
FÖRSÄKRING
VD & Styrelseansvar



Ersättningskrav mot företagsföreträdare har varit frekvent 
förekommande i framförallt USA och vissa andra länder. 
Inte heller i Sverige är vi förskonade från dessa krav på 
personligt betalningsansvar utan trenden är att kraven har 
ökat under de senaste åren då både det ekonomiska och 
affärsklimatet hårdnat. Allmänhet, massmedia och inves-
terare granskar idag företagsverksamhet på ett helt annat 

sätt än tidigare, kraven på bolagsstyrning ökar kontinuer-
ligt samtidigt som myndigheter i både Sverige och omvärl-
den börjat agera i större utsträckning och lagstiftaren har 
förstärkt myndigheters möjligheter att göra kontroller hos 
företagen. Tendensen i både lagstiftning och praxis är ett 
successivt ökat ansvar för företagsföreträdare i aktiebo-
lag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Företagsföreträdarna har ansvaret för att företaget drivs 
på ett korrekt sätt, och det är deras privata ekonomi som 
kan sättas på spel vid fel och försummelser för sina åta-
ganden.

Genom att teckna en VD & Styrelseansvarsförsäkring skyd-
das företagsföreträdarna i de fall krav riktas mot dem, oav-
sett om kraven är berättigade eller helt ogrundade. Skyd-
det gäller både för försvarskostnader för att bestrida krav 
och för det eventuella betalningsansvaret.

Det kan även ligga i aktieägarnas intresse att företagsfö-
reträdarna har försäkringsskydd eftersom ett försäkrings-
bolag har en bättre betalningsförmåga än en privatperson, 
vid fall där företagsföreträdarna har orsakat skada för bo-
laget.

Varför behöver du en VD- & Styrelseansvarsförsäkring?



Tillämplig lagstiftning

De lagar som spelar en central roll i frågan om 
företagsföreträdares ansvar är givetvis de som 
reglerar den juridiska personen dvs aktiebolags-
lagen, stiftelselagen eller lagen om ekonomiska 
föreningar. 

Det finns också andra lagar, som man som före-
tagsföreträdare bör känna till som exempelvis 
skattebetalningslagen, årsredovisningslagen, 
patentlagen, varumärkeslagen, mönsterskydds-
lagen, insiderstrafflagen, arbetsmiljölagen, och 
miljöbalken. Även konkurrenslagstiftning och 
marknadsföringslagen är lagar som man bör 
känna till.

Se exempel på skador 
på följande sidor





Exempel på skador i VD- & Styrelseansvarsförsäkring

ANSVAR FÖR MILJÖBROTT
Ett bolag var tillståndspliktigt och anmälningspliktigt en-
ligt miljölagstiftning. En brand bröt ut i byggnaden där 
bränsle och kemiska produkter förvarades. När branden 
var släckt gjordes ingen anmälan till miljökontoret vilket 
krävs enligt lag, utan miljökontoret uppmärksammades is-
tället av en klagande granne. Miljökontoret menade att bo-
laget brutit mot bestämmelser i lag då det inte omedelbart 
underrättades om branden varpå bolagets VD åtalades för 
miljöbrott. VD:n dömdes för försvårande av miljökontroll 
till dagsböter. 

Svedeas VD & Styrelseansvarsvillkor 
ersätter i detta fall VD:s försvarskost-
nader, villkoret har inget miljöundantag 
annat än i USA.

BRISTANDE KONTROLL I FAMILJEFÖRETAG
Ett familjeägt cateringföretag ägde fastigheten där de be-
drev sin verksamhet. Styrelsen bestod av familjen och vän-
ner och VD var sambo med en av styrelsemedlemmarna. 
Då företaget gått i konkurs riktade konkursboet krav mot 
företagets styrelse för att de brustit i sin tillsyn. Domstolen 
fann styrelsen ansvarig för att de brustit i sin tillsynsplikt. 
Företagets VD hade i flera år undanhållit för styrelsen om 
företagets ansträngda ekonomi. Styrelsemedlemmarna 
hade inte gjort en mer djupgående kontroll när VD:n in-
kommit med en undermålig finansiell rapportering. VD:n 
blev ersättningsansvarig med SEK 2.3 miljoner och styrel-
semedlemmarna blev solidariskt ansvariga att betala SEK 
1.3 miljoner till konkursboet för bristande kontroll. Dess-
utom tillkommer försvarskostnaderna.

Svedeas VD & Styrelseansvarsvillkor er-
sätter i detta fall både försvarskostnader 
och ersättningsansvaret som utdömts. I 
ovanstående exempel skulle konkursbo-
et likaväl kunna bytas ut mot aktieägare 
som stämmer styrelsen för bristande 
tillsyn, alternativt att styrelsen å vägnar 
av företaget stämmer VD:n för att denne 
lämnat felaktig eller bristande informa-
tion. Svedeas VD & Styrelseansvarsvill-
kor har inget undantag för krav från bo-
laget mot försäkrad annat än i USA.





PERSONLIGT ANSVAR FÖR BOLAGS SKULDER
Ett svenskt bolag försattes i konkurs som förde med sig att 
bolagets borgenärer riktade krav mot bolagets styrelse. 
Borgenärerna hade levererat varor vilka de aldrig erhöll 
betalning för och yrkade att personligt betalningsansvar 
förelåg då styrelsen inte upprättat kontrollbalansräkning i 
tid. Styrelseledamöterna bestrider kravet.

Svedeas VD & Styrelseansvarsvillkor 
ersätter i detta fall både försvarskost-
nader och det ersättningsansvar som 
eventuellt blir utdömt, samt motpartens 
ombudskostnader då detta åläggs att er-
sättas av de försäkrade personerna.

FÖRSVARSKOSTNADER VID MYNDIGHETSUTREDNING
En företagsföreträdare blir ålagd att närvara vid en utfråg-
ning av konkurrensverket i samband med faktainsamlande 
i en utredning om påstådd konkurrenshämmande verk-
samhet i branschen där företaget är verksamt.

Svedeas VD & Styrelseansvarsvillkor er-
sätter i detta fall företagsföreträdaren 
för försvarskostnader för förberedelse i 
samband med utfrågningen upp till 10% 
av försäkringsbeloppet. Svedeas villkor 
undantar inte till skillnad mot många an-
dra VD & Styrelseansvarsvillkor utred-
ningar som rör den försäkrades bransch 
som en helhet.

ANSVAR FÖR ARBETSMILJÖBROTT
En anställd i ett familjeägt företag skadades då hon kläm-
de handen i en maskin som nyligen börjat användas. Hov-
rätten ansåg till skillnad från tingsrätten att skyddsåtgär-
derna, en löst hängande kedja med varningsskylt samt viss 
utbildning, inte var tillräckliga. Arbetsledaren blev åtalad 
och dömd till villkorlig dom och dagsböter.

Svedeas VD & Styrelseansvarsvillkor 
ersätter, till skillnad mot många andra 
VD & Styrelseansvarsvillkor, i detta fall 
försvarskostnader för samtliga företags-
företrädare eller anställda för försvars-
kostnader i samband med person- eller 
sakskada.
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Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de 
marknadssegment där vi är verksamma. Högt engagemang, starkt kundfokus 
och en passion för försäkring karakteriserar vårt bolag. Svedea är en fristående 
enhet inom världens tredje största återförsäkringskoncern, Hannover Re.
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