsliga fakto-
rer av betydelse för verksamheten.

Utgångspunkt för resonemanget är att bristande sakkunskap eller andra
otillräckliga kvalifikationer inte utesluter eller minskar det ansvar som enligt
lag vilar på styrelsens ledamöter. Den som inte förmår fullgöra det mottagna
uppdraget far själv stå för följderna. Det är inte skäligt att övervältra
ansvaret på övriga ledamöter.

Det vore likväl verklighetsfrämmande att schematiskt hålla fast vid denna
ståndpunkt. Varje association bör ha en viss frihet att till styrelsen utse
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personer med olika kompetens och intresseinriktning. Det kan vara en fördel
att i styrelsen inte bara ingår "professionella" element utan att där också
finns personer med anknytning till offentliga myndigheter, samhällsverk-
samhet, vetenskaplig forskning etc. Det är också rimligt att en association
som själv valt sina styrelseledamöter och som förutsätts känna deras kvalifi-
kationer, åtminstone delvis bär den ekonomiska risk som kan följa av att
någon av ledamöterna saknar nödig sakkunskap och erfarenhet. Man bör
därför kunna ta viss hänsyn till personliga kvalifikationer.

En gräns måste likväl dras. Varje ledamot är ansvarig för att styrelseupp-
dragets elementära uppgifter fullgörs. Ingen bör befrias från ansvar på den
grund att han inte var medveten om eller inte förstod vilka uppgifter som
enligt bestämmelser i lag eller stadgar åvilar styrelsen. Däremot kan t. ex.
bristande insikter i ekonomiförvaltning beaktas vid eulpabedömningen eller
vid en jämkning av skadeståndet. Huvudansvaret läggs på dem som med
sina insikter och erfarenheter kunnat och bort förutse följderna av ett
handlande.

Ett strängare ansvar kan ifrågakomma för styrelseledamöter som är "pro-
fessionella" eller experter inom ett specialområde. Övriga ledamöter, som
bör kunna lita på expertisens utredningar och förslag, kan sällan anses ha
eulpa när det gäller fel och försummelser inom de sakkunnigas specialområ-
de.

I sammanslutningar med kulturell, social eller annan ideell verksamhet
kan styrelsen vara sammansatt så att erforderlig ekonomisk sakkunskap och
erfarenhet kanske helt saknas. En mild eulpabedömning bör då ske. Några
krav kan likväl ställas. Styrelsen bör vid behov anlita experter utanför sin
krets. Ledamöterna ansvarar för att beslut och åtgärder faller inom ramen
för lag och stadgar. En av förhållandena betingad kontroll av de anställda
bör ordnas.

3) Storleken av styrelseledamots arvode kan ha viss betydelse för eulpa-
bedömningen.

Den som mottagit ett styrelseuppdrag är på grund härav skyldig att
fullgöra därmed förenade uppgifter. Arvodet kan likväl i viss mån betraktas
som en måttstock med vilken man mäter ledamöternas arbete och därmed
indirekt deras ansvar. Om arvodena är olika kan man förmoda att avsikten
varit att genomföra en arbetsfördelning: högre arvode förutsätter större
arbetsinsats. Om skada orsakats av försumlighet eller felaktiga åtgärder kan
bedömningen vara strängare när styrelseuppdraget är högt arvoderat. Har
beslut fattats i strid med lag eller stadgar vilar ansvaret på envar som
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kunnat och bort inse detta, oberoende av arvodets storlek. Vid en jämkning
av skadeståndet kan arvodets belopp beaktas.

4) En styrelseledamot kan i stöd av lag, stadgar eller avtal ha utsetts eller
nominerats av någon utomstående: fackorganisation, ideell förening, offentlig
myndighet etc. Han framträder då mera eller mindre utpräglat som företrä-
dare för en grupp eller för vissa intressen. Val av arbetstagarledamöter i
företags styrelser har främst motiverats med strävanden att ge de anställda
dels insyn i företaget dels inflytande över dess ledning.

För ledamöter med sådan yttre förankring kan lojalitetskonflikter upp-
komma i det praktiska arbetet på grund av intressemotsättningar mellan
associationen och den utomstående "huvudmannen". Det vore verklighets-
främmande att se bort från denna problematik.

Alla styrelseledamöter är i princip skyldiga att handla i överensstämmelse
med lag och interna normer. En ledamot far inte i strid med dessa följa
direktiv från dem han företräder. I förhållande till dessa har han, trots sin
rätt att ge information, samma tystnadsplikt som övriga ledamöter. Över-
trädelse betyder culpa. En culpabedömning till en ledamots förmån är likväl
möjlig med avseende på beslut och åtgärder som, utan att strida mot någon
konkret föreskrift, orsakat förlust. En styrelseledamots strävan att tillgodose
intressen hos dem som han representerar är i och för sig godtagbar. En
utomstående grupps fördel behöver inte alltid vika för associationens ekono-
miska intressen. Sålunda kan det vara försvarligt att ett företag fullgör
sociala förpliktelser trots att detta orsakar förluster, t.ex. bibehåller arbets-
platser. Däremot kan culpa anses vara för handen om en styrelseledamot
orsakat skada genom att otillbörligt främja sin "huvudmans" intressen i
strid med associationens fördel.

5) Intressekonflikter kan uppkomma när en styrelseledamot själv är eller
representerar en delägare i associationen, t.ex. en majoritetsaktieägare.

Det har ansetts att en aktieägare i den egenskapen i viss utsträckning far
driva egna ekonomiska intressen i bolaget. Vid bolagsstämma kan han i det
syftet påverka bolagets verksamhet och inrikta styrelsens företagspolitik. I
sin egenskap av styrelseledamot intar aktieägaren eller hans företrädare
däremot en annan position. Skyldigheter och ansvar ändras inte av att han
är aktieägare. Det gäller att hålla en gräns mellan ställning som delägare
och styrelseledamot.

Olika delägare i en association kan ha olika intressen. Styrelsen skall i
princip vara en objektiv instans vilken så långt som möjligt skall tillgodose
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olika intressen som gör sig gällande i verksamheten. Likhetsprincipen är ett
uttryck härför. När en styrelseledamot i konfliktsituationer har egna intres-
sen att bevaka, tillämpar man gällande jävsbestämmelser. Ett åsidosättande
av dem betyder eulpa. Trots att man inte helt kan frånkänna en styrelsele-
damot rätten att agera till egen fördel kan han likväl bli ansvarig när han
otillbörligt främjat egna intressen på associationens bekostnad. Ansvar ifrå-
gakommer knappast utanför området för uppsåtligt handlande (jfr straff-
stadganden om oredlighet, trolöshet mot huvudman etc).

I enmansbolag finns intressemotsättningarna inte. Bolaget är en specifik
form för ägarens verksamhet. Vid konkurs kan det likväl bli fråga om ansvar
ifall bolags- eller konkursrättsliga föreskrifter åsidosatts.

2. Ansvar för beslut av styrelsen

Den som medverkat till ett styrelsebeslut ansvarar i princip för beslutets följder.
Denna medverkan kan framträda på olika sätt: en ledamot har röstat för
beslutet vid styrelsens sammanträde, han har på förhand tillkännagivit sin
anslutning till ett konkret förslag eller han har efteråt uttryckligt eller
konkludent godkänt ett beslut.

Som bas för ansvarsbedömningen lägger man den situation som var för
handen när beslutet fattades. Om skada uppkommit senare till följd av
omständigheter som rimligen inte bort förutses, uteblir ansvar.

Trots medverkan kan det bli fråga om befrielse från ansvar. Det är möjligt
att det material som förelagts styrelsen varit felaktigt eller missvisande på
ett sådant sätt att beslutsfattarna inte insett eller bort inse att skada kommer
att inträda eller att rättsstridighet är för handen. Envar ledamot är visserli-
gen skyldig att med omsorg undersöka och bedöma beslutsmaterialets rik-
tighet och tillräcklighet. Han kan i den meningen ha eulpa. A andra sidan är
det möjligt att en ledamot inte haft anledning att ifrågasätta beredningens
saklighet och tillförlitlighet. Om han inte bort inse förefintliga fel eller
brister saknas eulpa.

Kan en styrelseledamot bli ansvarig för ett beslut som han motsatt sig?
Den som röstat mot ett förslag har fritagit sig från ansvar. Det nödvän-

diga orsakssammanhanget saknas. Reservation till protokollet behövs inte
men är ur bevissynpunkt viktig.

Det sagda gäller också om en ledamot nedlagt sin röst eller varit frånvarande
när beslutet fattades. En frånvaro kan likväl — beroende på de faktiska
omständigheterna — uppfattas som ett åsidosättande av skyldigheten att
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handla eller Övervaka. Detsamma kan tänkas vara fallet om en frånvarande
ledamot underlåtit att i efterhand informera sig om styrelsens beslut och vid
behov reagera mot detta.

Den som inte tagit del i eller omfattat ett styrelsebeslut kan på grund av
särskild medverkan bli ansvarig för beslutets följder. Han kan genom övertal-
ning eller påtryckning ha lett styrelsemajoriteten till ett beslut, genom
medverkan i beredningen påverkat styrelsen eller varit med om att verkstäl-
la beslutet. Sådana omständigheter kan grunda skadeståndsansvar. Beträf-
fande avgöranden av väsentlig betydelse för associationen kan det, beroende
på omständigheterna, läggas en ledamot till last att han inte vidtagit åtgär-
der för att hindra verkställighet.

3. Några ansvarssituationer

I syfte att konkretisera ansvarighetsgrunden berörs i det följande några
typsituationer.

a. En styrelseledamot kan ha handlat i strid med en rättslig föreskrift: lag eller
intern norm. Principen är given: åsidosättandet av en rättslig norm —
oberoende av dess art — leder till ansvar för skada som därigenom orsakats.
Man presumerar culpa.

Lagen ger ofta entydiga direktiv, t.ex. förbud att utdela annat än vinst eller
skyldighet att avge skattedeklaration. I andra fall kan en föreskrift ge
anledning till olika tolkningar eller det kan vara oklart om en åtgärd strider
mot en rättsnorm, t.ex. en generalklausul. Med avvikelse från den allmänna
principen kan en styrelseledamot undgå ansvar om han på grundvalen av
omständigheter, som var kända när ett beslut fattades eller en åtgärd
vidtogs, knappast haft möjlighet att inse den bristande överensstämmelsen
med en rättsnorm, t.ex. när ett tolkningsalternativ endast svårligen kan
anses oförenligt med ett lagstadgande. I sådana fall kan även ledamots
personliga kvalifikationer beaktas.

Den som handlat i strid med associationens stadgar går inte fri från ansvar
på den grund att han inte känt stadgarnas innehåll. Det hör till varje
ledamots skyldighet att ta del av och följa stadgarna. Åsidosättandet av
direktiv givna av ett Överordnat organ medför ansvar för den som bort vara
medveten om deras existens och innehåll.

Styrelsen är skyldig att verkställa beslut som fattats av högre organ —
bolagsstämma, föreningsmöte, förvaltningsråd etc. Detta gäller inte beslut
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som strider mot rättsliga föreskrifter. Den som verkställt ett sådant beslut
ansvarar för skada som därigenom orsakats. Detta är en konsekvens av den
ansvarsfördelning som följer av principerna för associationens organisation.
Den reservationen bör likväl göras att ett felaktigt beslut som är klanderbart
— och inte en nullitet — far verkställas efter det rätten att klandra upphört.
Tidigare verkställighet sker med risk för att ansvar kan inträda.

Ansvar kan vara en följd av att styrelsen överskrider sin kompetens, t.ex. fattar
beslut utanför området för associationens i stadgarna angivna verksamhet.

Styrelsen kan i syfte att undvika förluster ha tillgripit åtgärder i strid med
lag eller stadgar. Detta gör styrelsen på egen risk. Om skada trots allt
uppkommer, inträder ansvar emedan eulpa är för handen. Culpabedöm-
ningen kan likväl ge negativt resultat om beslutade åtgärder i strid med
andra föreskrifter än absoluta stadganden i lag uppenbarligen vidtagits i
bolagets intresse, t.ex. för att avvärja eller minska en hotande förlust.

b. Styrelsens förvaltning kan ha varit vårdslös eller försumlig: ledamöterna
har utan att bryta mot någon särskild föreskrift åsidosatt den "vårdplikt"
som är förenad med styrelseuppdraget. När detta in casu konstaterats har
vanligen även fastslagits att eulpa är för handen.

I de nordiska aktiebolagslagarna förutsätts att styrelsen skall sörja för att
bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Även utan uttrycklig före-
skrift i lag är detta en uppgift för styrelsen. Frågan har särskild betydelse i
associationer som utövar företagsverksamhet. Kravet på en ändamålsenlig
organisation bestäms väsentligen av verksamhetens art och omfattning. Den
uppgift som i detta avseende lagts på styrelsen är speciellt viktig när leda-
möterna inte tar del i den kontinuerliga utövningen av verksamheten utan
endast sammanträder med vissa intervaller. En påtaglig försummelse att
skapa och upprätthålla en väl fungerande organisation och att till centrala
poster utse lämpliga personer kan medföra ansvar när en förlust eller annan
skada är en följd härav.

Till styrelsens primära uppgifter hör att övervaka associationens verksam-
het. I större associationer sträcker sig kontrollskyldigheten huvudsakligen
blott till planet närmast under styrelsen. Övervakningen innefattar även en
skyldighet att inskrida mot åtgärder och försummelser som orsakat eller
hotar orsaka skada.

Den övervakande funktionen tar sikte på såväl laglighet som ändamålsen-
lighet. Den ansluter sig nära till styrelsens uppgift att sörja för en ändamåls-
enlig organisation. I denna innefattas även en effektiv intern kontroll. När
en sådan skapats, är ledamöterna i styrelsen berättigade att lita på att den
fungerar.
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När fel eller missbruk kommit till en styrelseledamots kännedom skärps
hans övervakningsskyldighet. Underlåtenhet att föra ärendet till styrelsen
eller att vidta andra åtgärder kan vara ansvarsgrundande. Om däremot
någon rimlig grund för misstanke om fel eller försummelser inte är för
handen kan det vanligen inte bli fråga om ansvar för ledamöter som utfört
sin kontroll utgående från den information som de erhållit vid styrelsens
sammanträden.

Försumlighet kan framträda däri att styrelsen underlåter att sammankal-
la det högsta beslutande organet när associationens intresse så kräver.
Detsamma är fallet när styrelsen vid behandlingen av ärenden i det högsta
organet lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter och därigenom medver-
kat till beslut som orsakat skada.

c. Kan ansvar grundas på att beslut eller åtgärder, som är tillåtna, inte är
ändamålsenliga?

I princip besvaras frågan nekande. Styrelsen är självständig när den
handlar inom den gräns som anges av föremålet för associationens verksam-
het.

Ibland vidtas dispositioner om vilka man vet att de kommer att orsaka
förlust utan att man i utbyte kan räkna med ekonomiska förmåner, åtmins-
tone inte på kort sikt. Många sådana åtgärder faller inom normal verksam-
het. Dispositioner kan inte alltid bedömas separat. De måste ses som led i
hela den verksamhet som associationen bedriver. Ekonomisk verksamhet,
som alltid innebär risktagande, måste ganska långt beakta realiteter inom
samhället och näringslivet, t.ex. med avseende på sysselsättning och regio-
nalpolitik. Ur den synpunkten kan åtgärder som orsakat förluster anses
försvarliga eller t.o.m. nödvändiga. Förlustkriteriet är inte ensamt avgöran-
de för ansvarsfrågan.

Styrelsens beräkningar och åtgärder kan slå fel, ge förlustresultat där man
räknat med vinst. Ansvar för sådana "felspekulationer" inträder endast om
man kan påvisa vårdslöshet eller försumlighet, t.ex. i planering eller annan
beredning. Oskicklighet, bristande erfarenhet och ineffektivitet kan ibland,
ehuru ingalunda alltid, uppfattas som culpa.

Ett ansvar ligger nära då en disposition, som orsakat associationen för-
lust, gynnat någon inom styrelsen, en person som står ledningen nära eller
ett företag vari en ledamot har ett väsentligt ekonomiskt intresse. När
sådana intressekonflikter är för handen bör styrelsen iaktta särskild omsorg
och försiktighet.
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4. Ansvarsfördelning

Det förekommer vanligen något slag av fördelning av uppgifter mellan
ledamöterna i styrelsen. Hur påverkas ansvaret härav?

Fördelningen kan grunda sig på lag, stadgar eller beslut av högre organ
eller av styrelsen själv. Den kan också ha uppstått oberoende härav genom
en faktisk reglering av uppgifterna.

Arbetsfördelning kan ske i olika riktningar: inom styrelsen, nedåt genom att
man utser en verkställande direktör (eller motsv.) eller uppåt sålunda att ett
förvaltande och övervakande organ (förvaltningsråd etc.) tillsätts mellan
styrelsen och det högsta organet. Den sistnämnda relationen, som inte är
aktuell i alla nordiska länder, förbigås i det följande.

Man kan dra en allmän riktlinje: en arbetsfördelning som har en särskild
rättslig grund (lag, intern norm) eller som annars genomförts och kan anses
tillåten (faktisk fördelning) leder till en motsvarande delning av ansvaret.
Uppgifter och ansvar bör rimligen följas åt. Härtill bör fogas: en styrelsele-
damot som befriats från vissa uppgifter, har ett övervakningsansvar med
avseende på styrelsens verksamhet som helhet och de särskilda uppgifter
som handhas av övriga ledamöter.

a. Inom styrelsen sker en arbetsfördelning när en ordförande valts.
Ordförandens primära uppgifter är av "teknisk" art: sammankalla styrel-

sen, ange vilka ärenden som skall behandlas samt leda förhandlingarna,
dessutom har han utslagsröst vid votering. Andra uppgifter än dessa följer
inte automatiskt av ställningen som ordförande. Denne är inte utan vidare
engagerad i den ledande verksamheten i större utsträckning än övriga
ledamöter.

I praktiken är situationen en annan. Det är naturligt och nödvändigt att
ordföranden följer med och orienterar sig i verksamheten i större omfattning
än sina kolleger. Genom interna föreskrifter kan ordföranden ha fatt särskil-
da uppgifter. Även om så inte är fallet har man rätt att vänta att ordföran-
den är aktiv i den utsträckning som erfordras för att styrelsen allsidigt och
med tillräckligt beslutsunderlag skall kunna ta ställning till de ärenden som
inkluderas i styrelsens befogenhet och skyldighet att leda, organisera och
övervaka verksamheten. Dessutom har ordföranden en kontinuerlig över-
vakande och ofta även rådgivande funktion med avseende på den eller dem
som handhar den löpande förvaltningen.

Ordförandens uppgifter och ansvar accentueras när han i stöd av ett
särskilt beslut och oftast mot särskild ersättning fungerar som aktiv ledare
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eller som medlem av en ledningsgrupp (arbetande styrelseordförande).
Ansvarsbedömningen sker i sådana fall enligt grundsatser som gäller en
verkställande direktörs strängare ansvar.

När ordföranden handlat i strid med eller försummat här nämnda upp-
gifter och skyldigheter är han ansvarig framom övriga ledamöter.

En arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter genomförd enligt före-
skrift i stadgarna eller särskilt beslut inom associationen (t.ex. uppdrag som
firmatecknare) leder i princip till motsvarande förskjutning av ansvaret.

Ofta finner man en faktisk arbetsfördelning — utan grund i en föreskrift
eller ett beslut. Densamma kan vara motiverad utgående från praktiska
behov och från styrelsens skyldighet att sörja för en ändamålsenlig organisa-
tion av verksamheten. De ledamöter till vilka funktioner koncentrerats,
bedöms strängare än övriga ledamöter. Detta gäller endast om arbetsfördel-
ningen håller sig inom en rimlig av rationell organisation betingad ram. Den
yttersta gränsen markeras av tesen att arbetsfördelningen inte far genomfö-
ras så långt att styrelsen som helhet förlorar sin ledande ställning eller att
enskilda ledamöter befrias från elementära uppgifter som de under alla
omständigheter bör ha.

En inom styrelsen genomförd arbetsfördelning — vilken grund och inne-
börd den än har — rubbar inte den övervakningsskyldighet som vilar dels på
styrelsen som helhet dels på de enskilda ledamöterna. Envar av dessa kan
bli ansvarig när övervakningen varit bristfällig ifall skadan kunde ha hind-
rats genom en kontroll som med hänsyn till verksamhetens art och omfatt-
ning motsvarar rimliga krav. Här gäller likväl att en styrelseledamot bör
kunna lita på en intern kontroll som organiserats rationellt. En med avseen-
de på övervakningen passiv ledamot kan bli ansvarig vid sidan av dem som
genom sina åtgärder orsakat skadan.

Övervakningen och därav föranledda åtgärder grundas närmast på den
information som styrelsen kontinuerligt far av verkställande direktören och
av andra inom den löpande förvaltningen eller i särskilda uppdrag engage-
rade personer inom eller utanför styrelsen. Detta är likväl inte alltid tillräck-
ligt. I synnerhet när verksamheten präglats av ekonomiska eller andra
svårigheter kan ledamöterna anses ha både skyldighet och rätt att kräva
sådan allsidig information som ett beslutsfattande i rådande förhållanden
förutsätter.

b. I associationer som är företag finns vanligen en verkställande direktör (VD, i
danska aktiebolag direktion). Också inom andra enheter, t.ex. föreningar
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och stiftelser, kan en motsvarande reglering vara genomförd (ombudsman
etc).

VD handhar den löpande förvaltningen innefattande den kontinuerliga
ledningen av verksamheten enligt styrelsens anvisningar eller bemyndig-
ande. Denna bestämning av begreppet löpande förvaltning — med all den
elasticitet och osäkerhet som innefattas däri — har kommit till uttryck i de
nordiska aktiebolagslagarna. Samma princip gäller då varken lag eller
stadgar anger VD:s (motsv.) uppgifter.

Styrelsen och VD handhar tillsammans associationens ledning. Tyngd-
punkterna ligger olika: styrelsen handhar den överordnade ledningen, VD
den löpande förvaltningen. Detta är ansvarsbedömningens bakgrund.

VD är oftast den centrala personen inom associationens ledning. Av hans
aktivitet och förmåga är verksamhetens resultat i stor utsträckning beroen-
de. Han förutsätts ha ingående kännedom om organisationen och verksam-
heten och sålunda bättre möjligheter än andra att bedöma följderna av
beslut, åtgärder och försummelser. Hans ansvar kommer därför att i all-
mänhet bedömas strängare än styrelseledamöternas. I samma riktning in-
verkar den omständigheten att VD står i ett avtalsförhållande (tjänsteför-
hållande) till associationen.

Tillsättandet av en VD betyder att vissa uppgifter, som enligt lag vilar på
styrelsen, flyttats till ett lägre plan i organisationen. Dessutom har VD
uppgifter som sträcker sig länge än styrelsens: den omedelbara ledningen av
verksamheten och övervakningen av de anställda. VD:s uppgifter är mera
konkretiserade och går mera i detalj än de allmänna funktioner som tillkom-
mer styrelsen.

Kompetensfördelningen mellan styrelsen och VD återspeglas i ansvaret:
VD ansvarar för följderna av det som görs eller underlåts inom den löpande
förvaltningen medan styrelsens ledamöter ansvarar för den "överordnade
ledningen" vari även innefattas ansvar för skada som möjliggjorts av brist-
fällig övervakning.

Då styrelsens och VD:s uppgifter i realiteten griper in i varandra och
bildar en helhet — den ledande funktionen — resulterar ansvarsbedömning-
en in casu ofta i ansvar för såväl styrelsens ledamöter som VD. Detta dubbla
ansvar gäller t.ex. följande situationer: skada har orsakats av VD när han
följt styrelsens direktiv, skadeorsakande åtgärder inom den löpande förvalt-
ningen har möjliggjorts av bristande övervakning från styrelsens sida, ge-
nom att bereda, förorda eller verkställa ett styrelsebeslut har VD medverkat
till den skada som beslutet orsakat.

Styrelsen kan bestå av "arbetande" ledamöter (direktörer) med en ar-
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betsfördelning genomförd enligt särskilda beslut. Situationen kan uppfattas
så att envar ledamot handhar sin sektor av den löpande förvaltningen
(teknisk, administrativ, finansiell etc.) varvid den koordinerande och all-
mänt ledande verksamheten ankommer på dem gemensamt — jämte VD om
han inte hör till styrelsen — eller på styrelsens ordförande. Beroende på de
faktiska förhållandena bedöms sådana styrelseledamöter enligt den stränga-
re norm som gäller VD. En arbetande ledamots ansvar måste dessutom
bedömas med beaktande av det tjänsteförhållande (arbetsavtalsförhållande)
i vilket han står till associationen. Reglerna om hans ansvar kompletteras
därför av normer som gäller avtalsrättsliga förhållanden.

c. När flera styrelseledamöter konstaterats vara ansvariga för viss skada
kan en ansvarsfördelning ske på det sättet att skadeståndet jämkas för en del
ledamöters del. Nyare associationslagar innehåller föreskrifter om jämk-
ning, t.ex. aktiebolagslagarna, och står sålunda i överensstämmelse med
tendenser inom den allmänna skadeståndsrätten (skadeståndslagarna).
Jämkning bör kunna ske även när den in concreto tillämpliga associationsla-
gen inte innehåller något jämkningsstadgande. En tillämpning ex analogia i
överensstämmelse med en numera allmänt accepterad jämkningsprincip
bör kunna ske oaktat jämkning inte ansågs möjlig när den ifrågavarande
associationslagen stiftades. Jämkningsmöjligheten främjar en smidigare och
mera nyanserad bedömning av ansvarigheten än grundsatsen allt eller intet.

C. Externt ansvar

Det i det föregående behandlade interna ansvaret grundas dels på det
rättsliga förhållande som existerar mellan styrelseledamöter och associa-
tionen dels och framför allt på att ledamöterna enligt särskilda föreskrifter
har långtgående uppgifter i ledningen av verksamheten. I förhållande till
delägare eller medlemmar i associationen och till avtalsparter och övriga
utomstående är läget väsentligt ett annat: styrelseledamöterna utför, såsom
företrädare för associationen, dennas uppgifter. Det interna och det externa
ansvaret måste därför i många stycken bedömas olika.

En extern skada som orsakats av en styrelseledamot uppfattas som en
följd av associationens handlande. Ansvaret ligger i princip hos "huvud-
mannen", associationen, och inte hos företrädaren. Associationens ansvar
sträcker sig lika långt som dess verksamhet. Detta gäller oberoende av
vilken instans som orsakat skadan.
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Att associationen är ansvarig betyder inte utan vidare att ansvar vore
uteslutet för de styrelseledamöter som genom sina åtgärder eller försum-
melser orsakat en skada. Man bör med tanke på den skadelidandes skydd
överväga om ett sådant ansvar kan ifrågakomma och i så fall på vilka
grunder och i vilken utsträckning.

Om associationen nödgats utge skadestånd till tredje man kan den som
orsakat skadan bli ansvarig mot associationen — regressansvar.

Kan styrelsens ledamöter åvälvas ett ansvar omedelbart i förhållande till
delägare eller tredje man — vid sidan av associationen eller oberoende av
dess ansvar?

Som bakgrund för bedömningen uppställs tesen: associationen, inte sty-
relsens ledamöter, ansvarar för extern skada. I det följande görs ett försök
att utreda under vilka förutsättningar avvikelser härifrån kan ifrågakomma.
De situationer i vilka ett ansvar för styrelseledamöter är möjligt varierar
mycket. Problemlösningarna försvåras av att regleringen i lag — i den mån
en sådan förekommer — är ofullständigare än den som gäller internt ansvar.

Styrelseledamots externa ansvar är i varje fall bundet vid culpa.
Den skada för vilken ersättning kan ifrågakomma är antingen direkt — har

omedelbart orsakats en utomstående — eller indirekt *- är en följd av att
associationen lidit förluster, vilket kan ha omintetgjort eller försvårat ett
krav mot associationen.

1. Ansvar mot delägare och medlemmar

Ansvaret mot delägare (t.ex. aktieägare) och medlemmar (t.ex. i en ideell
förening) — i det följande används termen delägare — bedöms i första hand
utgående från att styrelsen har vissa i lag och interna normer grundade
uppgifter med avseende på delägarnas rättigheter och ställning i associa-
tionen. Något egentligt rättsförhållande mellan styrelsens ledamöter och
delägarna är likväl inte för handen. De uppgifter som här avses, är nödvän-
diga dels för att delägarna skall kunna utöva sina rättigheter, t.ex. röst- och
dividendrätt, dels som ett led i det skydd som lagen ger delägarna mot
associationen, t.ex. kravet på likformig behandling.

Delägarna kan sägas ha ett berättigat anspråk på att styrelsen respekterar
deras rättigheter. I vissa fall kan det därför vara naturligt att åvälva ledamö-
terna ansvar när de handlat i strid med sina skyldigheter, särskilt när syftet
med den föreskrift som åsidosatts är att skydda delägarna. Detta är t.ex.
fallet när aktieägare förvägrats rätt att ta del i bolagsstämma eller styrelsen i
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samband med aktieteckning lämnat vilseledande uppgifter om bolagets
finansiella ställning, Ansvar kan även tänkas inträda när delägare tillfogats
skada genom att likhetsprincipen åsidosatts.

Ofta är det relativt klart vilka intressen en föreskrift har till syfte att
skydda. Sålunda är reglerna om bokslut och redovisning samt vinstutdel-
ning avsedda att skydda såväl associationen som delägare och tredje man. I
andra fall är läget inte lika klart. Det är knappast en ändamålsenlig lösning
att låta ansvaret bero av att den överträdda normen in casu prövas skydda
delägarna. En annan mera schematisk ordning ger en säkrare bedömning:
en styrelseledamot kan bli ansvarig då skada orsakats delägare genom
överträdelse av föreskrifter som avser den ifrågavarande associationen: lag
som gäller densamma (t,ex. ABL), associationens stadgar eller beslut av det
högsta organet inom associationen, t.ex. ett beslut som tillerkänt delägare
viss förmån. Ett behov av ansvar när andra föreskrifter än här nämnda
överträtts finns måhända inte i förhållande till delägarna.

Denna tanke är involverad i de danska, finska och svenska aktiebolagsla-
garnas stadganden att ansvar för bl.a. styrelsens ledamöter är begränsat till
de fall då de orsakat aktieägare skada genom överträdelse av aktiebolagslag
gen eller bolagsordningen; motsvarande begränsning ingår inte i den norska
lagen som grundar ansvaret enbart på culpa.

Det som här sagts gäller skada som direkt drabbat delägare. Kan en
delägare kräva ersättning för indirekt skada?

Man utgår från att det ankommer på associationens högsta organ, i vilket
delägarna kan påverka besluten, att aktualisera styrelseledamöternas an-
svar när associationen lidit förlust, t.ex. som en följd av vårdlös eller
försumlig förvaltning. Olika skäl talar för att ersättningskrav inte ges del-
ägarna utan endast associationen: delägarna kan anses bli gottgjorda när
associationen far ersättning, frågan huruvida ersättningsanspråk skall fram-
ställas eller inte bedöms bäst av associationen själv, i praktiken kunde det
leda till komplikationer att låta delägare konkurrera med associationen i
fråga om ersättningstalan. Därtill kommer att lagen för vissa associationers
del, främst aktiebolag, ger enskilda delägare eller en minoritet av delägarna
särskilda skyddsmedel, t.ex. rätt att väcka ersättningstalan för associatio-
nens räkning. Man bör därför acceptera regeln att en styrelseledamot inte är
ansvarig mot delägare för indirekt skada.

Denna regel ger inte alltid delägarna ett tillräckligt skydd. Också när
associationen tilldöms ersättning eliminieras måhända inte delägarnas verk-
liga skada. Särskilt när associationen försatts i konkurs eller annars är
insolvent finns ett behov av vidgat ansvar. Regeln att en styrelseledamot
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inte ansvarar för indirekt skada kan i någon mån mjukas upp genom att
pålägga ledamot ansvar när han klart handlat i strid med associationslagen
eller stadgarna, t.ex. när han åsidosatt föreskrifter om associationsförmö-
genhetens bevarande. Dessutom bör ersättningskrav på strallrättslig grund
kunna godkännas, t.ex. när konkursbrott förekommit.

2. Ansvar mot tredje man

Med tredje man avses i detta sammanhang andra personer än medlemmar
och delägare: anställda, avtalsparter, borgenärer.

Man kan formulera en allmän princip : ansvar för skada som orsakats tredje
man vilar på associationen och inte på dess organ eller andra företrädare
enligt grundsatsen organens handlande är associationens. Den skadelidande
bör inte räkna med ersättningskrav mot någon annan än den vars verksam-
het det gäller, dvs. associationen. Styrelsens ledamöter står formellt på
sidan.

Denna allmänna regel bör inte gälla undantagslöst. Ett ansvar för styrel-
seledamöter kan vara motiverat i speciella fall, en särskild grund bör då
påvisas. Ett konstaterande att culpa är för handen är en nödvändig men inte
en tillräcklig förutsättning.

En del uppgifter och skyldigheter som åvilar styrelsens ledamöter är
betingade av behovet att skydda tredje man. Åsidosättandet av sådana
skyddsföreskrifter kan motivera ansvar för styrelseledamöter. Tredje man
bör i viss utsträckning kunna présumera att de som handlar för en associa-
tion riktigt fullgör ur lag eller stadgar härflytande skyldigheter som tar sikte
på att skydda borgenärer eller andra utomstående. Det som ovan sagts orn
delägares ersättningsanspråk har en viss relevans i detta sammanhang.
Särskilt bör nämnas föreskrifter som åvälver styrelsen skyldigheter med
avseende på bokföring och redovisning, avser att bevara associationens
förmögenhetsbas (aktiekapital etc.) eller förpliktar till åtgärder för inledan-
de av likvidation eller konkurs.

Då det kan vara vanskligt att avgöra vilka intressen en föreskrift är avsedd
att skydda är det motiverat att eftersträva en mera schematisk lösning.
Sålunda har de nya aktiebolagslagarna i Danmark, Finland och Sverige
bundit styrelseledamöternas ansvar mot tredje man vid förutsättningen att
den norm som överträtts ingår i ABL eller i bolagsordningen (enligt Norges
ABL är det tillfyllest att culpa är för handen). Denna lösning betyder att en
föreskrifts skyddssyfte inte behöver klarläggas. Samtidigt innebär den en

16-23-322 21



242 Lars Erik Taxell

begränsning: överträdelse av andra föreskrifter leder inte till ansvar, detta
har motiverats med att ansvaret annars skulle bli alltför omfattande och att
tolkningssvårigheter kunde uppstå.

Man kan fråga: är en sådan begränsning motiverad, bör ansvar uteslutas
när annan föreskrift än associationslag eller stadgar åsidosatts?

I olika lagar ingår stadganden med syfte att skydda personer som kan
skadas genom åtgärder inom ekonomisk eller annan verksamhet oberoende
av om denna utövas av enskilda personer eller av associationer. Även
kollektivavtal kan innehålla skyddsföreskrifter.

Person- eller sakskada orsakad genom överträdelse av en sådan föreskrift
ersätts av associationen såsom arbetsgivare. När överträdelsen är belagd
med straff kan styrelsens ledamöter bli ersättningsskyldiga, t.ex. om de
försummat arbetarskyddet. I associationslagar intagna allmänna stadgan-
den om externt ansvar kan inte anses sätta ur spel den allmänna principen
att skadestånd utdöms av den som orsakat skada genom brottslig handling.
Detta bör även gälla om brottet orsakat allmän förmå genhets skada. Att utsträc-
ka styrelseledamots ansvar för sådan skada utanför området för det straff-
rättsligt grundade skadeståndet är kanske inte motiverat. I ingen händelse
borde en styrelseledamot bedömas strängare än en i associationens tjänst
anställd person, som i allmänhet inte ansvarar externt.

För skada i avtalsförhållanden svarar associationen i sin egenskap av part.
Associationens företrädare är inte ansvariga emedan de inte är parter. Det
gäller både skada vid ingående av avtal och som en följd av dröjsmål,
felaktig prestation eller annat avtalsbrott. Den som kontraherar med en
association bör räkna med att enbart denna ansvarar såväl för avtalets
fullgörande som för eventuellt skadestånd.

I särskilda fall kan en styrelseledamots åtgärder likväl tänkas medföra
ersättningsskyldighet. Om styrelsen överträtt sin kompetens på ett sådant
sätt att associationen inte blir bunden av ett avtal — t.ex. klart i strid med
associationens ändamål — kan de som kontraherat bli ansvariga enligt
principen i AvtL 25 §. Ersättningsskyldighet kan likaså tänkas uppkomma
när ett avtal blir ogiltigt på grund av culpa in contrahendo, t.ex. när svek
förekommit eller upplysningsplikten åsidosatts. I dessa fall är det närmast
fråga om ansvar för särskilda kostnader (negativt avtalsintresse).

Anspråk på ersättning för indirekt skada aktualiseras när associationen
genom styrelsens vanvård eller försummelser eller konkreta åtgärder lidit
förluster med påföljd att den inte kan fullgöra sina ekonomiska förpliktelser.
Associationens insolvens överför inte något ansvar på styrelsens ledamöter.
Det ges likväl situationer i vilka en ersättningsskyldighet — inte ett ansvar
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för associationens förpliktelser — kan vara motiverad.
Ett sådant ansvar kan förekomma när associationens förmögenhet redu-

cerats i strid med lag eller stadgar, t.ex. genom förtäckt vinstutdelning.
Enligt de nordiska aktiebolagslagarna ansvarar styrelsens ledamöter i så-
dana fall.

Om insolvensen orsakats av vårdslös eller försumlig förvaltning synes det
riktigt att låta borgenärerna hålla sig enbart till associationen. Varje bor-
genär bär risken för att associationens till förmögenheten begränsade betal-
ningsansvar blir otillräckligt. Möjligen kan man göra undantag när styrel-
sen startat en verksamhet med uppenbart otillräcklig ekonomisk bas.

Om associationen försätts i konkurs kan konkursboet aktivera associatio-
nens skadeståndsanspråk mot styrelsens ledamöter enligt det interna ansva-
rets regler och på så sätt öka konkursborgenärernas möjligheter till utdel-
ning. Enligt särskilda föreskrifter kan talan väckas trots beviljad ansvarsfri-
het. Konkursen som sådan ger inte borgenärerna någon rätt att kräva
ersättning av styrelsens ledamöter. Endast i stöd av stadganden om kon-
kursbrott eller andra speciella konkursrättsliga föreskrifter kan ansvar ifrå-
gakomma, t.ex. om styrelsen fortsatt verksamheten efter det insolvensen är
ett faktum.

De här berörda fallen i vilka styrelseledamöter undantagsvis har ett
ansvar rubbar inte principen att endast associationen ansvarar externt.

Den föregående översikten har visat att man blott i ringa utsträckning kan
uppställa entydiga och lätt tillämpliga regler för styrelseledamöters skade-
ståndsansvar.

En diskussion med syfte att klarlägga konkreta ansvarssituationer kunde
lämpligen anknyta till följande problem som berörts i det föregående:
1. Betydelsen av subjektiva faktorer. — Man utgår från att alla styrelseleda-
möter har samma ansvar. Personliga omständigheter kan likväl ha betydelse
i två avseenden
— culpabedömningen in casu skall ge svar på frågan om en ledamot bort

förhålla sig på ett annat sätt än han gjort, härvid kan personliga faktorer
åberopas som grund för ansvarsbefrielse eller för ett mildare eller
strängare ansvar trots att bedömningen i princip är objektiv (s. 8 f.),

— olika personliga kvalifikationer och möjligheter hos ledamöterna kan
påverka ansvaret via en därav betingad arbetsfördelning; även arvodets
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storlek kan ha relevans (s. 9); en ledamot bör likväl inte befrias från
ansvar för fullgörandet av elementära med styrelsemandatet förenade
uppgifter (s* 9).

2. Arbetstagarledamots ansvar. — I princip har en sådan ledamot samma
ansvar som de vilka valts av associationen. Vid culpabedömningen kan man
likväl i viss utsträckning såsom en mildrande faktor beakta ledamots strävan
att tillgodose intressen hos den grupp han företräder (s. 10).
3. Arbetsfördelningens inverkan på ansvaret. — I princip medför en tillåten
fördelning av arbetsuppgifter en motsvarande delning av ansvaret. Varje
ledamot har likväl en övervakningsskyldighet som kräver särskild aktivitet
från hans sida (s. 16). Speciell uppmärksamhet förtjänar ordförandens,
framför allt en "arbetande styrelseordförandes" ansvar (s. 15).
4. Ansvaret mot tredje man. — I princip ansvarar endast associationen. Särskil-
da skäl kan likväl motivera ett ansvar även för styrelsens ledamöter när de
handlat i strid med den för associationen gällande lagen eller stadgarna eller
gjort sig skyldiga till straffbelagda handlingar (s. 20—23).
5. Behovet av enhetlig lagstiftning. — Lagar som reglerar olika typer av
associationer är inte alltid enhetliga med avseende på ansvaret. Den utför-
ligaste regleringen finns i de nya aktiebolagslagarna. I samband med re-
former inom associationslagstiftningen borde man överväga att förenhetliga
ansvarsgrunder, ansvarsfrihet, rätt att väcka talan etc. Särskilda omständig-
heter som gäller associationers uppbyggnad, organisation och verksamhet
kan likväl i vissa stycken kräva olikartade lösningar. När en associationslag
har luckor kan man för såväl internt som externt ansvar, beroende på
omständigheterna, ex analogia tillämpa stadganden i aktiebolagslagarna
som i dagens läge kan ses som uttryck för värderingar och bedömningar
inom associationsrätten i linje med allmänna skadeståndsrättsliga principer.
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