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Styrelsens och ledningars ansvar för agerande i finanskriser  

 
Sektionsmöte 

 

Referatskrivare: justitiesekreterare Marie Almgren 

 

 

 

Debattledaren, advokat Carita Wallgren-Lindholm, Finland hälsade deltagarna 

välkomna, redogjorde för riktlinjer för debattens genomförande och gav ordet till 

referenten.  

 

Referenten, advokat, juris doktor Thorbjørn Sofsrud, Danmark, gjorde en 

sammanfattning av huvudteserna i sitt referat ”Styrelsens och ledningars ansvar för 

agerande i finanskriser”. 

 

Korreferenten, høyesterettsdommer juris doktor Kristin Normann, Norge, gjorde en 

sammanfattning av huvudteserna i sitt korreferat. 

 

Debattledaren inledde diskussionen med att ge några förslag på hur auditoriet kunde 

närma sig temat i inläggen enligt följande. Både referenten och korreferenten har 

pekat på den enorma regleringsaktivitet som sker. Frågan är om vi gör de rätta 

sakerna? Är det rätt att reglera avlöningar? Är det rätt tänkt att om man får sanktioner 

på individplan så beter sig folk bättre. Hela den frågan hur man reglerar mänskligt 

beteende och i vilken mån man ska försöka göra det är en utmaning i sig. Ska vi 

reglera mera? Finns det rättsliga brister i systemet? Hur är det med incitamentens 

betydelse överhuvudtaget? Blir ledningen bättre och mer inspirerad av att de också får 

avkastning och inte bara lön för sin insats? Ska börsnoterade företag regleras på 

samma sätt som finansiella företag? Båda inläggen aktualiserade också frågan om de 

olika bolagsorganens roll, dvs. styrelsens roll, ledningens roll och den senares roll att 

lägga fram förslag till styrelsen.  

  

Advokat Olav Wiladsen, Danmark: Problemet i det här sammanhanget är överföring 

av offentlig makt till privata aktörer. När privata verksamheter har tagit över 

offentliga uppgifter med ett de facto tillhörande säkerhetsnät har det offentliga sålt sin 

själ till djävulen. Det är Goethes gamla historia om Faust som vi ser idag – 200 

hundra år har inte gjort människan klokare. Idag har vi internet- och 

megalomanifascination som driver de privata aktörerna och skattebetalarna ut i det 

blå. När risken och bestämmanderätten inte ligger hos ägarna blir chanstagande 

ledningens filosofi. Ju mindre ansvar ju mer benägen är du att uppträda oansvarigt. 

Det är lönsamt att ta stora risker med chans på stora vinster och om det misslyckas så 

är det skattebetalarna och ägarna som får stå för notan. Det vi talar om här idag är 

symtombehandling och inte orsaksbehandling. Så länge staten går in och räddar 

finansiella företag så kommer orimligt höga ersättningar att fortsätta att dyka upp i en 

eller annan form. Så fort man stoppar det kommer styrelsen tvingas ta sitt ansvar och 

inte lockas av risktagande.   



Styrelsens och ledningars ansvar för agerande i finanskriser 

 

550 

 

Professor Beate Sjåfjell, Norge: Tusen tack till referenten, korreferenten och 

debattledaren för spännande inlägg. Den intressanta frågan är enligt min mening 

styrelsens roll. Vi ser på olika sätt att lagstiftaren har en missförstådd uppfattning att 

den inte ska gripa in för mycket i företagens beslutsvägar. I stället försöker man 

reglera runt frågan. Det finns exempelvis rapporteringskrav för att försöka göra 

styrelsemedlemmar uppmärksamma på vissa områden som man finner viktiga och 

man försöker reglera de ekonomiska incitamenten och, som korreferenten var inne på, 

vilka sorts styrelsemedlemmar som man får ta in. Det man inte vågar reglera är vad 

styrelsens roll är, vad bolagets verksamhetsmål är och vilket ansvar 

styrelsemedlemmarna egentligen ska ha. Jag vill också nämna två andra punkter. På 

vilket sätt ska man reglera? Detaljreglering leder till en regeltrötthet som gör att 

näringslivet fruktar ny reglering oavsett och i stället försöker komma undan ny 

reglering eller lobbar mot ny reglering. Det man borde ha är en principbaserad 

reglering. Man bör, som korreferenten också sa, skynda långsamt och satsa på några 

få bra regler än många små. Det sista som jag bara kort vill beröra är ekonomiska 

incitament. Det som man inte riktigt vågar ta tag i är problemet som uppstår när man 

bara genom ekonomiska incitament försöker få folk att göra ett bra jobb. Det som 

händer är att de blir upptagna av de ekonomiska incitamenten och upptagna av att få 

aktiekursen att gå upp. Det har vi också sett många exempel på. Vi lever i villfarelsen 

att man kan hitta enkla svar på de svåra frågorna. Som någon ekonom har sagt ”Any 

simple answer to an economic question is wrong”. Vi måste börja våga prata om de 

stora frågorna och inte ignorera vad the Anatomy of Corporate Law kallar the Low-

Powered Incentives. Vad är det som gör att folk egentligen vill göra ett bra jobb? Vi 

låtsas som att det inte finns några andra incitament att göra ett bra jobb än lönen. Det 

kan vara helt andra förevändningar som ligger bakom att vi vill göra ett bra jobb.  

 

Kristin Normann: Jag vill ta upp en punkt som egentligen är berörd i båda skriftliga 

inlägg och det är sanktionsfrågan. Det primära sanktionssystemet är styrelsens 

skadeståndsansvar. Jag tror att referenten och jag är eniga om att skadeståndsansvaret 

har liten effekt på detta område. Det beror enligt min uppfattning på två saker primärt. 

Det är för det första frågan om affärsmässiga beslut, alltså styrelsen måste fastställa 

ledamöternas avlöningar och systemen för dessa och detta är primärt skönsmässiga 

och affärsmässiga beslut. I alla skandinaviska länder har domstolarna visat sig vara 

försiktiga med att överpröva sådana beslut, vilket enligt min uppfattning förnuftigt. 

För det andra ser vi i Norge att antalet stämningar mot styrelsemedlemmar ökar i 

ekonomiska nedgångstider. Efter börskraschen 1987 fick vi en konkursvåg runt 1990 

och 1993 fick vi tre domar från Høyesterett om styrelsemedlemmars 

skadeståndsansvar och då var vi tvungna att gå tillbaka 20 år i tiden för att hitta någon 

motsvarande dom från Høyesterett. Problemet är att ansvaret att fastställa en 

försvarbar avlöning primärt är en plikt som styrelsen har i förhållande till bolagets 

aktieägare. I vart fall i Norge har vi väldigt få stämningar från aktieägarna. Ska denna 

kontroll fungera så måste vi få mer aktiva aktieägare och hur vi får det har jag inte 

något klart svar på. Jag har rimligt klart för mig att det bolagsrättsliga 

skadeståndsansvaret i alla fall inte är någon effektiv sanktion på detta område. I Norge 

har Finanstilsynet fått möjlighet att ingripa när lönerna är för höga på de företag som 

föreskrifterna omfattar och de har också kompetens att ge företagen en dagsbot om de 
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inte rättar sig. Ska dessa regler över huvud taget ha någon effekt så behöver vi 

alternativa sanktionssystem än dagens skadeståndsansvar för styrelsemedlemmarna.  

 

Thorbjørn Sofsrud: Jag är mycket enig med Beate i att problemet ligger i styrelsens 

roll. Men vad ska man då göra? Jag hör samtidigt att Beate säger att man inte ska 

lagstifta och att man inte ska detaljreglera. Det håller jag också med om. I Danmark 

har man ofta gjort på det sättet att inträffar en kris så går lagstiftaren in och 

detaljreglerar.  För 20 år sedan hade vi ett stort mål som rörde Nordisk Fjäder där 

saker hade gått fel. Det fick till följd att lagstiftaren bl.a. gick in och reglerade 

styrelsens roll. Det gick så långt i detaljregleringen att det inte bara ställs krav på att 

det ska finnas en bolagsordning utan det anges också i 14 punkter utförligt vad som 

ska stå i bolagsordningen. Det är på den nivån att man ska läsa protokollen innan man 

skriver under. För det hade visat sig vara ett av problemen i målet Nordisk Fjäder. 

Den texten upptar en hel spalt i lagtexten. Det är att reglera i efterhand på 

utvecklingen och man vinner inte särskilt mycket på det. Jag tror inte att det leder 

någon vart. Men vad gör man? I verkligheten handlar det om de enskilda personerna 

som sitter där och brister hos dessa personer.  

 

Professor Christina Ramberg, Sverige: Utgångspunkten är, som jag förstår det, att 

man måste finna andra former för sanktioner än det personliga skadeståndsansvaret 

mot bakgrund av att det man hetsar upp sig över är styrelseledamöternas dåliga 

omdöme och det går inte att juridiskt komma åt någon med skadeståndsansvar på 

grund av dåligt omdöme. Hur kan man då straffa dessa personer? En sak som man 

ofta glömmer bort när det gäller sanktioner mot personer med dåligt omdöme är den 

sociala sanktionen som är fullständigt enorm. Man skriker efter blod i en kris. Den här 

människan ska hängas, steglas och stenas och dessutom bli ruinerad. Måste vi inte i 

debatten ta med den omständigheten att dessa stackars personer med dåligt omdöme 

är socialt stigmatiserade och det är väl ett straff som är rätt fruktansvärt. Jag vill gärna 

höra era åsikter om detta.  

 

Kristin Normann: Jag menar att dåligt omdöme inte bör vara skadeståndsgrundande. 

Det är svårt för en domstol att i efterhand överpröva ett bolagsrättsligt beslut. Det 

finns många alternativ till vad som är det rätta beslutet och det är lätt att vara efterklok 

när något blivit fel och skadeståndsansvaret är inte lämpat för denna typ av 

felvärderingar. Bolagsrättsliga beslut om ersättning bör således inte föranleda 

skadeståndsansvar. Däremot underlåtenhet, direkt oärlighet och att man inte följer 

lagar och regler är omständigheter som ska föranleda skadeståndsansvar. Jag är enig i 

att det är dräpande för en person som varit utsatt för mediadrevet och att den sociala 

sanktionen är en sträng sanktion, men jag tror ändå att vi behöver alternativa 

sanktionssystem. 

 

Thorbjørn Sofsrud: Jag tycker att det är riktigt som det korreferenten säger om sociala 

sanktioner och det hänger också lite samman med öppenheten. Verkan är avhängig av 

vilken typ av företag det är frågan om. Medierna har större intresse av stora företag.   

 

Beate Sjåfjell: Det finns inga enkla svar. Vi måste våga ta tag i de svåra frågorna och 

inte tro att det som vi inte omedelbart hittar en lösning på det ska vi inte ge oss in i. 
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Det kan mycket väl vara så att styrelsens roll ska regleras i lag, men vi bör diskutera 

ordentligt hur vi ska göra det. Kanske bör vi ta bort en del lagregler och ersätta dessa 

med principbaserade regler och så måste vi göra de regler som vi har mer effektiva. 

Vi ser det exempelvis när det gäller rapportering. I norsk rätt har vi regler om att i 

årsräkenskaperna ska det rapporteras om arbetsmiljö, jämlikhet, corporate governance 

och yttre miljö och snart ska det komma in en regel om att rappportera om CSR. Det 

finns ingen sanktion för dem som bryter mot dessa regler. Hela Aktieloven är 

straffbelagd men om det inte är en minoritetsägare som väcker talan så händer inget. 

Det finns många regler som är betydelselösa så vi behöver en ordentlig uppstädning i 

regleringen.  

 

Docent Max Oker-Blom, Finland: Det är viktiga frågor som vi pratar om. Låt mig 

komma med en allmän reflektion. Warren Buffet, som är en av världens rikaste 

personer, betalar 17,5 procent i skatt. För några dagar sedan konstaterade han att det 

är fullständigt oskäligt att han betalar 17,5 procent då hans sekreterare betalar 30 

procent i skatt. En ganska enkel lösning, men politiskt komplicerad, vore att starkt 

höja progressiviteten. Det skulle innebära att även om man gör stora förtjänster så 

kommer man att bli tvungen att bidra till samhället. Dilemmat med den detaljreglering 

som vi diskuterar här idag är att den binder händerna på företag som kan göra väl 

ifrån sig och som följer regleringen. En starkt progressiv beskattning biter över hela 

fältet. Jag tror att vi kommer att få se denna typ av diskussion inte bara när det gäller 

Tobinskatt utan också när det gäller inkomstskatt. 

 

Førsteamanuensis Hans Fredrik Marthinussen, Norge: Jag undrar om vi har någon 

forskning som visar att nordiska börsföretag idag drivs osunt mot bakgrund av 

ledningens jakt på kortsiktig profit. Är detta ett område som skriker efter reglering? 

 

Kristin Normann: Mitt svar på den frågan är nej och jag tror inte att det finns några 

studier på detta. 

 

Carita Wallgren-Lindholm: Jag undrar om någon har en uppfattning om det är möjligt 

att gå tillbaka till principreglering efter den detaljreglering som nu förekommer och 

produceras av EU?  

 

Kristin Normann: EU kommissionen har satt ihop en s.k. Reflection Group som har 

kommit med ett förslag som är mer principbaserat. Gruppen har föreslagit att bolagen 

ska ta ett medvetet val med hänsyn till egna mål och att dessa mål bör kunna 

fastställas i enlighet med nationella regler om ändringar i bolagsordningen. Det som 

de föreslår konkret är att bolaget ska fastställa att ledningen ska förvalta bolaget i 

bolagets intresse och att bolagets intressen ska ges företräde framför den enskilde 

aktieägaren när det är konflikt mellan dessa intressen och när en prioritering av 

aktieägarintressen direkt har en negativ effekt på bolagets förmåga till att överleva i 

ett långsiktigt perspektiv. Jag kan inte se i vilken utsträckning denna möjlighet ändrar 

gällande rätt och jag tycker att det är ett slag i luften. 

 

Beate Sjåfjell: Reflection Groups förslag visar ju precis problemet med att vi inte har 

en principbaserad definition av bolagets verksamhetsmål och styrelsens roll i 
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bolagsrätten. Därför kan det sprida sig myter om hur företagen ska ledas som gör att 

Reflection Group måste föreslå något som vi bolagsjurister väldigt väl redan känner 

till som gällande rätt. Styrelsemedlemmarna och marknaden känner nödvändigtvis 

inte till detta och det är ett problem. 

  

Max Oker-Blom: Jag kan påminna om att det finns ekonomisk/juridisk forskning som 

skiljer mellan general rules och brightlines rules. I perioder av osäkerhet finns det en 

politisk vilja att detaljreglera. Om det är bättre tider så jobbar man med generella 

regler. Det är ett faktum att när världen förändras, och förändras så snabbt som den 

gör, blir man tvungen att operera med bägge. Min bedömning, som bygger på den här 

forskningen, är att de generella reglerna så småningom kommer att ta överhanden. Jag 

håller helt med Beate om att man borde gå in på mer principreglering. Det här ju ett 

skådespel för galleriet. Politikerna vill visa att de får något till stånd och då 

detaljreglerar man. 

 

Carita Wallgren-Lindholm: Finns det någon som tror att detaljregleringen är 

nödvändig eftersom den skulle ge bolag ett alibi till att inte göra vad man har gjort 

under de senaste tio åren? Nu finns det reglering, det finns förväntade direktiv som 

säger att det är slut på den rörliga kompensationen, slut på vissa typer av incitament, 

nu ska vi ”back to basis” och i och med denna reglering så kan vi tyvärr inte 

tillmötesgå alla kompensationsönskemål. Finns det en sådan vinkling på 

problematiken?   

 

Olav Willadsen: Problemet är att så länge domstolarna inte reagerar på de trots allt få 

fall när minoritetsägarna protesterat mot stora börsnoterade aktiebolags dispositioner 

så är all lagreglering hopplös. Såvitt jag vet har det bara varit ett mål i Danmark sedan 

andra världskriget som minoritetsägarna har fått medhåll i och det var Nordic 

Telephone Company där huvudaktören bland minoritetsägarna var den statliga 

pensionsfonden. I övrigt har det varit omöjligt att få medhåll för 

minoritetsaktieägarna. Senast var det ett mål, Farmexamålet, där styrelsens 

dispositioner blev godkända med motiveringen att de var oberoende valda 

styrelsemedlemmar. Detaljreglering hjälper inte något om inte domstolarna är villiga 

att höra på det och det blir möjligt att få ekonomisk möjlighet att göra det genom 

exempelvis fri process.  

 

Carita Wallgren-Lindholm: För att knyta an till rubriken för ämnet undrar jag om 

någon i auditoriet vill svara på frågan om det finns rättsliga brister i det globala 

systemet idag? 

 

Christina Ramberg: Det har varit väldigt mycket fokus på ledningens bonus och 

incitamentsprogram. Många problem på de finansiella marknaderna består i att de 

lägre tjänstemännen har incitamentsprogram. Man kan då säga att det stora problemet 

är att ledningen styr de enskilda tjänstemännen och då ska man hänga ledningen som 

har skapat de här incitamentsprogrammen. De facto är incitamentsprogrammen på låg 

nivå ett stort problem. Det är dumt att tro att det inte är ett helt system av 

incitamentsprogram som skapar oärlig försäljning och lurendrejeri i förhållande till 

konsumenterna.  



Styrelsens och ledningars ansvar för agerande i finanskriser 

 

554 

 

 

Beate Sjåfjell: Enligt min mening finns det två rättsliga brister. Regleringen avseende 

koncerner är inte genomtänkt. Det finns styrelsemedlemmar i många dotterbolag 

runtomkring i världen som inte är medvetna om att de har ett ansvar. I min lokala 

tidning stod det om en kvinna som var styrelseledamot i 150 bolag. När hon fick 

frågan om ansvar så svarade hon att de bara gör som moderbolaget säger och så har de 

en försäkring om det går fel. En annan mer grundläggande brist är att lagstiftningen 

inte är baserad på forskning och en djupare förståelse av sammanhangen utan den är 

baserad på påståenden och myter om hur saker fungerar och vad som verkar.  

 

Thorbjørn Sofsrud: Jag håller med om att i praktiken verkar koncerner på en annan 

nivå än vad som anges i lagstiftningen. Enligt lag är de självständiga enheter med eget 

ansvar men i praktiken sker instruktioner på en helt annan nivå mellan dessa bolag. 

Då kan man fråga sig om detta är en brist i systemet eller om det är en brist hos 

personerna. Jag skulle vilja säga att det inte är en brist i systemet. Jag håller med om 

att man kan se över alternativa system som är bättre anpassade till verkligheten. Talar 

man generellt om detaljreglering eller principreglering så är min mening att systemet 

är tillräckligt bra och vägen fram är inte detaljreglering eller överreglering utan det är 

bristerna hos de personer som är med i bilden som man måste göra något åt. Systemet 

i sig själv fungerar utmärkt.  

 

Kristin Normann: Jag har inget klart svar på om det föreligger rättsliga brister i 

systemet. Jag är mer bekymrad för överreglering och min synpunkt är att vi bör 

avvakta med ytterligare reglering.  

 

Debattledaren avslutade med att tacka alla.  

 


