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Summary 
There is ongoing discussion in company law on the question of corporate 
management liability to pay damages. Although it is not uncommon for 
harm to be inflicted on a company by its own management, it is rare for 
management to be held accountable towards the company, and even less so 
towards shareholders. This thesis analyses the external accountability of 
directors and the CEO in case of indirect damage to shareholders. It focuses 
on corporate groups, since there is limited discussion of management 
liability towards shareholders in case of indirect damage. Problems arise in 
particular with regard to situations where the management of a parent 
company inflicts harm on a subsidiary, and the shareholders of the 
subsidiary wish to claim compensation for indirect damages. This thesis 
describes the prevailing legal doctrine regarding directors' and CEOs’ 
liability vis-à-vis individual shareholders in case of indirect damage from a 
shareholder perspective. This provides a basis for answering the main 
question at issue; whether and how shareholders of a subsidiary can claim 
compensation for indirect damages caused by the directors or a CEO of a 
parent company, or by the subsidiary itself. 
 
It is difficult to determine the circumstances under which individual 
shareholders have the right to litigate, as well as their rights to be 
compensated for indirect damage. The discussion in the literature concerns 
whether these two questions fall within the scope and purpose of the 
Swedish Companies Act (2005:551). Moreover, the extent of management's 
liability vis-à-vis individual shareholders in a corporate group is often 
unclear. Application of 29 chap. 1 § Companies Act in a corporate group 
raises difficult questions, especially when the management of the parent 
company caused the subsidiary damage. This paper examines these issues in 
order to increase the reader's knowledge of corporate management liability 
in and outside of corporate groups. 
 
One conclusion is that individual shareholders can claim compensation for 
indirect damage caused by the management. However, the prevailing 
perception of individual shareholders' right to litigate and entitlement to 
compensation is inadequate in several regards. For example, minority 
shareholders’ entitlement to compensation is dependent on their equity 
stake. The legal situation is in need of clarification regarding when 
individual shareholders have the right to litigate, and when indirect damage 
is compensable in light of an application of the doctrine of norm protection. 
Furthermore, 29 chap. 1 § Companies Act is not applicable in the event that 
parent company directors and CEO cause the subsidiary injuries. It is 
primarily the subsidiary's minority shareholders who suffer from this. Since 
there is no legal establishment of a group interest in Swedish company law, 
liability for damages to the corporate group as a whole is inapplicable. The 
legal situation for compensation of indirect damage within corporate groups 
is not satisfactory, thus the need for clarification and reform. 
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Sammanfattning 
Frågan om bolagsledningars skadeståndsansvar tillhör en ständigt pågående 
diskussion inom aktiebolagsrätten. Det är inte sällsynt att en bolagsledning 
orsakar det egna bolaget skada. Trots det är det sällan en bolagsledning hålls 
ansvarig gentemot bolaget, än mindre gentemot aktieägarna. Denna uppsats 
syftar till att utreda styrelseledamöters och VD:s externa skadeståndsansvar 
gentemot aktieägare vid indirekt skada. Fokus ligger på koncern-
förhållanden, eftersom enskilda aktieägares rätt till ersättning vid indirekt 
skada inom koncernförhållanden endast har behandlats i begränsad 
omfattning. Problem uppstår i synnerhet när ett moderbolags ledning skadat 
ett dotterbolag och dotterbolagets aktieägare vill kräva ersättning för 
indirekt skada. I denna uppsats beskrivs rådande rättsläge avseende 
styrelseledamöters och VD:s ansvar gentemot enskilda aktieägare vid 
indirekt skada utifrån ett aktieägarperspektiv. Denna beskrivning utgör 
underlaget för att besvara huvudfrågeställningen avseende vilka möjligheter 
aktieägare i ett dotterbolag har att få ersättning för indirekt skada orsakad av 
styrelseledamot eller VD i ett moder- respektive dotterbolag. 

Ett problem är svårigheten att avgöra omfattningen av enskilda aktieägares 
talerätt och att bedöma huruvida en indirekt skada är ersättningsgill. 
Diskussionen i doktrin handlar om vilken omfattning av talerätten och rätt 
till ersättning som ryms inom ABL:s systematik och syfte. Ett ytterligare 
problem är att avgöra omfattningen av bolagsledningars ansvar gentemot 
enskilda aktieägare i ett koncernförhållande. En tillämpning av 29 kap. 1 § 
ABL i ett koncernförhållande vållar svårigheter, särskilt när moderbolagets 
ledning orsakat dotterbolaget skada. I denna uppsats undersöks och utreds 
dessa problem med avsikten att öka läsarens kunskap om en bolagslednings 
skadeståndsansvar vid indirekt skada i och utanför koncernförhållanden. 
 
En slutsats är att enskilda aktieägare kan kräva ersättning för indirekt skada 
som en bolagsledning orsakat, men att rådande uppfattning avseende 
enskilda aktieägares talerätt och rätt till ersättning är bristfällig på flera 
punkter. Exempelvis eftersom minoritetsaktieägares möjlighet att kräva 
ersättning i realiteten blir beroende av deras aktieinnehav. Rättsläget är i 
behov av förtydligande avseende frågorna när talerätt i praktiken finns och 
när en indirekt skada är ersättningsgill mot bakgrund av en tillämpning av 
normskyddsläran. Vidare saknar 29 kap. 1 § ABL tillämplighet vid fråga om 
ett moderbolags organledamöters orsakande av skada i ett dotterbolag. Det 
är framförallt ett dotterbolags minoritetsaktieägare som blir lidande av detta. 
Då det inte finns ett etablerat aktiebolagsrättsligt koncernintresse går det inte 
tillämpa ett ansvar för skada som drabbat koncernen som helhet. Rättsläget 
för ersättning vid indirekt skada inom koncernförhållanden är inte 
tillfredställande, varför utrymme för förtydligande och ny lagstiftning finns. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Diskussionen kring styrelseledamöters och VD:s skadeståndsansvar är 
ständigt aktuell. Ämnet hålls vid liv inte minst till följd av de händelser som 
uppmärksammats under 1900-talet fram till idag där frågan om 
bolagsledningars ansvar har lyfts.1 Bland dessa händelser syns bland annat 
bolag som Fermenta, Skandia, Carnegie och HQ.2 Mest känd bland svenska 
företagsskandaler bör vara Kreugerkraschen 1932, i vars efterdyningar ett 
omfattande lagstiftningsarbete på det aktiebolagsrättsliga området tog fart 
med det primära målet att skapa regler om koncerner, vilka tidigare saknats, 
men också att förbättra reglerna om styrelsens och VD:s ansvar.3 
  
Det är sällan en bolagsledning hålls ansvarig för skador mot ett bolag, än 
mindre mot aktieägarna, vilket ABL har kritiserats för.4 Styrelse och VD är 
de bolagsorgan som ansvarar för verkställighet och förvaltning av en 
verksamhet, varför en låg grad av försumlighet kan resultera i betydande 
skador.5 Förutom att detta kan medföra stora skador för aktieägare i ett 
bolag, är det något som även kan påverka allmänhetens förtroende för 
näringslivet. Att ett förtroende vidmakthålls är viktigt för samhället. Ett lågt 
förtroende innebär inte bara skada för bolaget och dess aktieägare, utan även 
investeringsviljan i samhället kan påverkas negativt. Sett från ett långsiktigt 
perspektiv kan detta ge utslag i samhällsekonomin.6 
 
I denna uppsats kommer bolagsledningens skadeståndsansvar gentemot 
aktieägare vid indirekt skada att undersökas och diskuteras. Frågan rörande 
aktieägares möjlighet att kräva styrelseledamöter eller VD på ersättning för 
indirekta skador är komplicerad, särskilt i ett koncernförhållande. I det fall 
ett bolag ingår i en koncern kan moderbolagets ledning fatta beslut som kan 
få negativa konsekvenser för dotterbolagets aktieägare. Aktieägarna kan då 
drabbas av en indirekt skada. ABL är inte anpassad efter koncernstrukturen 
varför tillämpningssvårigheter uppstår. Ytterligare en försvårande faktor 
tillkommer när det är samma personer som ingår i ledningarna för ett 
moder- respektive dotterbolag. Ett aktuellt exempel på att så kan vara fallet 
är strukturen som förekommit i HQ-koncernens före detta bolagsledningar.7 
 

                                                
1 Jfr SOU 1995:44, s. 17 och 241. 
2 Svernlöv, s. 15.  
3 Smiciklas, SvJT 1989, s. 55. 
4 SOU 1995:44, s. 248; Sandström, s. 399; Andersson, JT 2000/01, s. 395. 
5 Dotevall (1989), s. 21. 
6 Andersson, NTS 1999:3, s. 90; jfr Svernlöv, s. 27 ff.; prop. 1997/98:99, s. 187. 
7 Se avsnitt 6.3 nedan. HQ-koncernen utgör en gemensam beteckning för HQ AB och HQ 
Bank AB. 
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Inställningen till aktieägares rätt till ersättning för indirekt skada är enligt 
rådande uppfattning restriktiv.8 Inom loppet av de senaste femtio åren tycks 
lagstiftaren ha skiftat från en mer liberal hållning gentemot aktieägare till en 
mer restriktiv hållning, innebärandes att möjligheten att få ersättning för 
indirekt skada teoretiskt sett initialt var större. Att denna restriktiva 
ståndpunkt skulle utgöra gällande rätt har ifrågasatts.9 Utan tvivel råder en 
viss osäkerhet om rättsläget, vilket de skiftande tolkningarna i 
rättsvetenskaplig doktrin visar. Detta gör problematiken intressant att utreda 
vidare, särskilt mot bakgrund av den koncernrättsliga problematik som gör 
sig gällande i sammanhanget. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att utreda om och när enskilda 
aktieägare har rätt till ersättning vid indirekt skada orsakad av en 
bolagsledning inom ett koncernförhållande. Huvudfrågeställningen är:  
 

1. Vilka möjligheter har aktieägare i ett dotterbolag att få ersättning för 
indirekt skada orsakad av styrelseledamot eller VD i ett moder- 
respektive dotterbolag?  

 
För att besvara detta behöver följande underfrågeställningar besvaras: 
 

2. Vad avses med indirekt skada inom aktiebolagsrätten, och när är den 
ersättningsgill? 

3. Under vilka förutsättningar kan enskilda aktieägare föra talan om 
ersättning för indirekt skada enligt 29 kap. 1 § ABL? 

4. När kan en styrelseledamot eller VD i ett moder- respektive 
dotterbolag hållas ansvarig för indirekt skada gentemot enskilda 
aktieägare enligt 29 kap. 1 § ABL? 

 
Frågeställningarna kräver deskriptiva svar, men öppnar samtidigt upp för 
diskussioner med normativa inslag. Diskussionerna sker genomgående 
utifrån ett aktieägarperspektiv på så sätt att problematiken med indirekta 
skador undersöks utifrån aktieägares intresse av att kunna kräva och få 
ersättning för sådana skador. Ett koncernrättsligt perspektiv anläggs när 
problematiken i koncernförhållanden särskilt undersöks. Häri ligger också 
att utifrån ett aktieägarperspektiv i viss mån utvärdera det skydd som finns i 
befintlig lagstiftning. Syftet ska vidare uppnås genom att utreda de 
meningsskiljaktigheter kring aktieägares rätt till ersättning vid indirekt 
skada som figurerar i förarbeten och doktrin mot bakgrund av den knappa 
rättspraxis som berör problematiken. Avsikten är att ge läsaren en fördjupad 
kunskap om styrelseledamöters och VD:s ansvar gentemot aktieägare samt 
uppmärksamma läsaren på de särskilda problem som uppstår i 
koncernförhållanden vid fråga om ersättningsanspråk grundat på skada som 
vållats ett bolag i en koncern. 

                                                
8 Prop. 1997/98:99, s. 188 f. 
9 Jfr Andersson, NTS 1999:3, s. 87. 
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1.3 Metod och material 
I uppsatsen har en rättsdogmatisk metod använts för att besvara de angivna 
frågeställningarna och för att uppnå uppsatsens syfte. Vad som måste 
beaktas vid val av metod är det valda ämnet och tillgängligt material.10 Den 
rättsdogmatiska metodens uppgift är att fastställa gällande rätt. Det 
innefattar en undersökning av vissa ”erkända” källor; lag, förarbeten, 
rättspraxis och doktrin. Även EU-rättsligt material omfattas i förekommande 
fall. Utgångspunkten har därför varit att arbeta med de allmänt accepterade 
rättskällorna, för att på ett objektivt sätt beskriva och systematisera gällande 
rätt.11 
 
Relevant källmaterial för uppsatsens problemställning har huvudsakligen 
utgjorts av lag, förarbeten och doktrin. Utgångspunkten för framställningen 
har varit ABL, som i egenskap av lag har formell auktoritet.12 Rättspraxis 
har endast i viss mån beaktats till följd av avsaknaden av domar som berör 
enskilda aktieägares rätt till ersättning för indirekt skada. Ett stort utrymme 
har lämnats åt ABL:s förarbeten. Förarbetena till reformerna av tidigare 
aktiebolagslagar som trätt ikraft 1944 och 1975 har använts som 
bakgrundsmaterial, liksom förarbeten från den revidering som genomfördes 
under 1990-talet innan 2005 års reform av lagen. 
 
Det finns viss rättsvetenskaplig doktrin avseende aktieägares rätt till 
ersättning för indirekt skada. Doktrin har inte har samma rättsliga ställning 
som lag och förarbeten och är därför den rättskälla som är av lägst dignitet 
enligt den svenska rättskälleläran. Det är dock en rättskälla av lättillgänglig 
karaktär som inte ska underskattas. 13  Doktrin som behandlar enskilda 
aktieägares rätt till ersättning för indirekt skada domineras av bland annat 
Håkan Nial, Jan Andersson och Rolf Dotevall. Doktrin avseende 
koncernförhållanden är i svensk rätt begränsad. Härvid har framförallt verk 
av Daniel Stattin, Carl Borgström och Carl Svernlöv behandlats för att 
beskriva och systematisera gällande rätt. Även Lars Erik Taxells verk har 
behandlats. Taxells verk behandlar finsk aktiebolagsrätt, men har ofta 
citerats inom svensk aktiebolagsrättslig skadeståndsrätt varför hans 
ståndpunkter har varit av intresse. Övrig nordisk rätt har endast beaktats i 
mycket begränsad mån. Ett försök till en komparativ ansats har inte gjorts. 
 
Vid författandet av denna uppsats pågår en rättegång vid Stockholms 
tingsrätt mot vissa organledamöter från HQ AB:s och HQ Bank AB:s före 
detta bolagsledningarna.14 HQ-koncernens skadeståndsprocess har berörts 
för att belysa viss koncernrättslig problematik avseende frågan om 
aktieägares rätt till ersättning för indirekt skada. Som en komplettering till 
den rättsdogmatiska metoden har jag vid behandlingen av HQ-koncernens 

                                                
10 Sandgren, s. 39. 
11 Ibid., s. 43. 
12 Kleineman, s. 28. 
13 Ibid., s. 28 och 33. 
14 Se pågående mål nr T 9311-11 hos Stockholms tingsrätt. 
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pågående skadeståndsprocess använt stämningsansökan från HQ AB och ett 
beslut från Stockholms tingsrätt i målet för att skildra omständigheterna och 
processen. 

1.4 Forskningsläge  
Enskilda aktieägares rätt till ersättning vid indirekt skada har hittills inte 
erhållit någon större uppmärksamhet i svensk rättsvetenskaplig doktrin eller 
rättspraxis. I förarbeten från senare år uttrycks ett stöd för den restriktiva 
hållning som Nial ger uttryck för i sitt standardverk ”Svensk associationsrätt 
i huvuddrag”.15 Andersson har i sin artikel ”Medelbar skada och aktieägares 
skadeståndsanspråk” publicerad i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 
ifrågasatt den restriktiva tolkning som Nial gör och som tycks ha accepterats 
av lagstiftaren. Därutöver har Dotevall behandlat problematiken mer 
ingående, bland annat i sin doktorsavhandling om skadeståndsansvar för 
styrelseledamöter och VD.  
 
Det är oklart hur skadeståndsbestämmelsen avseende bolagsledningens 
ansvar gentemot enskilda aktieägare ska tolkas och tillämpas. 
Problemställningen för denna uppsats, som specifikt undersöker problemet 
från såväl ett aktieägarperspektiv som ett koncernrättsligt sådant med fokus 
på indirekt skada, är motiverad av att en sådan undersökning av 
problemställningen inte tidigare gjorts. Denna uppsats utgör således ett nytt 
inlägg i den ständigt pågående aktiebolagsrättsliga diskussionen kring 
skadeståndsansvar för bolagsledningar. 

1.5 Avgränsningar 
Avsikten med denna uppsats är inte att uttömmande undersöka en 
bolagslednings aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvar. Vad som 
huvudsakligen ska undersökas är bolagsledningens externa ansvar mot 
enskilda aktieägare vid indirekt skada. Direkta skador kommer endast att 
behandlas i syfte att klargöra distinktionen mellan direkta och indirekta 
skador. Ansvar för styrelsesuppleanter, vice VD, stiftare, revisorer och 
aktieägare kommer inte att behandlas. Inte heller kommer arbetstagar-
representanter i en styrelse att beröras. Bolagsledningens ansvar i 
förhållande till borgenärer är av naturliga skäl inte föremål för denna 
uppsats, och kommer endast att kort omnämnas av teoretiska och 
pedagogiska skäl.16  
 
Fokus ligger på att behandla de aktiebolagsrättsliga förutsättningarna för 
ersättning och inte de rent skadeståndsrättsliga förutsättningarna. Allmänna 
skadeståndsrättsliga förutsättningar, så som krav på culpa och adekvat 

                                                
15 Den 11:e och senaste upplagan av ”Svensk associationsrätt i huvuddrag” är författad av 
Svante Johansson. Den sista upplagan som Nial själv författat är den 4:e upplagan som 
utkom 1988; För stöd i förarbeten se SOU 1995:44, s. 248 och prop. 1997/98:99, s. 189. 
16 Se kapitel 5.2.2 där NJA 1979 s. 157 i korthet berörs, enligt vilket en begränsad 
möjlighet för borgenärer att kräva ersättning för indirekt skada finns. 
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kausalitet, kommer dock kort behandlas mot bakgrund av aktiebolagsrätten. 
Ansvarsförsäkringar, vilket idag är vanligt förekommande för 
bolagsledningar, kommer inte att behandlas.17 Det ska noteras att det inte 
görs en direkt uppdelning mellan privata och publika bolag. Relevanta 
bestämmelser i detta sammanhang är i huvudsak desamma för båda bolags-
formerna, och när så inte är fallet kommer läsaren att uppmärksammas på 
detta. 
 
Inte heller kommer kompetensfördelningen mellan styrelse och VD samt 
övriga bolagsorgan närmare att undersökas. Styrelsens och VD:s förvaltande 
funktion kommer att beskrivas, då det är nödvändigt för undersökningen av 
deras ansvar i ett skadeståndsrättsligt hänseende. I den mån bolagsstämman 
behandlas är det endast för att precisera och konkretisera styrelsens och 
VD:s funktion och ansvar i bolaget. 

1.6 Terminologi  
Bolagsledning 
 
Med begreppet bolagsledning avses de organ som utgör bolagets ledning 
enligt 8 kap. ABL, vilket är styrelse och VD.18 
 
Direkt och indirekt skada 
 
I den rättsvetenskapliga diskussionen används såväl begreppen direkt och 
indirekt skada som omedelbar och medelbar skada. De både begreppsparen 
synes ha identisk innebörd, varav det senare tycks ha använts i äldre 
förarbeten och litteratur.19 I denna uppsats används begreppsparet direkt och 
indirekt skada, då senare års förarbeten och litteratur tyder på en mer 
frekvent användning av detta begreppspar. 
 
Generalklausul 
 
Med generalklausul avses i det följande generalklausulen i 8 kap. 41 § första 
stycket ABL avseende förbudet för styrelse och andra ställföreträdare att 
företa åtgärder som är ägnade att ge aktieägare eller annan en otillbörlig 
fördel till nackdel för bolaget eller annan aktieägare.20 
 
Organledamot 
 
Organledamot ska förstås som styrelseledamot eller VD, i egenskap av 
person som valts till att tillhöra ett ledningsorgan som har kompetens att 
representera bolaget samt agera utåt för bolaget. 
 

                                                
17 Se Stattin (2008), s. 336 för vidare läsning avseende ansvarsförsäkringar. 
18 Jfr bland annat Dotevall (1989), s. 30 f. och Sandström, s. 214. 
19 Se exempelvis SOU 1941:9, s. 641; jfr prop. 1997/98:99, s. 188. 
20 Jfr generalklausulen i 7 kap. 47 § ABL som gäller vid bolagsstämmans beslutsfattande. 
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1.7 Disposition 
Denna uppsats är indelad i sju kapitel. Detta inledande kapitel följs av 
kapitel två vari vissa typiska koncernrättsliga spörsmål beskrivs. Kapitlet 
ger läsaren en introduktion till vad en koncern är och hur en koncern 
behandlas inom aktiebolagsrätten. Kapitel tre beskriver organisationen och 
styrningen inom såväl enskilda bolag som inom koncerner i allmänhet. 
Kapitel två och tre syftar till att ge läsaren den grundläggande förståelse och 
kunskap som behövs för att tillgodogöra sig nästföljande kapitel som 
specifikt går in på det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret. 
 
I kapitel fyra undersöks det externa skadeståndsansvar som kan åläggas 
styrelseledamot eller VD gentemot enskilda aktieägare med utgångspunkt i 
29 kap. 1 § första stycket ABL. Distinktionen mellan internt och externt 
ansvar samt mellan direkt och indirekt skada kommer att klargöras. Därefter 
förklaras de grundläggande förutsättningarna för ett skadeståndsansvar. 
Kapitel fyra lägger grunden för kapitel fem, i vilket fokus ligger på 
aktieägares rätt att föra talan och att få ersättning vid indirekt skada orsakad 
av en bolagsledning. Talerätt vid indirekt skada samt frågan om när en 
indirekt skada är ersättningsgill behandlas ingående. En grundlig 
genomgång av förarbeten, praxis och doktrin görs. 
 
I kapitel sex knyts alla föregående kapitel samman. Här undersöks 
tillämpligheten av 29 kap. 1 § ABL och möjligheterna för enskilda 
aktieägare att få ersättning vid indirekt skada i ett koncernförhållande. Som 
ett belysande exempel på den problematik som kan uppstå vid tillämpningen 
av 29 kap. 1 § ABL i ett koncernförhållande behandlas HQ-koncernens 
pågående skadeståndsprocess. Slutligen i kapitel sju kommenteras, 
diskuteras och analyseras uppsatsens fyra frågeställningar. Därtill görs ett 
försök bedöma och dra slutsatser om nuvarande rättsläge. 
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2 Om koncerner 

2.1 Introduktion 
En koncernbildning är en ekonomisk samarbetsform mellan självständiga 
juridiska enheter.21 Som en affärsmässig organisation behandlas en koncern 
i praktiken inte sällan som en enhetlig sådan, medan bolagen i en koncern 
juridiskt sett utgör separata juridiska enheter. 22  Särskilda aktiebolags-
rättsliga problem kan uppstå när två eller flera bolag står i ett sådant 
förhållande till varandra att de tillsammans utgör en koncern. Vilka dessa 
problem är kommer att behandlas löpande i det följande. 
 
Detta kapitel ska lägga en teoretisk grund för den fortsatta framställningen 
och särskilt för undersökningen av en bolagslednings skadeståndsansvar 
gentemot enskilda aktieägare vid indirekt skada inom koncernförhållanden i 
kapitel 6. I detta kapitel ska koncernbegreppet presenteras, följt av en 
beskrivning av motiven till varför bolag väljer att samordna verksamheten i 
en koncern. Slutligen ska koncernintressets etablering i svensk rätt kort 
undersökas mot bakgrund av begreppet bolagets intresse. 

2.2 Koncerndefinition 
Ett moderbolag och dess dotterbolag utgör tillsammans en koncern. 23 
Kännetecknande för koncerner är att ett moderbolag har ett bestämmande 
inflytande över ett dotterbolag.24 Den i ABL angivna koncerndefinition 
omfattar flera typer av direkt och indirekt kontroll. Det vanligaste typfallet 
är att ett moderbolag innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier i 
ett dotterbolag.25 Så är fallet exempelvis om AB X innehar 51 % av rösterna 
i AB Z medan AB Y innehar resterande 49 %. När dotterbolaget är helägt av 
moderbolaget är koncernförhållandet enkelt att identifiera. 
 
Den svenska koncerndefinitionen bygger på den europeiska koncern-
definitionen som framgår av EU:s sjunde bolagsdirektiv. Av praktiska och 
rättssystematiska skäl samt med anledning av anpassningen till EU:s 
redovisningsregler har koncernbegreppet definierats på samma sätt i ABL 
och redovisningslagarna. 26  För svenskt vidkommande förutsätter 

                                                
21 Kedner, Svenberg & Ekberg, s. 13 och 20. 
22 Dotevall (2015), s. 116 f. 
23 1 kap. 11 § fjärde stycket ABL. 
24 Prop. 1995/96:10 del II, s. 105; jfr 1 kap. 11 § ABL. 
25 Stattin (2008), s. 292 f. 
26 Se 1 kap. 11 § ABL, 1 kap. 4 § lag om årsredovisning (1995:1554) och 1 kap. 2 § första 
stycket fjärde punkten bokföringslag (1999:1078); prop. 1995/96:10 del II, s. 105 och 288; 
jfr artikel 1 i Rådets sjunde direktiv av den 13 juni 1983 (83/349/EEG). Direktivet är ersatt 
av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013. 
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definitionen att moderbolaget är ett svenskt aktiebolag medan dotterbolaget 
kan vara en svensk eller utländsk juridisk person.27 

2.3 Motiv för koncernbildning 
Det övergripande målet med ett aktiebolag är att främja närings-
verksamhet. 28  Koncerner är ett viktigt juridiskt instrument för 
bolagsbildningar och är i många avseenden ett styrningsinstrument för 
aktieägarna.29 Ett grundläggande ändamål med en koncernbildning är att 
fördela och styra rättigheter, skyldigheter och resurser inom den 
ekonomiska verksamheten på ett fördelaktigt sätt.30 Skillnaden mellan ett 
vanligt aktiebolag och en koncernbildning är att det finns ett moderbolag 
mellan aktieägarna och dotterbolaget. Genom koncernbildningen tillåts 
aktieägarna bedriva och kontrollera näringsverksamheten med bibehållen 
frihet från ansvar.31  
 
Två ofta förekommande motiv till koncernbildningar är moderbolagets 
önskan att expandera inom det egna verksamhetsområdet eller att 
diversifiera verksamheten. Genom tillväxten kan ekonomiska fördelar nås. 
Samordning uppnås med fördel mellan bolag i en koncern inom exempelvis 
inköp, produktion och marknadsföring.32 En koncernbildning kan minimera 
de risker som är förknippade med verksamheten genom att sprida riskerna 
mellan de olika bolagen. Det skapar vidare en möjlighet att kontrollera en 
verksamhet med ett förhållandevis litet kapital. Moderbolagets ledning kan 
fokusera på verksamhetens långsiktiga frågor medan dotterbolagets ledning 
ansvarar för den dagliga förvaltningen av verksamheten.33 

2.4 Koncernintresse 
Ett bolag som juridisk person kan av naturliga skäl inte ge upphov till ett 
eget självständigt intresse, varför frågan om vad som ska förstås med 
bolagets intresse måste fastställas. Bolagets intresse likställs i regel med 
aktieägarkollektivets intresse.34 Aktieägarnas intresse består i att maximera 
bolagets vinst. 35  Bolagsledningen har en skyldighet att beakta hela 
aktieägarkollektivets intresse och varken främja enskilda aktieägares 
intressen, verksamhetsfrämmande intressen eller intressen i strid med 
bolagets syfte.36 Begreppet bolagets intresse förlorar sin betydelse när det 
endast finns en aktieägare samt när samtliga aktieägare är eniga och godtar 

                                                
27 Prop. 1975:103, s. 287; Sandström, s. 66 f. 
28 SOU 1992:83, s. 127. 
29 Stattin (2008), s. 292 f. 
30 Stattin, SvJT 1999, s. 890. 
31 Stattin (2008), s. 292 f. 
32 Kedner, Svenberg & Ekberg, s. 20 f. 
33 Dotevall (2015), s. 116. 
34 SOU 1995:44, s. 175 och 183; Dotevall (2008), s. 143.  
35 Bergström & Samuelsson, s. 34 ff. och 145; jfr 3 kap. 3 § ABL. 
36 Dotevall (2008), s. 143 f. 
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ett avsteg från bolagets intresse. När samtliga aktieägare är eniga talas det 
om den så kallade SAS-principen.37 
 
Ett aktiebolags verksamhet bedrivs i syfte att genera ett överskott som kan 
fördelas bland aktieägarna, såvida inte annat anges i bolagsordningen.38 
Förutom att verksamhetens syfte fungerar som en fördelningsnorm, fungerar 
det även som en beslutsnorm för bolagsstämman, styrelsen och VD:n. Varje 
beslut som fattas av bolagsorganen kan prövas mot vinstkriteriet, och 
bolagsorganen får inte fatta eller vidta rättshandlingar som strider mot 
verksamhetens syfte. Verksamhetsföremålet som anges i bolagsordningen 
beskriver på vilket sätt bolaget ska uppnå syftet. Regeln om att bolagets 
verksamhet ska bedrivas i ett vinstsyfte är uppställd till skydd för 
aktieägarna. Denna skapar en garanti för aktieägarna att verksamheten 
kommer att bedrivas på ett sätt som skapar ett så stort överskott som 
möjligt, innebärandes att aktieägarna får ersättning för det risktagande som 
det innebär att investera i ett aktiebolag.39 
 
Fråga är om det från aktiebolagsrättslig synpunkt finns ett koncernintresse 
att beakta. Vad som talar för att ett sådant finns skulle vara att det är en 
ekonomisk realitet i flera koncerner.40 Eftersom varje bolag i en koncern 
enligt ABL behandlas som självständiga juridiska enheter, blir följden att 
varje bolag har ett eget intresse som ska beaktas. En organledamot i ett 
moder- respektive dotterbolag har att beakta det egna bolagets intresse och 
inte koncernens intresse. Vid tillämpningen av exempelvis 
skadeståndsbestämmelserna i 29 kap. ABL ska därför inte något 
koncernintresse beaktas. 41  Det finns emellertid en ekonomisk 
intressegemenskap mellan bolag i en koncern. Inom exempelvis skatterätten 
har de ekonomiska realiteterna beaktats och koncerner behandlas som en 
rättslig enhet vid fråga om koncernbidrag. Likaså vid reglerna om en 
gemensam koncernredovisning.42 
 
Ett problem som följer av att bolag i en koncern behandlas som separata 
enheter är att ett dotterbolags ledning å ena sidan är skyldig att agera i sitt 
bolags intresse, men å andra sidan samtidigt skyldig att efterkomma 
bolagsstämmans anvisningar som ger uttryck för moderbolagets intresse. Ett 
efterkommande eller verkställighet av anvisningarna eller en underlåtenhet 
att agera mot desamma får inte strida mot ABL, bolagsordningen eller det 
egna bolagsintresset.43 Som tidigare beskrivits förlorar bolagets intresse i 
huvudsak sin betydelse när det endast finns en aktieägare. Anta att ett 
moderbolag som enda aktieägare genom bolagsstämman lämnar ett 
stämmobeslut som uppenbarligen är gynnsamt för moderbolaget men 
skadligt för dotterbolaget. Dotterbolagets styrelse kan välja att följa beslutet 
                                                
37 Jfr Sandström, s. 20. 
38 3 kap. 3 § ABL. 
39 Nerep & Samuelsson, D. 1, s. 205 ff.; Skog, SvJT 2015, s. 12 ff.; notera undantaget för 
gåvor till allmännyttiga ändamål, se 17 kap. 5 § ABL. 
40 Stattin, SvJT 1999, s. 874 f. 
41 Dotevall (2008), s. 144; Dotevall (2015), s. 116. 
42 Dotevall (1989), s. 359; Stattin, SvJT 1999, s. 876. 
43 Stattin, SvJT 1999, s. 874 ff. 
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eller att agera mot det. Väljer dotterbolagets styrelse att följa beslutet, 
innebärandes att det egna bolaget skadas, är det högst osannolikt att 
moderbolaget i egenskap av aktieägare kommer ställa styrelsen till svars. 
Skulle dotterbolaget vägra följa beslutet och klandra det i enlighet med 7 
kap. 50-51 §§ ABL, är det troliga utfallet att styrelsen så småningom blir 
utbytt av moderbolaget. Dotterbolaget är i praktiken inte så självständigt 
som ABL förutsätter. Av denna anledning går det att tala om att begreppet 
bolagets intresse förlorar sin betydelse. Skulle det finnas ett 
minoritetsaktiesägarskap i dotterbolaget förändras situationen eftersom 
minoritetsaktieägare med ett aktieinnehav uppgående till minst en tiondel av 
samtliga aktier har möjligheten att agera mot majoritetsmissbruk, bland 
annat genom att föra en skadeståndstalan mot styrelsen för bolagets 
räkning.44 
 
Mot det ovan angivna exemplet kan erinras om vad Bernhard Gomard 
framfört angående dansk rätt. I analogi med bolagsstämmans omnipotens 
bör ett moderbolag kunna ge direkta instruktioner till styrelsen i ett helägt 
dotterbolag. När bolagsstämman kan sägas utgöras av en representant för 
moderbolaget är möjligheten att lämna instruktioner stor. Eftersom en 
aktieägare på en bolagsstämma inte är skyldig att tillvarata bolagets intresse, 
utan är fri att tillvarata sina egna intressen, bör enligt Gomard detta 
förhållande även gälla för de instruktioner som moderbolaget lämnar.45 
Stattin menar att denna modell är möjlig att applicera på svenska 
förhållanden med tillägget att bolagsstämmans omnipotens är gränsen för 
vilka befogenheter som kan tillmätas moderbolaget. Bolagsstämman får inte 
frånta styrelse och VD dess förvaltningsbefogenheter. Därtill måste vissa 
formella krav ställas på förfarandet, exempelvis protokollföring.46 

                                                
44 Om minoritetstalan se kapitel 4.3.1 och 5.3.2.1. 
45 Gomard, s. 21, 70 f. och 76. 
46 Stattin, SvJT 1999, s. 876; jfr Sandström, s. 217. 
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3 Organisation och styrning i 
koncerner 

3.1 Introduktion 
För att bättre kunna positionera en bolagslednings roll i och utanför en 
koncern vid diskussionen kring en bolagslednings ansvar för indirekt skada, 
ges här en bakgrund till organisationen och styrningen inom koncerner. Den 
aktiebolagsrättsliga organisationen ska beskrivas med fokus på 
bolagsledningens förvaltning. Styrelsens respektive VD:s förvaltning 
kommer att behandlas var för sig. Beskrivningen är allmängiltig och gäller 
för såväl enskilda bolag som koncernbolag, såvida inte annat uttryckligen 
skrivs. Därefter ska bestämmelser avseende styrning och övervakning i 
koncernförhållanden särskilt behandlas. 

3.2 Den aktiebolagsrättsliga 
organisationen 

ABL innehåller ett antal bestämmelser som avser att underlätta såväl 
bolagets organisation och ledning, som aktieägarnas möjlighet att övervaka 
bolagsledningens förvaltning av verksamheten. Det organisationsschema 
som ABL förordnar skapar en kompetensfördelning av de uppgifter som ska 
fullgöras inom ett bolag. Det högsta beslutande organet är bolagsstämman, 
vid vilken aktieägarna utövar sin beslutanderätt. Ledningsorganen är 
styrelse och, för det fall en sådan finns, VD. Slutligen finns ett 
kontrollerande organ, vilket utgörs av revisorerna.47 
 
Det i ABL uppställda organisationsschemat är tvingande, och gäller för alla 
aktiebolag utan hänsyn till faktiska olikheter i struktur, storlek och 
verksamhet. Ett absolut organisationsschema föranleds av rättspolitiska skäl, 
så som behovet av rättssäkerhet i samhället och skydd för exempelvis 
aktieägarna och andra intressegrupper.48 Enligt Taxell bör avvikelser från 
organisationsschemat endast vara möjliga vid fråga om dispositiva 
stadganden. Inom ramen för de absoluta organisatoriska bestämmelserna i 
ABL ges ett bolag möjligheten att utforma den faktiska organisationen så 
som det passar det enskilda bolaget. Det gäller dock framförallt 
bolagsledningens organisation.49 

                                                
47 Svernlöv, s. 29 f. 
48 Taxell (1983), s. 16 ff.; Svernlöv, s. 30. 
49 Taxell (1983), s. 16 ff.; jfr Dotevalls diskussion kring huruvida bestämmelserna i 8 kap. 
ABL är av tvingande karaktär, se Dotevall (1989), s. 225. 



 16 

3.3 Bolagsledningen 
I ett aktiebolag överför aktieägarna kontrollen över olika resurser till 
bolagsledningen. Det är besvärligt, kanske till och med omöjligt, för 
aktieägarna att direkt övervaka sina investeringar i ett bolag. Styrelsen tar 
över rollen som övervakare och har ett informationsövertag. I denna relation 
intar aktieägarna en principal-ställning, medan styrelsen intar en agent-
ställning.50  Det är svårt för aktieägarna att avgöra om styrelsen fattar 
ändamålsenliga beslut eller agerar till förmån för sig själva. Den 
intressekonflikt som uppstår här beskrivs som den mest karakteristika för 
aktiebolagsförhållandet. Övervakningsproblemen växer när styrelsen i sin 
tur utser en VD som ansvarar för den löpande förvaltningen. Det råder 
därför alltid en osäkerhet för aktieägarna om huruvida förvaltningen faktiskt 
tillgodoser deras intressen.51  

3.3.1 Styrelsens förvaltning 
Styrelsen utses genom enkel majoritet vid bolagsstämman. 52  Inom en 
koncern utses dotterbolagets styrelse av dess moderbolag, som på så sätt 
effektivt kan kontrollera dotterbolaget.53 I förarbetena till ABL uttalas att ett 
styrelseuppdrag i stor utsträckning bygger på det förtroende som aktieägarna 
har för personen i fråga, varför en juridisk person inte ska tillåtas vara 
styrelseledamot.54 
 
Styrelsen är bolagets högsta förvaltande och verkställande organ med det 
övergripande ansvaret för bolagets verksamhet och förvaltning.55 Styrelsen 
ska fortlöpande bedöma bolagets och, om det är en koncern, koncernens 
ekonomiska situation. En styrelseordförande ska hålla sig bättre underrättad 
än övriga styrelseledamöter och ska tillse att styrelsen fullgör de uppgifter 
som anges i 8 kap. ABL, exempelvis att styrelsesammanträden hålls när det 
behövs och att styrelsen kontrollerar bolagets och koncernens ekonomiska 
ställning.56 
 
Styrelsen ska vidare tillse att organisationen är utformad så att bokföring, 
medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt.57 Samtidigt som styrelsen utövar tillsyn 
över bolagets verksamhet, ska styrelsen sörja för att VD:n fullgör sina 
uppgifter.58  

                                                
50 Stattin (2008), s. 94. 
51 Bergström & Samuelsson, s. 54. 
52 7 kap. 41 § och 8 kap. 8 § ABL. 
53 Dotevall (2015), s. 119. 
54 8 kap. 10 § ABL; SOU 1995:44, s. 196. 
55 Sandström, s. 217 ff. 
56 8 kap. 17-18 §§ ABL; Dotevall (2008), s. 133. 
57 8 kap. 4 § ABL; Svernlöv, s. 30 f. 
58 SOU 1941:9, s. 325. 
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3.3.2 VD:s förvaltning 
Styrelsens förvaltande roll i ett bolag delas med en VD som tillsätts av 
styrelsen.59 Det är obligatoriskt för publika bolag att ha en VD.60 I ett 
dotterbolag är VD:n ofta rekryterad från moderbolaget, varför hens lojalitet 
finns hos moderbolaget.61 En VD har hand om den löpande förvaltningen 
enligt 8 kap. 29 § ABL, vilket innefattar ett ansvar för den dagliga 
förvaltningen och ledningen av verksamheten. VD:n har möjligheten att 
begära att styrelsemöten ska hållas för avgörande av sådana frågor som inte 
faller under den löpande förvaltningen. I de fall ett styrelsebeslut inte kan 
avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget får VD:n på egen hand vidta 
åtgärder av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse. Detta ska bedömas 
mot bakgrund av bolagsverksamhetens art och omfattning.62 
 
I det praktiska affärslivet tycks makten över ett bolag inte sällan ligga hos 
VD:n som dagligen representerar bolaget. 63 Inom en koncern där 
moderbolaget är ett holdingbolag bör den löpande förvaltningen kunna 
innefatta att sköta de dotterbolag som holdingbolaget kontrollerar. Har 
moderbolagets VD utsetts till koncernchef kan det tyda på att hen ska utöva 
moderbolagets ägarmakt vid dotterbolagets bolagsstämmor.64 VD:n i ett 
dotterbolag har i regel en större roll än styrelsen, eftersom VD:n har den 
direkta kontakten med moderbolaget. Typiskt sett borde det vara till VD:n 
som moderbolagets företrädare vänder sig när de vill lämna instruktioner.65 

3.3.3 Uppdrag i ledningen för flera bolag 
De organledamöter som sitter i ledningen för mer än ett bolag är skyldiga att 
agera lojalt i förhållande till varje enskilt bolag. Svårigheter uppkommer när 
bolagen som organledamoten sitter i bolagsledningen för har direkt 
kolliderande intressen. Om ett av de kolliderande intressena är att beteckna 
som väsentligt och detta inte beaktas, föreligger en pliktförsummelse.66 
Särskilt vad gäller organledamöter i koncerner där flera av bolagen har 
samma personer i ledningen kan intressekonflikter uppstå. Som redovisats i 
kapitel 2.4 utgör varje bolag i en koncern ett separat rättssubjekt med ett 
eget intresse. För att bedöma skäligheten av koncerninterna transaktioner är 
det inte rimligt att bedöma varje enskild transaktion som ett steg i att lösa 
intressekonflikter mellan bolagets organledamöter. Frågan som behöver 
besvaras istället är i vilken utsträckning moderbolaget kan använda de i 
koncernen ingående bolagen för att genomföra en strategi som långsiktigt 
även gynnar de bolag som initialt missgynnas. Utrymmet för detta i svensk 
rätt synes snävt, men enligt Stattin borde en organledamot inte anses ha 

                                                
59 8 kap. 27 § ABL. 
60 8 kap. 50 § ABL. 
61 Dahlgren, s. 89. 
62 Nerep, Adestam och Samuelsson, lagkommentar till 8 kap. 29 § ABL; jfr Svernlöv, s. 31. 
63 Sandström, s. 214. 
64 Dahlgren, s. 64.  
65 Stattin, SvJT 1999, s. 875; Sandström, s. 217. 
66 Dotevall (2008), s. 204 f.  
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försummat sin plikt mot bolaget i det fall då en sådan strategi innebär att de 
för- och nackdelar som är förenade med enstaka transaktioner jämnar ut sig i 
längden.67 

3.3.4 Flera uppdrag i samma ledning 
Det är inte ovanligt att den som är styrelseledamot i en bolagsledning 
samtidigt utses till styrelseordförande eller medlem av ett särskilt 
arbetsutskott. Det är exempelvis i regel obligatoriskt för publika bolag att 
inrätta ett revisionsutskott.68 Styrelsen kan även inrätta andra utskott som ett 
led i organiseringen av verksamheten. Medlemmar i styrelseutskott kan vara 
styrelseledamöter eller andra personer. Styrelseledamöter eller en VD som 
placeras i ett utskott bär ett större ansvar för de uppgifter som behandlas av 
utskottet, jämfört med de styrelseledamöter som inte har ett sådant uppdrag. 
En sådan utnämning är detsamma som en arbetsfördelning inom styrelsen. 
Motsvarande gäller när en VD samtidigt innehar ett uppdrag som 
styrelseledamot i bolagsledningen.69 

3.4 Koncernstyrning 

3.4.1 Anvisningsrätt och lydnadsplikt 
Beslutsstrukturen i ABL kännetecknas av att den är hierarkisk. 
Bolagsstämman i ett bolag har rätt att utfärda anvisningar till styrelsen, vilka 
styrelsen har att följa. En VD är på motsvarande sätt skyldig att rätta sig 
efter styrelsens anvisningar. 70 Skyldigheten att efterkomma beslut från 
bolagsstämman ger uttryck för den lydnadsplikt som motsatsvis går att 
utläsa från 8 kap. 41 § andra stycket ABL. 71  Ändamålet med denna 
bestämmelse är att reglera bolagsorganens skyldigheter och således 
möjliggöra aktieägarnas styrning av bolagets verksamhet. 72  Bindande 
anvisningar kan även utfärdas under SAS-principen, vilket innebär att med 
ett samtycke från samtliga aktieägare kan en bindande anvisning lämnas 
utan ett formellt stämmosammanträdde.73 
 
Anvisningar som strider mot ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller 
bolagsordning ska inte följas. 74  Av en bolagsordning framgår bolagets 
verksamhetsföremål och syfte, varför styrelse och VD också är förhindrade 
att vidta åtgärder som uppenbart strider mot bolagets verksamhetsföremål 
eller syfte. Beslut som uppenbart står i strid med bolagets intresse får inte 

                                                
67 Ett uttryck för den så kallade Rozenblum-doktrinen. Se Stattin (2008), s. 305 ff. för 
vidare diskussion; Dotevall (2008), s. 205. 
68 8 kap. 49 a § ABL. Notera särskilt undantaget som följer av bestämmelsens andra stycke. 
69 Dotevall (2008), s. 84 f.  
70 SOU 1995:44, s. 95. 
71 Bergström & Samuelsson, s. 90 f. 
72 Prop. 1975:103, s. 383; Stattin (2008), s. 310. 
73 Stattin (2008), s. 310. 
74 8 kap. 41 § andra stycket ABL; lagbestämmelsen ger uttryck för den så kallade 
omnipotensdoktrinen, se Stattin (2008), s. 310. 
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heller verkställas.75 Det åligger styrelse och VD att pröva rättsenligheten av 
de anvisningar som lämnas. Verkställs ett ogiltigt beslut som strider mot 
ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordning kan 
skadeståndsansvar aktualiseras för det verkställande organet. Förbudet för 
styrelse och VD att följa ogiltiga anvisningar begränsar således 
bolagsledningens lydnadsplikt.76 En styrelseledamot eller VD kan därför 
inte med befriande verkan hänvisa till att de agerat under instruktioner från 
högre bolagsorgan när anvisningarna i fråga har varit rättsstridiga.77 
 
Dessa allmänna regler om anvisningsrätt och lydnadsplikt gäller även 
mellan ett moderbolag och dotterbolag i ett koncernförhållande. Vill ett 
moderbolag utöva sitt bestämmande inflytande över ett dotterbolag ska detta 
ske genom att moderbolaget i egenskap av aktieägare utövar sitt inflytande 
på dotterbolagets bolagsstämma. Det saknas materiella rättsregler som ger 
upphov till ett annat rättsläge.78 Som tidigare nämnts får moderbolaget i 
egenskap av aktieägare på bolagsstämman gynna sina egna intressen, utan 
att samtidigt främja dotterbolagets intresse. Svensk rätt medger emellertid 
inte att moderbolaget fattar beslut som sett ur det enskilda dotterbolagets 
perspektiv medför en förlust med motiveringen att det gynnar koncernen 
som helhet, såvida det inte är fråga om ett beslut enligt de skatterättsliga 
koncernbidragsreglerna.79 
 
Det är inte sällan ett moderbolags inflytande utövas på annat sätt än genom 
beslutsfattande på dotterbolagets bolagsstämma. I praktiken utövas 
inflytande av moderbolagets ledning genom att direkt instruera och påverka 
dotterbolagets ledning. Anvisningar kan även lämnas från underordnade 
avdelningschefer i moderbolaget direkt till underordnande avdelningschefer 
i dotterbolaget. 80  Denna formlösa styrning har i vissa sammanhang 
framhållits som önskvärd och som något tillhörande moderbolagets 
plikter.81 En dylik formlös styrning ryms emellertid inte inom ABL.82 Det 
finns ingen bestämmelse i ABL som ger moderbolagets ledning eller övriga 
befattningshavare en sådan befogenhet, men samtidigt saknas ett förbud. 
Dotterbolagets ledning förväntas dock följa anvisningarna, trots att dessa 
inte är bindande enligt lag.83 
 
I en koncern ges moderbolaget extra kompetens i förhållande till 
dotterbolaget avseende anvisningar gällande informationsutbyte.84 Detta är 
för att möjliggöra en gemensam koncernredovisning. Utöver denna extra 
kompetens har ett moderbolag jämfört med aktieägare i förhållande till ett 
enskilt aktiebolag inga ytterligare möjligheter att styra underordnade 
                                                
75 Prop. 1975:103, s. 382; SOU 1995:44, s. 88 och 95. 
76 Bergström & Samuelsson, s. 74 f. 
77 SOU 1995:44, s. 95. 
78 Stattin (2008), s. 310 f. 
79 Stattin, SvJT 1999, s. 877. 
80 Borgström, s. 27 f. och 99 f. 
81 Jfr Dahlgren, s. 60 ff. och 88 ff.  
82 Stattin (2008), s. 310. 
83 Borgström, s. 99. 
84 8 kap. 5 § ABL. 
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dotterbolag. Denna extra kompetens att lämna anvisningar för 
informationsutbyte kan inte tas till intäkt för att utsträcka anvisningsrätten 
vidare än vad som följer av 8 kap. 41 § andra stycket ABL.85 

3.4.2 Tillsyns- och kontrollansvar 
Moderbolaget i en koncern har ett tillsyns- och kontrollansvar för 
dotterbolaget.86 Styrelsen ska fortlöpande bedöma såväl det egna bolagets 
som koncernens ekonomiska ställning.87 Det primära ansvaret för tillsyn av 
ett bolags verksamhet ligger emellertid på styrelsen i det bolag där styrelsen 
innehar sitt uppdrag. Det innebär att dotterbolagets styrelse har det primära 
ansvaret för tillsynen av verksamheten i dotterbolaget.88 
 
Styrelsen i ett moderbolag ska ägna sig åt de centrala problemen i bolagets 
och koncernens verksamhet med tonvikt på den ekonomiska ställningen. 
Tillsynen ska bland annat inriktas på att bolagets och koncernens intäkter är 
tillräckliga för att täcka omkostnaderna. I vissa situationer skärps 
tillsynsplikten, exempelvis när styrelsen har att upprätta en 
kontrollbalansräkning med anledning av att det egna kapitalet understiger 
hälften av det registrerade aktiekapitalet. Tillsynsansvaret innebär inte att 
styrelse och VD måste granska och överpröva varje beslut som lägre 
befattningshavare tar. Skulle misstanke om att exempelvis VD missköter sitt 
arbete uppstå, åligger det dock styrelsen att skaffa sig ytterligare 
upplysningar. Det ska noteras att även VD har ett tillsynsansvar för den 
dagliga verksamheten.89  
 
Styrelsen ska meddela skriftliga instruktioner för hur och när dotterbolagets 
styrelse ska lämna de uppgifter som behövs för att styrelsen i moderbolaget 
ska kunna bedöma koncernens ekonomiska situation. Undantag gäller om 
sådana instruktioner med hänsyn till koncernbolagens storlek och 
verksamhet skulle sakna betydelse.90 Vidare åligger det såväl styrelse som 
VD att organisera informationsgivning på ett sådant sätt att respektive 
bolagsorgan erhåller regelbundna rapporter om bolagets verksamhet.91 

3.4.3 Bolagsledningens upplysningsplikt 
Aktieägarna i ett bolag har rätt till insyn och de kan därför kräva att 
bolagsledningen lämnar vissa upplysningar. För privata bolag gäller att 
styrelse och VD på begäran vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om 
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på 
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av 

                                                
85 Stattin (2008), s. 310. 
86 Svernlöv, s. 47. 
87 8 kap. 4 § ABL. 
88 Svernlöv, s. 45. 
89 Jfr 25 kap. 13-20 §§ ABL; Dotevall (2008), s. 129 och 132. 
90 8 kap. 5 § ABL. 
91 Dotevall (2008), s. 133. 
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bolagets ekonomiska situation. 92  Upplysningsplikten fullgörs av 
bolagsledningen genom att på initiativ av en eller flera aktieägare 
tillhandahålla information muntligen eller skriftligen.93 	
 
I publika aktiebolag med två till tio aktieägare gäller en mer omfattande 
upplysningsplikt och insynsrätt. Den innebär bland annat att varje aktieägare 
ska ges tillfälle att ta del av räkenskaper och andra handlingar som rör 
bolagets verksamhet i den omfattning som behövs för att aktieägaren ska 
kunna bedöma ett visst ärende som ska behandlas på bolagsstämman.94 I 
publika aktiebolag med fler än tio aktieägare är upplysningsplikten avseende 
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska 
situation begränsad till att upplysningar ska lämnas endast vid den ordinarie 
årsstämman.95 I ett aktiebolag med endast en aktieägare har denne en 
obegränsad insynsrätt i bolaget oavsett om aktiebolaget är publikt eller 
privat. Styrelsen och VD:n har en motsvarande upplysningsplikt.96 
 
I en koncern avser upplysningsplikten bolagets förhållande till andra 
koncernbolag. Om bolaget är ett moderbolag avser upplysningsplikten även 
koncernredovisningen och förhållanden beträffande dotterbolaget som avser 
bolagets ekonomiska situation eller i övrigt kan inverka på bedömningen av 
ett ärende på dagordningen. 97  Moderbolaget förutsätts ha tillgång till 
information om samtliga koncernbolag. 98  Även på dotterbolagets 
bolagsstämma kan aktieägarna i detta bolag begära att upplysningar om 
övriga bolag i koncernen ska lämnas. Styrelsen har i varje särskilt fall rätt 
att pröva om en begärd upplysning kan lämnas utan väsentlig skada för det 
berörda bolaget, vilket begränsar aktieägarnas frågerätt.99 
	
Bestämmelserna om bolagsledningens upplysningsplikt och aktieägarnas 
insynsrätt avser att skydda bolaget och dess minoritetsaktieägare. 
Bestämmelserna sanktioneras ytterst av skadeståndsbestämmelserna i 29 
kap. 1 § ABL. Skadeståndsansvar för bolagsledningen kan aktualiseras om 
den inte fullgör sin upplysningsplikt. Det är emellertid svårt att visa att 
aktieägarna har skadats av underlåtenheten. Sanktionsmöjligheten är därför 
av undantagskaraktär. Två ytterligare sanktionsmöjligheter står till buds. 
Det är möjligt för aktieägare att klandra ett stämmobeslut som kan antas ha 
tillkommit i felaktig ordning till följd av den inte fullgjorda 
upplysningsplikten. Det är även möjligt att föra talan inför allmän domstol 
om fullgörandet av upplysningsplikten och övriga skyldigheter som följer av 
aktieägarnas insynsrätt.100 

                                                
92 7 kap. 32 § första stycket ABL. 
93 Nerep & Samuelsson, D. 1, s. 457. 
94 7 kap. 36 § ABL. 
95 7 kap. 57 § ABL. 
96 Nerep & Samuelsson, lagkommentar till 7 kap. 32 § ABL. 
97 7 kap. 32 § andra stycket ABL.  
98 Nerep & Samuelsson, D. 1, s. 456. 
99 Samuelsson, lagkommentar till 7 kap. 32 § ABL. 
100 Nerep & Samuelsson, lagkommentar till 7 kap. 32 § ABL. 
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4 Bolagsledningens 
skadeståndsansvar mot 
aktieägare 

4.1 Introduktion 
Aktiebolagsrättsliga skadeståndsprocesser mot bolagsledningar är ovanliga. 
De aktiebolagsrättsliga skadeståndsbestämmelserna i 29 kap. ABL tjänar 
trots det en viktig funktion. I detta kapitel behandlas huvudsakligen de 
allmänna förutsättningarna för en bolagslednings skadeståndsansvar mot 
aktieägare. Syftet är att skapa en utgångspunkt för tolkningen av ansvaret 
enligt nuvarande lagstiftning. Av denna anledning ska skadeståndets 
funktion inom aktiebolagsrätten beskrivas. Därtill kommer spörsmål av mer 
allmängiltig natur att beröras, exempelvis beslut om ansvarsfrihet, jämkning 
och preskription. 

4.2 Skadeståndets funktion 

4.2.1 Ändamål 
Som rättslig och samhällelig företeelse fyller skadeståndet flera funktioner. 
En funktion är att ersätta den som lidit skada, det vill säga att åstadkomma 
reparation. Skadeståndet fyller även en viss preventiv funktion, såväl 
individualpreventiv som allmänpreventiv. 101  Det är väsentligt för ett 
fungerande näringsliv att det finns tydliga och effektiva incitament för en 
bolagsledning att fullgöra sina skyldigheter. 102  De aktiebolagsrättsliga 
skadeståndsbestämmelserna är tänkta att inskärpa en bolagslednings ansvar i 
detta hänseende.103 Bestämmelserna markerar att organledamöter kan hållas 
ansvariga om de skadar bolaget eller andra bolagsintressenter vid 
fullgörandet av sitt uppdrag.104 Samtidigt skapar bestämmelserna ett skydd 
för minoritetsaktieägare mot maktmissbruk.105 
 
Det är av stor vikt att finna en balans mellan möjligheten att kunna utkräva 
en försumlig bolagsledning på ansvar och möjligheten att rekrytera 
kompetenta och villiga personer till en bolagsledning. Att beakta är också 
att aktiebolag verkar i en marknadsekonomi, vari all affärsverksamhet 
innebär ett mått av risktagande. 106  Det är inte önskvärt att utforma 
skadeståndsbestämmelser på ett sådant sätt att de förhindrar en 

                                                
101 Hellner & Radetzki, s. 36 f. och 39 f. 
102 Andersson, Johansson & Skog, 29:2. 
103 SOU 1995:44, s. 251. 
104 Sandström, s. 399. 
105 SOU 1941:9, s. 22 f.  
106 Prop. 1997/98:99, s. 187 och 306. 



 23 

bolagsledning från att ta affärsmässigt motiverade risker på grund av rädsla 
för personligt ansvar. 107  Stattin framhåller även att funktionen med 
skadeståndsbestämmelserna är att preventivt verka för att vissa metoder 
används av en bolagsledning som handlar i en riskfylld situation.108 ABL:s 
skadeståndsbestämmelser utgör emellertid ingen uttömmande reglering av 
skadeståndsskyldigheten för en bolagsledning. Skadeståndsskyldighet kan 
exempelvis uppkomma enligt 2 kap. 4 § SkL vid skada vållad genom 
brott.109 

4.2.2 Ersättning för ren förmögenhetsskada 
De aktiebolagsrättsliga skadeståndsbestämmelserna är inte ett isolerat och 
separat ansvarssystem. De ska tolkas och tillämpas mot bakgrund av 
allmänna skadeståndsrättsliga principer, aktiebolagsrätten och dess 
skyddsintressen.110 De särskilda skadeståndsbestämmelserna i 29 kap. ABL 
utgör en utvidgning av det allmänna skadeståndsansvaret för rena 
förmögenhetsskador och är således en specialreglering i förhållande till de 
allmänna skadeståndsbestämmelserna.111  Utan stöd i lag eller allmänna 
principer, ersätts en ren förmögenhetsskada endast vid fråga om brott.112 
Bestämmelserna i 29 kap. ABL utgör ett sådant lagstöd som krävs för att 
rena förmögenhetsskador i aktiebolagsrättsliga sammanhang ska vara 
ersättningsgilla.113  
 
Utvidgningen av skadeståndsansvaret för rena förmögenhetsskador är 
nödvändig eftersom det i aktiebolagsrättsliga sammanhang nästintill 
uteslutande är fråga om rena förmögenhetsskador.114 Denna särreglering är 
motiverad av att den allmänna skadeståndsrätten inte är anpassad till de 
särskilda förhållanden som råder inom aktiebolagsrätten.115 Särregleringen 
motiveras även av att ett tydliggörande av skadeståndsansvaret är 
nödvändigt för att tillgodose tredje mans skyddsbehov i förhållande till ett 
bolag.116 Det har i förarbetena till 1975 års ABL uttryckts att det särskilt 
behövs regler om skadeståndsansvar vid överträdelse av sådana regler som 
avser att skydda tredje man.117 

                                                
107 SOU 1995:44, s. 17 och 241. 
108 Stattin (2008), s. 335. 
109 Andersson, Johansson & Skog, 29:3. 
110 SOU 1995:44, s. 241 f.  
111 Med ren förmögenhetsskada förstås sådan ekonomisk skada som uppkommer utan 
samband med att någon lider en person- eller sakskada, se 1 kap. 2 § SkL; Bergström & 
Samuelsson, s. 110. 
112 2 kap. 2 § SkL; Hellner & Radetzki, s. 66 ff. 
113 SOU 1995:44, s. 245. 
114 Svernlöv, s. 39. 
115 SOU 1971:15, s. 351. 
116 Bergström & Samuelsson, s. 110. 
117 SOU 1971:15, s. 351. 
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4.3 Ansvarstyper 
Det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret för en bolagsledning framgår 
av 29 kap. 1 § ABL. Ansvaret är tvådelat. En bolagsledning har dels ett 
internt reglerat ansvar gentemot bolaget, dels ett externt reglerat ansvar 
gentemot tredje man, exempelvis aktieägare.118 Med ansvar avses ansvar för 
den person som ”enligt rättsliga normer och övervägande skall stå för 
följderna av en handling eller underlåtenhet i bolagets verksamhet”. 119 

4.3.1 Internt ansvar 
Det interna ansvaret är reglerat i 29 kap. 1 § första stycket första meningen 
ABL och förutsätter att det skadelidande rättssubjektet är bolaget. 
Skadeståndsansvaret omfattar all skada som en organledamot vållar inom 
ramen för sitt uppdrag. 120  Det interna ansvaret för organledamöter är 
utformat som ett culpaansvar och förutsätter uppsåt eller oaktsamhet. Det är 
oberoende av särskilda normöverträdelser.121 Interna anspråk utformas som 
en talan för bolagets räkning mot skadevållande organledamöter.122  
 
I ABL ställs krav på särskilda processförutsättningar för att kunna utkräva 
ett internt ansvar. Det krävs att ett beslut om att inte bevilja styrelse och VD 
ansvarsfrihet eller att ett beslut om väcka skadeståndstalan tas på 
bolagsstämman. En ägarledd process kan inledas av minoritetsaktieägare 
med ett innehav uppgående till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget 
för bolagets räkning. Förutsättningen är att även en minoritet med ett 
aktieinnehav uppgående till minst en tiondel av aktierna röstat mot ett beslut 
om ansvarsfrihet på bolagsstämman.123 Minoriteten som för talan i eget 
namn är formellt sett part i processen men talan förs för bolagets räkning.124 
Därtill gäller särskilda preskriptionsfrister för det interna ansvaret, se kapitel 
4.7 nedan.125 

4.3.2 Externt ansvar 
En bolagslednings skadeståndsansvar är inte begränsat till att endast gälla 
gentemot bolaget. Andra som berörs av bolagets verksamhet kan utkräva 
organledamöter på ansvar.126 Det externa skadeståndsansvaret framgår av 29 
kap. 1 § första stycket andra meningen ABL enligt vilken bolagsledning ska 
ersätta aktieägare eller annan som skadas genom en överträdelse av ABL, 
tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordning. 127  Enskilda 

                                                
118 Prop. 1975:103, s. 540. 
119 Taxell (1983), s. 17.  
120 Ibid; SOU 1941:9, s. 633. 
121 Bergström & Samuelsson, s. 113. 
122 Ibid., s. 111. 
123 29 kap. 7 och 9 §§ ABL; prop. 1975:103, s. 546 och 779. 
124 NJA 2002 s. 446. 
125 29 kap. 10 och 13 §§ ABL. 
126 Dotevall (2015), s. 517. 
127 Andersson, Johansson & Skog, 29:6. 
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organledamöter kan inte hållas ansvariga för skador som följer av ett 
kontraktsbrott mot en av bolagets medkontrahenter. Här är det bolaget, om 
någon, som drabbas av skadeståndsansvar.128 
 
Styrelseledamöters och VD:s externa ansvar är mindre strängt än det interna 
ansvaret gentemot bolaget. De som kan utkräva ett externt ansvar är 
enskilda aktieägare, borgenärer, anställda eller annan tredje man. 129 
Enskilda aktieägare såsom skadelidande rättssubjekt kan förorsakas två 
typer av skador; direkta och indirekta skador. Det externa ansvaret bygger 
på denna skadetypsdistinktion.130 I ABL görs ingen uttrycklig skillnad på 
direkt och indirekt skada, men båda skadetyperna täcks av ansvaret.131 
Slutligen ska noteras att det saknas procedurregler gällande enskilda 
aktieägares möjlighet att föra talan i eget namn och för egen räkning. En 
talan om skadestånd till enskilda aktieägare behöver således inte behandlas 
på en bolagsstämma, så som en talan om skadestånd vid internt ansvar.132 
 

4.3.2.1 Direkt skada 
En direkt skada för en enskild aktieägare är en skada som inte är villkorad 
av att bolaget är det primärt skadelidande rättssubjektet.133 En aktieägare 
drabbas av en direkt skada exempelvis när hen till följd av felaktig eller 
ofullständig information i en årsredovisning köper eller säljer aktier till ett 
för högt respektive för lågt pris.134 Skadan kan också bestå i kostnader för 
juridisk konsultation med anledning av ett ifrågasatt beslut inom bolaget.135 
Som huvudregel är en direkt skada ersättningsgill. Under förutsättning att de 
i lag krävda förutsättningarna i övrigt är uppfyllda har en enskild aktieägare 
som lidit en direkt skada alltså rätt att föra en skadeståndstalan mot 
skadevållande organledamöter och bli ersatt för skadan.136  
 
Det är möjligt att en åtgärd från en bolagslednings sida resulterar i två 
direkta skador; en direkt skada för bolaget, vilket inbegriper en indirekt 
skada för aktieägarna, samt en direkt skada för aktieägarna. En förutsättning 
för att bolagets respektive aktieägarnas direkta skada ska vara ersättningsgill 
är att det finns en separat oaktsam handling bakom respektive skada. Ett 
exempel på en sådan situation är när en bolagsledning vidtar en för bolaget 
skadlig transaktion, varvid investerare felaktigt tror att transaktionen är 
fördelaktig och beslutar att köpa aktier på grundval av denna bristande 
information. Den direkta skadan för bolaget uppstår till följd av den 
skadliga transaktionen, medan den direkta skadan för aktieägarna uppstår i 
anslutning till den skadliga transaktionen men till följd av den bristande 
informationen till aktieägarna. Det är därför fråga om två olika ansvars-
                                                
128 SOU 1971:15, s. 353. 
129 Andersson, Johansson & Skog, 29:6. 
130 Bergström & Samuelsson, s. 112. 
131 Andersson, NTS 1999, s. 82. 
132 Andersson, Johansson & Skog, 29:26. 
133 Bergström & Samuelsson, s. 112. 
134 Andersson, NTS 1999:3, s. 82; Dotevall (2008), s. 70 f.  
135 Bergström & Samuelsson, s. 112. 
136 Jfr prop. 1997/98:99, s. 189 f. 
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grunder för bolagets respektive aktieägarnas direkta skada, och således är 
båda direkta skador ersättningsgilla.137 
 

4.3.2.2 Indirekt skada 
En indirekt skada är en skada som primärt drabbar bolaget men därigenom 
även tredje man.138 En indirekt skada för en aktieägare uppstår varje gång 
bolaget skadas, eftersom aktiernas värde är direkt beroende av bolagets 
värde.139 Utgångspunkten för ersättning av indirekt skada i aktiebolags-
rättsligt sammanhang tycks vara att denna ska ersättas indirekt. Ersätts 
bolaget för den direkta skadan, anses aktieägarnas indirekta skada samtidigt 
vara ersatt.140  
 
Ett typexempel på en indirekt skada för aktieägare är när egendom avyttras 
till ett otillbörligt lågt pris, vilket leder till att bolagets förmögenhet minskar 
i värde och därmed minskar även aktiernas värde.141 Ytterligare ett exempel 
är när styrelsen vidtagit en åtgärd som strider mot generalklausulen i 8 kap. 
41 § första stycket ABL, så att vissa aktieägare bereds en otillbörlig fördel 
till nackdel för bolaget. Här uppkommer en indirekt skada för resterande 
aktieägare. 142  Skadan för aktieägare består i en reducering av 
bolagsegendom, minskning av utdelningsanspråk eller att aktiernas värde 
minskar.143 
 
Det ska noteras att det föreligger en skillnad mellan fall av indirekt skada 
inom den allmänna skadeståndsrätten och indirekt skada i 
aktiebolagsrättsliga sammanhang. I de allmänna fallen är det fråga om två 
skador, en ursprunglig skada och en följdskada, varav följdskadan utgör den 
indirekta skadan. Denna typ av skador är också kända som 
tredjemansskador.144 I de aktiebolagsrättsliga fallen är det fråga om endast 
en skada som klassificeras som direkt eller indirekt beroende på om skadan 
ses ur bolagets eller aktieägarnas perspektiv.145 Tredjemansskador är som 
huvudregel inte är ersättningsgilla enligt den allmänna skadeståndsrätten.146 
Denna huvudregel är emellertid inte relevant här. Rätten för tredje man att 
bli ersatt av bolagsledningen vid indirekt skada är som tidigare redovisats 
reglerad i 29 kap. 1 § första stycket andra meningen ABL. Huvudregeln 
saknar även relevans eftersom relationen mellan aktieägare och bolag samt 
bolagsledning kan hänföras till den situation då tredjemansskador 
undantagsvis ersätts inom den allmänna skadeståndsrätten.147 

                                                
137 Jfr Andersson, NTS 1999:3, s. 82 f. 
138 Prop. 1997/98:99, s. 188. 
139 Bergström & Samuelsson, s. 112. 
140 Ibid., s. 113; Dotevall (2008), s. 218. 
141 Ström, JT 2001/02, s. 579. 
142 Andersson, Johansson & Skog, 29:7. 
143 Taxell (1963), s. 41. 
144 Hellner & Radetzki, s. 335 f. 
145 Ström, JT 2001/02, s. 579. 
146 NJA 1988 s. 62; Hellner & Radetzki, s. 341. 
147 Andersson, NTS 1999, s. 82; undantag gäller för situationer då tredje man har ett 
konkret närliggande intresse till det skadade objektet. Aktieägare måste sägas ha ett sådant 
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4.4 Förutsättningar för externt ansvar 
Den allmänna skadeståndsrätten fungerar som utgångspunkt för 
ansvarsbedömningen av individuella organledamöter. Culpabedömningen 
liksom bedömningen av adekvat kausalitet sker enligt de allmänna 
skadeståndsrättsliga principerna.148 Eftersom fokus för denna uppsats är de 
aktiebolagsrättsliga förutsättningarna för skadeståndsansvar kommer dessa 
att behandlas först. Därefter ska culpabedömningen och adekvat kausalitet 
kort kommenteras. 

4.4.1 Särskild normöverträdelse 
En nödvändig förutsättning för att ett externt ansvar ska kunna aktualiseras 
är enligt 29 kap. 1 § första stycket andra meningen ABL att det skett en 
”överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller 
bolagsordningen.” Tillämplig lag om årsredovisning kommer i det följande 
att bortses ifrån då en överträdelse vanligen resulterar i en direkt skada för 
aktieägare, blivande aktieägare eller borgenärer.149 Med bolagsordningen 
avses den för bolaget senast registrerade bolagsordningen. Vad som avses 
med denna lag är i vart fall de lagbestämmelser som följer av ABL 
tillsammans med den rättspraxis som föreskriver hur gällande principer ska 
tolkas.150 En analog tillämpning av andra normer än de som omfattas av 
uppräkningen i 29 kap. 1 § första stycket andra meningen ABL är inte 
möjlig.151 
 
Den överträdda normen måste ha till syfte att skydda tredje mans intresse. 
På detta sätt blir normer som är ämnade att skydda tredje man sanktionerade 
i ABL. 152  Enligt Dotevall förutsätts ett normskyddsresonemang för att 
identifiera att den norm som överträtts är utformad för att skydda det 
förmögenhetsintresse som har skadats, det vill säga den enskilde 
aktieägarens intresse.153 Nerep och Samuelsson anför att detta kan vara en 
ytterst krävande uppgift, eftersom bestämmelserna i ABL sällan är 
tillkomna för att exklusivt skydda endast ett intresse. Tillämpningen av 
normskyddsläran kräver därför att ett skyddsändamål kring en viss 
bestämmelse formuleras.154 
 
I ABL återfinns huvudsakligen två kategorier av skyddsnormer; de som 
avser skydda bolagets minoritetsaktieägare och de som avser skydda 
bolagets borgenärer. Normer som brukar anges som exempel på skydd för 

                                                                                                                        
konkret närliggande intresse till ett skadat bolag, varför indirekta skador i förhållande till 
aktieägare under vissa förutsättningar är ersättningsgilla. Se Dotevall (2008), s. 218 f.  
148 Andersson, Johansson & Skog, 29:3. 
149 Andersson, NTS 1999:3, s. 95. 
150 Nerep & Samuelsson, D. 3, s. 399; avseende begreppet denna lag se även Dotevall 
(1989), s. 444 ff. 
151 Bergström & Samuelsson, s. 113. 
152 Prop. 1975:103, s. 540. 
153 Dotevall (2008), s. 209 f. 
154 Nerep & Samuelsson, D. 3, s. 398 f. 
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minoritetsaktieägare är likhetsprincipen, generalklausulerna, jävsreglerna, 
bestämmelserna om bolagets verksamhetsföremål och vinstsyfte men också 
bestämmelser om sanktionsmedel vid rättsövergrepp, exempelvis rätt att 
föra talan om skadestånd.155 Vilken typ av normöverträdelser som krävs för 
att indirekt skada ska vara ersättningsgill kommer att undersökas i kapitel 
5.4 nedan. 

4.4.2 Fullgörande av uppdrag 
Den skadevållande handlingen måste ha utförts i samband med bolagets 
verksamhet vid fullgörandet av uppdraget som styrelseledamot eller VD.156 
En VD svarar främst för handlingar och underlåtenheter som faller inom 
ramen för den löpande förvaltningen, medan styrelseledamöterna ansvarar 
för handlingar och underlåtenheter som faller inom styrelsens 
förvaltningsområde. Styrelseledamöter kan även ådra sig ansvar för de 
felsteg en VD företar inom den löpande förvaltningen om de försummat sin 
ledning och kontroll av verksamheten.157 Handlingar som är av särskild 
aktiebolagsrättslig natur och framgår av ABL eller bolagsordning faller 
inom uppdraget och likaså handlingar som vidtagits inom ramen för den 
faktiska verksamheten.158 Om handlingen faller inom vad som är bolagets 
verksamhetsföremål enligt bolagsordningen ska den enligt Taxell anses 
kunna hänföras till uppdraget.159 
 
Skadeståndsansvaret ska prövas individuellt för styrelseledamöter och 
VD. 160  Det är inte möjligt för en organledamot att ådra sig 
skadeståndsansvar för en tidigare befattningshavares handlande, eftersom en 
individuell bedömning sker. 161  Om flera styrelseledamöter tillsammans 
verkar för en åtgärd som skadar bolaget, och därigenom tredje man, bär de 
ett solidariskt ansvar.162 För att skadeståndsbestämmelsen ska bli tillämplig 
krävs att styrelseledamot eller VD utsetts i behörig ordning och gett sitt 
samtycke till uppdraget. Dotevall gör gällande att skadeståndsbestämmelsen 
även borde kunna vara tillämplig när det föreligger formella brister i 
utseendet av styrelseledamot eller VD om organledamoten i realiteten 
faktiskt utövar funktionen som styrelseledamot eller VD i ett bolag.163  

                                                
155 Sandström, s. 19 ff. och 202 ff. 
156 29 kap. 1 § första stycket ABL. 
157 SOU 1995:44, s. 95. 
158 Dotevall (1989), s. 83. 
159 Taxell (1988), s. 8. 
160 SOU 1995:44, s. 242 f. 
161 Dotevall (1989), s. 79. 
162 29 kap. 6 § ABL. 
163 Dotevall (1989), s. 82. 
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4.4.3 Culpabedömning 
Ansvar för styrelseledamot eller VD uppkommer endast vid en handling 
eller underlåtenhet som kan tillskrivas honom eller henne som uppsåtlig 
eller oaktsam.164 Vid bedömningen av en organledamots handlande ska en 
individuell och objektiv bedömning göras. Frågan som ska besvaras är 
huruvida personen borde ha handlat på ett annorlunda sätt.165 Det gäller då 
att finna en tillämplig aktsamhetsnorm för den konkreta situationen.166 Inom 
aktiebolagsrätten görs antingen en bunden eller fri culpabedömning. För ett 
externt ansvar gentemot aktieägare krävs en bunden culpabedömning. En 
bunden culpabedömning utgår från rättsliga normer och har en rättslig norm 
överträtts presumeras culpa. Denna norm ger således uttryck för en objektiv 
aktsamhetsstandard.167 
 
Huvudprincipen inom den allmänna skadeståndsrätten avseende bevisbörda 
är att den skadelidande har att bevisa att skadevållande har varit oaktsam. 
Detsamma gäller vid tillämpningen av 29 kap. 1 § ABL.168 Presumerad 
culpa som gäller vid överträdda rättsliga normer i den allmänna 
skadeståndsrätten ses emellertid som en bevisbördregel beträffande vem 
som ska visa att en handling eller underlåtenhet varit oaktsam. Presumtionen 
kan brytas genom att skadevållaren visar att handlingen eller 
underlåtenheten varit ursäktlig, eller genom att förebringa motbevisning 
avseende oaktsamheten.169 Enligt Dotevall kan en omvänd bevisbörda leda 
till att en enskild styrelseledamot blir mer aktiv, vilket ett bolag gynnas 
av. 170  I förarbetena till 1998 års ändringar av 1975 års ABL uttalar 
lagstiftaren dock, med anledning av en bolagslednings interna ansvar, att en 
omvänd bevisbörda skulle kunna förskjuta balansen på ett osäkert sätt till 
nackdel för aktsamma personer som skulle få svårigheter att bevisa att de 
inte varit oaktsamma.171 
 
I ett flertal förarbeten till ABL beskrivs styrelseledamöters relation till 
bolaget som en sysslomannaliknande sådan och att de i egenskap av 
sysslomän ska iaktta den omsorg som krävs av sysslomän i allmänhet.172 En 
användning av sysslomannaterminologin kan ha betydelse för såväl 
styrelseledamöters som VD:s ansvar och innebörden av culpanormens 
tillämpning på deras handlanden och underlåtenhet. Referensen till 
sysslomannaskap kan antingen förstås som en precisering av ett utökat 
ansvar som vilar på det allmänna culpaansvaret, eller som att ansvar för 
sysslomän representerar ansvarstypen som sådan.173 
                                                
164 Bergström & Samuelsson, s. 111. 
165 Hellner & Radetzki, s. 128 f.  
166 Bergström & Samuelsson, s. 114. 
167 Stattin (2008), s. 352 ff. 
168 Dotevall (2008), s. 71. 
169 Stattin (2008), s. 352 ff. 
170 Dotevall (2008), s. 72. 
171 Prop. 1997/98:99, s. 188. 
172 Prop. 1910:54, s. 99, 135 och 149; SOU 1941:9, s. 633; SOU 1971:15, s. 353; prop. 
1975:103, s. 540. 
173 Nerep & Samuelsson, D. 3, s. 387 f. 
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Tesen som påbjuder en användning av sysslomannaterminologin vid fråga 
om styrelseledamöters ansvar står inte oemotsagd. Enligt Nerep och 
Samuelsson har utvecklingen av aktiebolagsrätten nått den punkt där det 
aktiebolagsrättsliga företrädarskapet för ett aktiebolags organledamöter i 
rättssystematiskt hänseende är en självständig kategori i förhållande till 
sysslomannaskapet. Detta uppdragsförhållande är därför inte i behov av 
vägledning av sysslomannabegreppet. Nerep och Samuelsson anför att 
sysslomannaskapet är undermåligt som referenspunkt för aktsamhets-
bedömningar inom aktiebolagsrätten eftersom styrelseledamöters och VD:s 
företrädarskap är reglerat. En jämförelse kan göras med uppdraget som 
fastighetsmäklare. Det betecknades tidigare som ett sysslomannaavtal, men 
är numera särskilt reglerat. Sysslomannaterminologin bör således överges 
till förmån för en terminologi som utgår direkt från det specifikt 
aktiebolagsrättsliga företrädarskapet.174 

4.4.4 Adekvat kausalitet 
Likt inom den allmänna skadeståndsrätten ställs ett krav på adekvat 
kausalitet för rätt till ersättning vid skada. Ansvaret är alltid individuellt, 
vilket innebär att ingen kan bli ansvarig för mer än vad som kan bedömas 
vara adekvat orsakat av en organledamots egna uppsåt eller oaktsamhet.175 
Orsakssambandet mellan den skadevållande handlingen eller 
underlåtenheten och skadan föreligger om den skadevållande handlingen 
eller underlåtenheten var både en nödvändig och tillräcklig förutsättning för 
skadans inträffande. 176  I fall då skadan påstås har orsakats av en 
underlåtenhet har kausalitetsbedömningen visat sig vara problematisk. I den 
så kallade BDO-domen 177  där fråga var om oaktsam revision genom 
underlåtenhet att anmärka på brister i årsredovisningen, använde Högsta 
domstolen sig av en differensmetod vid kausalitetsbedömningen. Det 
faktiska förloppet jämfördes med det hypotetiska förloppet av vad som hade 
hänt om årsredovisningen var riktig, och inte vad som hade hänt om 
revisorerna anmärkt mot bristerna.178 
 
Adekvans föreligger om händelseförloppet som sådant varit någorlunda 
normalt och förutsebart. Det har lämnats till domstolarna att avgöra vad 
detta krav i praktiken innebär.179 När bolaget orsakats skada, som indirekt 
skadat aktieägare, är även denna skada att betrakta som adekvat orsakad om 
den direkta skadan är det. Det är exempelvis normalt och förutsebart att 
bolagets värde sjunker när egendom överlåtits till ett otillbörligt lågt pris.180  
 

                                                
174 Nerep & Samuelsson, D. 3, s. 384 och 389 f.  
175 SOU 1995:44, s. 95. 
176 Ibid., s. 249. 
177 NJA 2014 s. 272. 
178 Bengtsson, SvJT 2016, s. 442. 
179 Ibid. 
180 Taxell (1963), s. 34. 
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Indirekta skador kan, som tidigare beskrivits, uppstå vid överträdelse av 
rättsliga normer i ABL. Taxell menar att bedömningen av adekvans bör vara 
sträng när ett uttrycklig lagstadgande i ABL eller bolagsordning har 
åsidosatts och att kravet på förutsebarhet inte bör ställas vid överträdelser av 
rättsliga normer. Ett förbehåll ska dock göras för extraordinära skador.181 
Dotevall å sin sida uttalar att ett orsakssamband kan anses föreligga vid 
överträdelser av ABL eller bolagsordning.182 Enligt min mening får detta 
resonemang visst stöd av att oaktsamhet ska presumeras vid överträdelser av 
normer i ABL eller bolagsordningen. Överträdelse av uttryckliga 
stadganden i ABL eller i en bolagsordning kan således sägas åtföljs av ett 
strängare ansvar.183 

4.5 Ansvarsfrihet 
Vid den årliga ordinarie bolagsstämman ska aktieägarna besluta om 
ansvarsfrihet för styrelse och VD. Ett beslut att bevilja respektive inte 
bevilja ansvarsfrihet kan avse bolagsledningen som ett kollektiv eller 
individuella organledamöter. 184  Som beslutsunderlag har aktieägarna 
årsredovisningshandlingarna och revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen 
ska innehålla en rekommendation till bolagsstämman huruvida ansvarsfrihet 
bör beviljas.185 En aktieägarminoritet med ett aktieinnehav uppgående till 
minst en tiondel av aktierna kan förhindra ett beslut om att bevilja 
ansvarsfrihet genom att rösta mot ett sådant beslut.186 Resultatet av att 
bolagsledningen inte beviljas ansvarsfrihet är att möjligheten att föra talan 
om skadestånd består under ett års tid.187 
 
Ett beviljande av ansvarsfrihet innebär att bolagsstämman godkänner 
bolagsledningens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. Det saknas 
då förutsättning att väcka en skadeståndstalan för bolagets räkning avseende 
de organledamöter som omfattas av beslutet, såvida inte ett av de två 
undantagen i ABL föreligger. Första undantaget avser fall då brott har 
begåtts och beslutet om ansvarsfrihet uppenbarligen inte omfattar den 
brottsliga handlingen.188 Det andra undantaget avser fall då informationen 
som låg till grund för beslutet om ansvarsfrihet var felaktig.189 Det ska 
noteras att ett beslut om att bevilja ansvarsfrihet saknar betydelse för 
organledamots ansvar gentemot tredje man.190 

                                                
181 För vidare diskussion se Taxell (1963), s. 32 f.  
182 Dotevall (1989), s. 95 f. 
183 Jfr kapitel 4.4.3 ovan. 
184 7 kap. 11 § första stycket tredje punkten ABL; Nerep & Samuelsson, lagkommentar till 
7 kap. 11 § ABL. 
185 Bergström & Samuelsson, s. 115. 
186 29 kap. 7 § ABL; Andersson, Johansson & Skog, 29.25. 
187 29 kap. 10 § ABL. 
188 29 kap. 12 § ABL. 
189 29 kap. 11 § ABL. 
190 Andersson, Johansson & Skog, 29.26. 
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4.6 Jämkning 
Jämkningsbestämmelsen i 29 kap. 5 § ABL innefattar en uttömmande 
reglering av skadeståndsansvarets omfattning för organledamöter. Ledning 
för tolkning av bestämmelsen kan hämtas från motiven till den allmänna 
skadeståndsrättsliga jämkningsregeln i 6 kap. 2 § SkL. Utgångspunkten är 
att skadelidande bör tillgodoses i så hög utsträckning som möjligt. I den 
mån skyldigheten att utge skadestånd är oskäligt betungande med hänsyn till 
den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet 
jämkas efter vad som är skäligt med beaktande av den skadelidandes behov 
av skadeståndet och övriga omständigheter så som handlingens art och 
skadans storlek. Jämkning kan även bli aktuellt vid skadelidandes 
medvållande. Det ska emellertid i regel inte tillåtas vid uppsåtligt brottsligt 
handlande. Jämkningsmöjligheten gäller såväl internt som externt ansvar.191 

4.7 Preskription 
Huvudregeln avseende preskription av talan om skadestånd mot 
styrelseledamot eller VD avser bolagsledningens interna ansvar. En talan 
mot en organledamot för beslut eller åtgärd som genomförts under ett 
räkenskapsår måste väckas senast ett år efter den tidpunkt då 
årsredovisningen och revisionsberättelsen för det räkenskapsåret lades fram 
på bolagsstämman. Det innebär att om en skada inträffar i februari 2015 och 
den ordinarie årsstämman hålls i april 2016 måste en talan om skadestånd 
väckas senast april 2017 avseende skadan som inträffat under 
räkenskapsåret för 2015. Den yttersta preskriptionstiden för en sådan talan 
är fem år från utgånget räkenskapsår då den skadegörande handlingen 
inträffade, om de uppgifter som grundar ansvar inte tidigare varit kända.192 
Enskilda aktieägares anspråk omfattas inte av de särskilda preskriptions-
reglerna som ABL föreskriver. Istället gäller den allmänna preskriptions-
tiden på tio år enligt 2 § preskriptionslagen (1981:130).193 

4.8 Sammanfattning 
De aktiebolagsrättsliga skadeståndsbestämmelserna fyller en viktig 
funktion. Det reglerade aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret för en 
bolagsledning ska skapa ett incitament för bolagsledningen att sköta sitt 
uppdrag inom lagens och bolagsordningens ramar. Ansvaret för en 
bolagsledning är tvådelat, och består av ett internt ansvar mot bolaget och 
ett externt ansvar mot aktieägare och andra tredje män. Det externa ansvaret 
bygger på distinktionen mellan direkt och indirekt skada. 
 

                                                
191 SOU 1995:44, s. 249. 
192 29 kap. 11 § med hänvisning till 13 § ABL; Dotevall (2015), s. 288. 
193 Jfr Svernlöv, s. 113. 
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Direkta skador är i regel ersättningsgilla, varvid indirekta skador endast 
undantagsvis är det. Att indirekta skador ersätts inom aktiebolagsrätten 
utgör ett undantag från den allmänna skadeståndsrättsliga principen att 
tredjemansskador inte ersätts. Förutsättningen för att aktieägare i egenskap 
av tredje man ska ersättas inom aktiebolagsrätten är att en norm i ABL eller 
bolagsordning med syfte att skydda enskilda aktieägares intressen har 
överträtts. För att en styrelseledamot eller VD ska kunna hållas ansvarig 
krävs det att skadan uppstått vid fullgörandet av uppdraget och att kraven på 
culpa och adekvat kausalitet är uppfyllda. I samtliga fall av 
normöverträdelser presumeras culpa och det finns skäl som talar för att även 
adekvat kausalitet ska presumeras. 
 
Jämkning av en organledamots ansvar kan ske vid såväl internt som externt 
ansvar. Det externa ansvaret förutsätter inte att särskilda processuella 
förutsättningar är uppfyllda. Det krävs inget beslut vid bolagsstämma om att 
inte bevilja ansvarsfrihet. Preskriptionstiden för ett externt skadestånds-
anspråk är tio år. 
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5 Ansvar för indirekt skada 

5.1 Introduktion 
I detta kapitel behandlas uttalanden i förarbeten, doktrin och rättspraxis för 
att undersöka om en enskild aktieägare kan föra en talan om ersättning mot 
en bolagsledning vid indirekt skada och i sådana fall när en sådan skada är 
ersättningsgill. Vid en överträdelse av ABL eller bolagsordning från en 
organledamots sida har enskilda aktieägare åtminstone en teoretisk 
möjlighet att kräva skadestånd för den indirekta skada de lider, enligt 29 
kap. 1 § första stycket andra meningen ABL. 194  Tolkningen av 
bestämmelsen i förarbeten och doktrin är inte enhetlig, varför rättsläget på 
flera punkter kan beskrivas som oklart. Frågan om när en indirekt skada är 
att betrakta som ersättningsgill har av Andersson uttrycks vara en ”öppen 
rättsfråga i gällande rätt, om än med en härskande mening.”195 

5.2 Rättsutveckling 

5.2.1 Förarbeten 
Bakgrunden till dagens 29 kap. 1 § ABL går att finna i 1910 och 1944 års 
ABL. Med utgångspunkt i skadeståndsbestämmelserna som återfanns i 1910 
års ABL, uttalade lagberedningen i förarbeten till 1944 års ABL att 
bestämmelsen om enskilda aktieägares rätt till ersättning inte borde vara 
begränsad till direkta skador. Detta ansågs vara påkallat med hänsyn till att 
enskilda aktieägare inte har möjlighet att självständigt föra talan för bolagets 
räkning. Vidare uttalades att vissa aktiebolagsrättsliga regler som var 
uppställda till skydd för bolaget även var av betydelse för enskilda 
aktieägare. Av denna anledning borde aktieägare kunna föra talan om 
indirekt skada vid en överträdelse av en bestämmelse som avser att skydda 
deras intressen. Vilka dessa rättsregler var skulle enligt lagberedningen 
lämnas över till rättstillämpningen och rättsvetenskapen. Som exempel 
angavs i vart fall att en överträdelse av generalklausulen bör grunda en rätt 
till ersättning vid indirekt skada samt att i den mån ersättning utgått till ett 
skadat bolag ska även bolagets aktieägare anses vara ersatta.196 
 
I förarbetena till 1975 års ABL uttalades att tredje man kan tänkas ha en rätt 
till ersättning för indirekt skada, med hänvisning till uttalandet av 
lagberedningen i förarbetena till 1944 års ABL. 197  Vilken typ av 
bestämmelser som måste överträdas för att en sådan rätt ska föreligga var 
emellertid inte klarlagt vid denna tidpunkt. I det delbetänkande som 
aktiebolagskommittén presenterade 1995 lyftes att aktieägare till skillnad 
                                                
194 Jfr SOU 1941:9, s. 641. 
195 Andersson, JT 2000/01, s. 397. 
196 SOU 1941:9, s. 642. 
197 SOU 1971:15, s. 353. 
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från borgenärer har en möjlighet att påverka bolagets förvaltning och 
verksamhet. En tillräcklig minoritet har rätt att vägra ansvarsfrihet och kan 
väcka en minoritetstalan för bolagets räkning mot en bolagsledning. Har 
talan inte väckts för bolagets räkning av en majoritet eller tillräcklig 
minoritet när skadan drabbat alla aktieägare lika, saknas anledning att låta 
enskild aktieägare föra en självständig talan. Det får anses vara en risk 
förknippad med deltagandet i bolagsverksamheten. Motsatsen hade enligt 
aktiebolagskommittén rubbat den systematik som ABL bygger på. 198 
Aktiebolagskommittén uttalade att ”[r]ätt för enskild aktieägare till 
ersättning för indirekt skada kan endast [min kursivering] anses föreligga, 
när den indirekta skadan vållats genom överträdelse av likhetsprincipen eller 
generalklausulen.”199 
 
De uttalanden som görs i propositionen till 1998 års ändringar av 1975 års 
ABL stämmer i huvudsak överens med aktiebolagskommitténs uttalanden. 
Det framhålls att eftersom varje skada som tillfogas bolaget indirekt 
tillfogas aktieägarna skulle en allmän rätt till skadestånd för aktieägare vid 
indirekt skada strida mot ABL:s system och syfte. Lagstiftaren uttryckte sig 
mindre restriktivt än aktiebolagskommittén genom att uttala att enskilda 
aktieägare endast torde ha rätt till ersättning i de fall då den indirekta skadan 
vållats genom överträdelse av likhetsprincipen eller generalklausulen.200 I 
förarbeten från senare år har frågan inte behandlats ytterligare.201 

5.2.2 Praxis 
Frågan om aktieägares rätt till ersättning vid indirekt skada har inte i någon 
större utsträckning varit föremål för behandling av domstolarna. Det enda 
rättsfall där frågan om ersättning för indirekt skada har berörts är NJA 2000 
s. 404, vilket är ett unikt rättsfall för svensk aktiebolagsrätt.202 Högsta 
domstolen prövade om bolagsledningen i ett dotterbolag skulle anses vara 
skadeståndsskyldig gentemot en enskild minoritetsaktieägare då styrelsen i 
strid med verksamhetsföremålet beslutat att lägga ner verksamheten och 
flytta denna till ett systerbolag till fördel för majoritetsaktieägaren i bolaget. 
Beslutet stred mot generalklausulen i dåvarande 8 kap. 13 § i 1944 års ABL, 
vilket numera motsvaras av 8 kap. 41 § första stycket ABL. Domstolen fann 
att skadeståndsskyldighet förelåg.203 Domskälen är knapphändiga och det 
går inte att med säkerhet fastställa huruvida skadeståndsskyldigheten 
grundar sig på att beslutet stred mot verksamhetsföremålet eller på att 
generalklausulen överträtts. 
 
Domen har fått utstå kritik i den rättsvetenskapliga diskussion som därefter 
följt, bland annat eftersom domstolen inte på principiell basis behandlat 
frågan om direkt och indirekt skada och inte heller utvecklat sitt resonemang 

                                                
198 Aktiebolagskommittén hänvisar uttryckligen till Nial, se SOU 1995:44, s. 246 och 248. 
199 SOU 1995:44, s. 248. 
200 Prop. 1997/98:99, s. 189. 
201 Jfr prop. 2004/05:85, s. 895 med hänvisning till prop. 1975:103 och prop. 1997/98:99.  
202 Andersson, JT 2000/01, s. 395. 
203 NJA 2000 s. 404 (s. 415). 



 36 

kring skadeståndsskyldigheten. 204  Rättsfallet innebär inte ett definitivt 
ställningstagande avseende frågan vilka indirekta skador som är 
ersättningsgilla.205 Min uppfattning är att domstolen i vart fall indikerar att 
indirekta skador kan vara ersättningsgilla och att enskilda aktieägare kan ha 
en talerätt i eget namn och för egen räkning. Utgången av fallet stämmer 
överens med den hållning lagberedningen gett uttryck för, se kapitel 5.2.1 
ovan, varför slutsatsen att enskilda aktieägare kan ha rätt att föra talan och 
ersättas vid indirekt skada kan dras. 
 
Ett rättsfall värt att nämna är NJA 1979 s. 157, där rättsläget avseende 
frågan om enskilda borgenärers rätt att föra talan vid indirekt skada 
klargjordes något. Högsta domstolen fastslog att en sådan rätt föreligger när 
ett bolag blir insolvent eller om den ekonomiska ställningen i ett redan 
insolvent bolag blir sämre till följd av den aktuella skadevållande 
handlingen. Detta rättsfall kan emellertid inte anses ha särskild betydelse för 
frågan om enskilda aktieägares rätt att föra talan vid indirekt skada. Det är 
delvis på grund av att aktieägare har möjligheten att påverka bolagets 
förvaltning och verksamhet, vilket borgenärer saknar, men också därför att 
aktieägare och borgenärer har skilda intressen i bolagets verksamhet.206 

5.2.3 Doktrin 
Inom rättsvetenskaplig doktrin tycks råda överenskommelse om att enskilda 
aktieägare har en rätt att föra talan och bli ersatt vid indirekt skada, men 
uppfattningen avseende omfattningen av en sådant talerätt och rätt till 
ersättning skiljer sig åt. På ett principiellt plan tycks diskussionen utmynna i 
frågan huruvida ABL:s syfte och systematik rymmer en talerätt och 
ersättningsrätt vid indirekt skada för enskilda aktieägare. 
 
Aktieägare har en möjlighet att förhindra bolagsskador genom att påverka 
förvaltningen av verksamheten samt övervaka bolagsledningen.207 Desto 
viktigare är att en majoritet eller en minoritet med ett innehav uppgående till 
minst en tiondel av samtliga aktier har en möjlighet att vägra styrelse och 
VD ansvarsfrihet samt väcka en skadeståndstalan för bolagets räkning. 
Möjligheten för aktieägare att påverka förvaltningen av verksamheten är 
något övriga tredje män saknar.208 Genom rätten att delta i bolagsstämman 
har varje enskild aktieägare en möjlighet att påverka bolagets förvaltning 
och verksamhet.209 
 
Taxell menar att de möjligheter som ABL tillhandahåller ger enskilda 
aktieägare ett starkt rättskydd, varför en självständig talerätt inte är 
motiverad. Det är dock möjligt att ge enskilda aktieägare talerätt vid indirekt 

                                                
204 Andersson, JT 2000/01, s. 398 ff.; Ström, JT 2001/02, s. 586. 
205 Nerep & Samuelsson, D. 3, s. 401. 
206 Jfr Sandström, s. 19 f. 
207 Bergström & Samuelsson, s. 113. 
208 Andersson, Johansson & Skog, 29:7. 
209 Jfr SOU 1995:44, s. 248. 
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skada då det finns ett påtagligt rättskyddsbehov att ta hänsyn till.210 Nial är 
av uppfattningen att aktieägare bör utnyttja de i ABL angivna möjligheterna 
att påverka förvaltningen, istället för att väcka en egen skadeståndstalan. 
När en majoritet eller tillräcklig minoritet inte önskar att föra talan för 
bolagets räkning saknas det enligt Nial anledning att låta enskilda aktieägare 
föra talan om ersättning för indirekt skada. ABL har byggt upp ett noggrant 
avvägt system enligt vilket aktieägare kan påverka förvaltningen av 
verksamheten, bland annat genom en minoritetstalan. Denna systematik 
riskerar att rubbas om enskilda aktieägare tillåts föra en egen talan vid 
indirekt skada.211 Enskilda aktieägare ska därför endast tillerkännas en rätt 
att föra talan för indirekt skada när skadan som tillfogats bolaget i realiteten 
riktat sig mot någon eller några aktieägare, medan övriga kompenserats.212 
 
Andersson menar att Nials ståndpunkt starkt kan ifrågasättas. Den av Nial 
uppställda regeln att rätt till ersättning förutsätter att den indirekta skadan 
som tillfogats bolaget i realiteten riktat sig mot någon eller några aktieägare 
innebär en begränsning som inte förutsattes för rätt till ersättning i 1944 
eller 1975 års ABL. Nials tolkning har accepterats i förarbetena, men någon 
ändring i sak av lagrummet sedan 1975 har inte skett. Enligt Andersson är 
domstolarna därför inte bundna av den tolkning som Nial företräder.213 
Andersson anför i huvudsak fyra argument som talar för en rätt för enskilda 
aktieägare att föra talan om skadestånd; allmänhetens förtroende för 
aktiemarknaden, individuell rättvisesynpunkt för en individuell rätt till 
skadestånd för enskilda aktieägare vid indirekt skada, behovet av ett 
remedium mot majoritetsmissbruk samt behovet av prevention.214 
 
Vidare har det framhållits att en enskild aktieägares talan om indirekt skada 
inte omfattas av de särskilda preskriptionsregler som återfinns i ABL och att 
den allmänna preskriptionsfristen på tio år är tillämplig. Vid utformningen 
av de relativt korta preskriptionsfristerna i ABL har hänsyn tagits till att 
möjligheten att under lång tid kunna väcka talan mot en bolagsledning 
allvarligt kan störa bolagets verksamhet. Den säkerhet som lagstiftaren har 
ämnat uppnå med korta preskriptionstider förlorar sin mening om enskilda 
aktieägare är fria att väcka talan för indirekt skada under en längre tid.215 
Den osäkerhet som ett sådant svävande rättstillstånd kan bringa en 
bolagsledning måste dock vägas mot aktieägarnas skyddade intressen.216 
 
Nial och Johansson anför även att en besvärlig situation kan uppstå om talan 
förs av bolaget, av en minoritet för dess räkning och av enskilda aktieägare 
på samma gång.217 Andersson invänder på denna punkt och menar att 
                                                
210 Taxell (1988), s. 62 och 177. 
211 Nial (1988), s. 318 med hänvisning till Nial (1976), s. 224 ff.; jfr SOU 1995:44, s. 248. 
212 Johansson, s. 378. 
213 Andersson, NTS 1999, s. 86; fram tills idag finns inget som tyder på att domstolarna 
skulle ha accepterat eller förkastat den i förarbetena accepterade tolkningen av Nial, se 
särskilt NJA 2000 s. 404 som behandlas i kapitel 5.2.2. 
214 Andersson, NTS 1999, s. 90. 
215 Johansson, s. 377; jfr SOU 1995:44, s. 246. 
216 Dotevall (2008), s. 223. 
217 Nial (1988), s. 318; SOU 1995:44, s. 246. 
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problemet löses genom att det system ABL tillhandahåller för talan för 
bolagets räkning i första hand utnyttjas. Saknas förutsättningar för att få till 
stånd en talan för bolagets räkning kan en talan för egen räkning istället 
föras. Därtill menar Andersson att processrättens allmänna regler även löser 
det problem som Nial och Johansson anser finns.218 
 
Det kan diskuteras huruvida det är lämpligt att tillerkänna enskilda 
aktieägare en rätt att föra talan för egen räkning. Argument mot att det 
skulle vara lämpligt är att enskilda aktieägare skulle kunna utnyttja denna 
rätt till att störa verksamheten, erhålla fördelar eller försöka få särskilda 
organledamöter att lämna sitt uppdrag. Minoritetsmissbruk är en fråga som 
måste tas på allvar.219 Det är dock tveksamt hur befogad oron för sådant 
missbruk faktiskt är. Benägenheten att föra talan om skadestånd för indirekt 
skada är låg, bland annat på grund av den avskräckande effekt som 
kostnaderna, besväret och osäkerheten har. Risken för missbruk av talerätt 
kan därför sägas vara minimal.220 

5.3 Talerätt 
I den rättsvetenskapliga diskussionen bedömer jag huvudsakligen två 
generella uppfattningar avseende enskilda aktieägares talerätt vid indirekt 
skada kunna urskönjas. I detta kapitel kommer dessa två uppfattningar att 
beskrivas och undersökas med utgångspunkt i den redovisning av 
ståndpunkter i förarbeten, rättspraxis och doktrin som ovan gjorts. 

5.3.1 En huvudregel med undantag 
En av de uppfattningar som i det föregående redovisats är att enskilda 
aktieägares tillgång till andra åtgärder än att föra en egen talan talar för att 
de har getts ett tillräckligt rättskydd och att ytterligare åtgärder inte behövs. 
En majoritet eller tillräcklig minoritet har alltid möjlighet att rösta mot ett 
beslut om ansvarsfrihet. För det fall det inte fattas ett beslut om att bolaget 
ska föra en skadeståndstalan kan en tillräcklig minoritet föra en talan för 
bolagets räkning.221 I den mån ersättning för skadan utgår till bolaget ska 
den indirekta skada som aktieägare lidit anses vara ersatt.222 Aktieägare har 
även en möjlighet att klandra beslut som fattats på bolagsstämman inom tre 
månader från det att beslutet fattades, exempelvis ett beslut om att bevilja 
styrelse och VD ansvarsfrihet. Väcks en kalendertalan inte inom tre 
månader är rätten att föra talan mot stämmobeslutet förlorad.223  
 
Endast undantagsvis borde en rätt att föra talan erkännas, enligt bland annat 
aktiebolagskommittén med hänvisning till de argument som anförts av 
                                                
218 Andersson, NTS 1999:3, s. 88. 
219 SOU 1941:9, s. 23. 
220 Jfr Normann Aarum, s. 257. 
221 29 kap. 7 och 9 §§ ABL. 
222 SOU 1941:9, s. 641. 
223 7 kap. 50-51 §§ ABL. I 7 kap. 51 § andra stycket ABL anges undantag från regeln att 
talan måste väckas inom tre månader. 
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Nial.224 Undantag föreligger när en skada som tillfogats bolaget i realiteten 
riktats mot någon eller några aktieägare medan övriga kompenserats. Så är 
fallet exempelvis vid en överträdelse av generalklausulen eller 
likhetsprincipen.225 I de fall en direkt skada drabbat ett bolag och därigenom 
alla aktieägare lika, får varje enskild aktieägare finna sig i detta eftersom det 
är något som är förknippat med aktieägarens deltagande i 
bolagsverksamheten.226 Denna tolkning av talerätten är mer begränsad än 
den tolkning som lagberedningen gjorde i förarbetena till 1944 års ABL, 
enligt vilken enskild aktieägare ska ha rätt att bli ersatt vid överträdelser av 
normer som avser att skydda aktieägarens intressen.227 Det är inte endast 
generalklausulen och likhetsprincipen som avser att skydda enskilda 
aktieägares intressen, vilket kommer att undersökas vidare under kapitel 5.4 
nedan. 

5.3.2 En subsidiär talerätt 
Den uppfattning som ovan behandlats kan sammanfattas som att 
huvudregeln är att enskilda aktieägare saknar talerätt vid indirekt skada, 
men under särskilda omständigheter medges undantag från denna 
huvudregel. Den uppfattning som ska beskrivas nedan kan sammanfattas 
som att enskilda aktieägare har en subsidiär rätt att föra talan om ersättning 
vid indirekt skada, oavsett om skadan riktat sig mot någon eller några 
aktieägare. Särskilt tre situationer ska beröras närmare. 
 

5.3.2.1 Vid otillräcklig minoritet 
När en majoritet bestående av mer än 90 % röstar för ansvarsfrihet på en 
bolagsstämma, saknar resterande minoritet en möjlighet att inleda en 
skadeståndsprocess för bolagets räkning.228 Vad minoriteten kan göra är att 
klandra stämmobeslutet. Om en klandertalan av ett stämmobeslut är 
framgångslöst och om minoriteten inte har en möjlighet att föra talan i eget 
namn för egen räkning, saknar minoritetsaktieägare ytterligare möjligheter 
att tillvarata sina intressen. 
 
I doktrin förekommer uppfattningen att aktieägares tillgång till andra 
åtgärder inte utesluter en rätt för enskilda aktieägare att föra en självständig 
skadeståndstalan. En sådan talerätt ska vara subsidiär i förhållande till 
övriga tillgängliga åtgärder.229 Enligt Andersson bör enskilda aktieägare ha 
en rätt att föra talan direkt efter det att klanderfristen av ett stämmobeslut att 
bevilja ansvarsfrihet eller att inte väcka en skadeståndstalan mot en 
bolagsledning passerat.230 Rätten för en enskild aktieägare att föra talan för 

                                                
224 SOU 1995:44, s. 248. 
225 Se bland annat prop. 1997/98:99, s. 189; Dotevall (2008), s. 470 ff.; Johansson, s. 377 f.; 
Andersson, Johansson & Skog, 29:7; Nial (1988), s. 318. 
226 Prop. 1997/98:99, s. 190. 
227 Jfr SOU 1941:9, s. 641 f.  
228 29 kap. 9 § ABL. 
229 Andersson, NTS 1999, s. 92; jfr Ström, JT 2001/02, s. 587. 
230 Andersson, NTS 1999, s. 93. 
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egen räkning skulle enligt Andersson förutsätta att aktieägare har en 
aktivitetsplikt. En sådan aktivitetsplikt främjar principen att talan om 
skadestånd mot en bolagsledning ska föras av bolaget eller för bolagets 
räkning. Plikten får dock inte vara för långtgående, då rätten för enskilda 
aktieägare att föra talan skulle bli rent illusorisk. Vad som ska krävas är att 
en aktieägare verkar mot ett beslut om ansvarsfrihet på bolagsstämman samt 
att aktieägaren klandrar förekommande stämmobeslut att bevilja 
ansvarsfrihet eller att inte väcka skadeståndstalan.231 
 
Tanken att rätten att föra talan om indirekt skada skulle vara sekundär i 
betydelsen att alla andra möjligheter måste vara uttömda skulle innebära att 
distinktionen mellan direkt och indirekt skada är redundant. Vad som blir 
avgörande för möjligheten att kräva en bolagsledning på ansvar är då i första 
hand huruvida bolaget eller aktieägare lidit den direkta skadan. Är det 
bolaget som lidit den direkta skadan blir rätten att föra talan om indirekt 
skada den yttersta möjligheten för enskilda aktieägare att få ersättning för i 
vart fall sin del av den vållade skadan. 
 

5.3.2.2 Beslut om ansvarsfrihet 
Följs ett beslut om att inte bevilja en bolagsledning eller organledamot i 
bolagsledningen ansvarsfrihet av en talan om skadestånd borde möjligheten 
för enskilda aktieägare att föra talan för egen räkning vara utesluten. 
Andersson argumenterar dock för en öppning för enskilda aktieägare. Om 
ett beslut om att inte bevilja ansvarsfrihet inte följs upp av en 
skadeståndstalan inom ett år från det att årsredovisningen och 
revisionsberättelsen lades fram på bolagsstämman bör enskilda aktieägare 
ha rätt att föra talan för indirekt skada för egen räkning. Att en majoritet 
eller en tillräcklig minoritet inte valt att väcka skadeståndstalan kan 
exempelvis bero på att de inte funnit handlandet skadeståndsgrundande. Vad 
den berörda majoriteten eller minoriteten anser avseende möjligheten att nå 
framgång med en talan är enligt Andersson irrelevant för den enskilda 
aktieägarens rätt att för talan. Beslutet att neka ansvarsfrihet bör därför vara 
ett processhinder endast under ett år. Därefter ska enskilda aktieägare ha rätt 
att föra talan. Den enskilda aktieägarens rätt att föra talan borde dock få stå 
tillbaka för det fall den längre preskriptionstiden på fem år gäller.232 
 

                                                
231 För vidare diskussion kring aktivitetsplikten se Andersson, NTS 1999, s. 94. 
232 Andersson, NTS 1999, s. 93 f. 
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5.3.2.3 Uppgörelse mellan ett bolag och dess ledning 
Styrelseledamöter och VD har en möjlighet att undkomma ett 
skadeståndsansvar genom en uppgörelse med bolaget som godkänns av 
bolagsstämman.233 Särskilda problem kan uppstå vid fråga om uppgörelser 
mellan ett bolag och dess bolagsledning. Noteras ska att en uppgörelse avser 
ett internt skadeståndsansvar. En förlikning utesluter inte att en minoritet 
uppgående till minst tio procent av aktierna motsätter sig beslutet och i 
framtiden beslutar att väcka en skadeståndstalan för bolagets räkning.234 
 
Frågan är i vilken mån en uppgörelse mellan ett bolag och dess 
bolagsledning utesluter enskilda aktieägares anspråk på indirekt skada. För 
det fall en uppgörelse ersätter bolagets skada fullt ut, och den indirekta 
skadan sammanfaller med vad som ersätts, bör det indirekta anspråket vara 
uteslutet.235 Ett motsatt förhållande står i strid med principen om dubbelt 
ansvar, eftersom organledamöterna skulle behöva ansvara för samma skada 
två gånger.236 Samma kan inte sägas gälla då endast en del av hela skadan 
ersatts, och då den direkta och indirekta skadan är inkongruenta. Är den 
indirekta skadan större än den direkta skadan kvarstår en del av det indirekta 
anspråket. Frågan uppstår då om aktieägarna har rätt till ersättning för den 
skada de lidit utöver skada som ersatts till bolaget. 
 
Ett typexempel på en situation när en inkongruent skada kan uppkomma är 
när en skada hänför sig till förändringar i aktiekursen. Här aktualiseras 
frågan om kursförändringar överhuvudtaget är ersättningsgilla. Problemet 
kring inkongruenta skador ska inte beröras mer i denna framställning, utan 
syftar endast till att uppmärksamma läsaren på problematiken. Dock ska 
noteras att om den kvarvarande skadan skulle ersättas, uppstår ett dubbelt 
ansvar för samma skada för styrelseledamöter och VD.237 Vidare menar jag 
att det skapar en oförutsebar situation där exempelvis en styrelse som 
åstadkommit en uppgörelse med ett bolag inte med säkerhet kan utesluta att 
de i framtiden kan bli ersättningsskyldiga för resterande del av skadan 
gentemot en eller flera enskilda aktieägare. 

5.4 Skadeståndsgrundande handling 
En förutsättning för att enskild aktieägare ska ha rätt till ersättning för 
indirekt skada är att den skadevållande handlingen eller underlåtenheten 
inneburit en överträdelse av en regel som avser att ge enskild aktieägare 
rättskydd.238 I detta kapitel kommer frågan om vilka dessa normer kan vara 
att undersökas i ett försök att fastslå när en normöverträdelse är 
skadeståndsgrundande. I följande framställning avser handling även 
underlåtenhet att handla. 

                                                
233 29 kap. 8 § första stycket ABL. 
234 29 kap. 8 § andra stycket ABL; Bergström & Samuelsson, s. 116. 
235 Jfr Andersson, Johansson & Skog, 29.8. 
236 Ström, JT 2001/02, s. 594. 
237 Jfr ibid., s. 579 f.  
238 SOU 1941:9, s. 641. 
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5.4.1 Normskyddsläran 
Endast överträdelser av normer i ABL eller i en bolagsordning som har till 
syfte att skydda tredje man kan ligga till grund för ett 
skadeståndsanspråk.239 Kravet på en särskild normöverträdelse avser att 
sanktionera de normer i ABL och bolagsordning som är ämnade att skydda 
tredje man, bland annat enskilda aktieägare.240 Denna princip brukar kallas 
normskyddsläran, eller läran om skyddat intresse.241 Aktieägare kan anses 
ha två huvudsakliga intressen som skyddas av ABL; intresset av att delta i 
förvaltningen och det ekonomiska intresset att tjäna pengar.242  För att 
avgöra om en aktieägare i ett enskilt fall har rätt till ersättning för indirekt 
skada måste den överträdda normens skyddsändamål undersökas.243 För att 
kunna fastställa vilket skyddsändamål en viss norm har kan 
normskyddsläran användas.244 Skulle styrelsen exempelvis besluta om en 
olovlig värdeöverföring i strid med 17 kap. 3 § ABL, kan en aktieägare inte 
med framgång rikta ett ersättningsanspråk mot styrelsen eftersom regeln 
som överträtts uppställts till skydd för bolagets borgenärer.245 
 
Andersson är av uppfattningen att normskyddsläran inte räcker till vid 
fastställandet av vilka normer i ABL och bolagsordning som ger en enskild 
aktieägare rätt till ersättning vid indirekt skada och anför att 
normskyddsläran måste preciseras. Andersson anför att en sådan precisering 
kan ske genom en uppdelning av bolagsledningens skyldigheter. Dessa kan 
delas upp i en aktsamhetsplikt246 och en lojalitetsplikt. En överträdelse av 
normer i ABL eller bolagsordning som ger uttryck för lojalitetsplikten 
skulle härvidlag konstituera en skadeståndsgrundande överträdelse.247 En 
sådan utgångspunkt förutsätter att normer som ger uttryck för 
bolagsledningens lojalitetsplikt kan fastslås. 
 
Enligt Bergström och Samuelsson saknas en allmän juridisk lära som 
konkretiserar den aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten. 248  Att 
lojalitetsplikten i vart fall innebär att bolagets intresse alltid ska främjas bör 
vara klart.249 Andersson menar att de normer i ABL som ger uttryck för 
lojalitetsplikten är likhetsprincipen, generalklausulen, principerna om att 
bolagsledningen inte får fatta ett beslut eller företa en rättshandling som är 
uppenbart främmande för verksamhetsföremålet, syftet med verksamheten 
eller bolagets intresse samt jävsreglerna för styrelseledamöter och VD.250 

                                                
239 Prop. 1975:103, s. 540; jfr SOU 1941:9, s. 639 f. 
240 SOU 1995:44, s. 245; Johansson, s. 374; Dotevall (2008), s. 223. 
241 Dotevall (1989), s. 450 f.; Hellner & Radetzki, s. 200 f.  
242 Taxell (1988), s. 61 f. 
243 Bergström & Samuelsson, s. 112; Andersson, Johansson & Skog, 29:10. 
244 Dotevall (1989), s. 451; Andersson, NTS 1999:3, s. 95. 
245 Jfr prop. 2004/05:85, s. 750; Bergström & Samuelsson, s. 112. 
246 Av Andersson omnämnd som vårdplikt, se Andersson, NTS 1999:3, s. 96; se även prop. 
1975:103, s. 377 samt Taxell (1988), s. 61 f.; jfr Dotevall (1989), s. 168. 
247 Andersson, NTS 1999:3, s. 96. 
248 Bergström & Samuelsson, s. 95. 
249 Dotevall (2008), s. 143 f.; Nerep & Samuelsson, D. 3, s. 396. 
250 Andersson, NTS 1999:3, s. 96. 
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Dotevall å sin sida uttrycker att lojalitetsplikten framförallt konkretiseras 
genom jävsreglerna och generalklausulen.251 Nerep och Samuelsson anför 
att lojalitetsplikten, innebärandes att organledamöter ska se till bolagets 
bästa, snarare är en utvidgning av skyldigheten att inte agera vid jäv.252 Att 
bestämmelserna som förbjuder organledamöter att agera vid jäv utgör 
bestämmelser som avser att skydda bolagets intresse, och ytterst 
aktieägarnas intresse, har stöd i såväl förarbeten som rättspraxis.253 

5.4.2 Överträdelse av likhetsprincipen eller 
generalklausulen 

Enligt härskande mening, förespråkad av bland annat lagstiftaren, borde 
enskilda aktieägare ha rätt få ersättning för indirekt skada endast vid en 
överträdelse av likhetsprincipen i 4 kap. 1 § ABL eller generalklausulen i 8 
kap. 41 § första stycket ABL.254 Ett exempel på detta är när styrelsen för 
bolagets räkning ingår ett avtal som gynnar en enskild aktieägare på 
bolagets och övriga aktieägares bekostnad, så som i NJA 2000 s. 404. 
Enskilda aktieägare ska således inte ersättas för indirekt skada när skadan 
drabbat samtliga aktieägare lika.255  
 
Bestämmelser som ämnar skydda aktieägares intressen men samtidigt kan 
resultera i skada för samtliga aktieägare vid en överträdelse är exempelvis 
bestämmelserna om vinstsyftet och verksamhetsföremålet.256 Ett exempel på 
en åtgärd som leder till att samtliga aktieägare lider en indirekt skada är att 
styrelsen beslutar att inleda en verksamhetsriktning som uppenbart faller 
utanför verksamhetsföremålet. Taxell uppger att åtgärder i strid med 
verksamhetsföremålet bör kunna ge rätt till ersättning och ställer inget krav 
på att endast en eller få aktieägare drabbats. Även en överträdelse av 
generalklausulen kan resultera i en skada för samtliga aktieägare. Ett 
exempel på detta är om en VD som en del av den löpande förvaltningen 
fattar ett beslut som enbart gynnar honom eller henne på bolagets och 
aktieägarkollektivets bekostnad.257 
 
Likhetsprincipens betydelse som ansvarsgrund har ifrågasatts. Sandström 
uttrycker likhetsprincipen som ett strikt förbud mot formell särbehandling 
mellan aktier, till skillnad från generalklausulen som utgör ett relativt förbud 
mot reell särbehandling av aktieägare.258 Enligt Nerep och Samuelsson är 
dess betydelse som ansvarsgrund praktiskt taget obefintlig eftersom en 
skada till följd av likhetsprincipen förutsätter att aktier har behandlats olika, 
till skillnad från generalklausulen som förutsätter att aktieägare har skadats. 
Ett styrelsebeslut kan inte ha en sådan påverkan på aktierätten. Än mindre 

                                                
251 Dotevall (1989), s. 160. 
252 Nerep & Samuelsson, D. 3, s. 396; jfr Sandström, s. 259. 
253 NJA 1981 s. 1117; prop. 1997/98:99, s. 217. 
254 SOU 1995:44, s. 248; prop. 1997/98:99, s. 189; Nial (1988), s. 318; Johansson, s. 378. 
255 Se kapitel 5.2.1 och 5.2.3. 
256 Nerep & Samuelsson, D. 1, s. 203; Andersson, Johansson & Skog, 29:10. 
257 Taxell (1988), s. 62. 
258 Sandström, s. 205 f.  



 44 

när det förutsätts att bolaget därtill ska ha orsakats skada.259  

Enligt min mening belyser detta en brist i härskande mening. I praktiken 
resulterar den i en ännu mer begränsad möjlighet för enskilda aktieägare att 
få ersättning för indirekt skada, än vad förarbetena ger uttryck för. 
Likhetsprincipen saknar praktisk relevans och bör därför inte uppges vara en 
grund för aktieägare att kräva ersättning för indirekt skada på. Att hävda att 
en överträdelse av likhetsprincipen skulle vara skadeståndsgrundande i detta 
sammanhang är enligt en i stort sett samstämmig uppfattning i rättskällorna 
inte korrekt. 

5.4.3 Överträdelse av aktsamhetsplikten  
Aktsamhetsplikten avser hur en bolagsledning sköter förvaltningen, vilken 
ska skötas aktsamt och effektivt.260 Denna plikt gäller i förhållande till 
bolaget enligt Andersson, och innefattar en tillsynsplikt och tystnadsplikt.261 
Inom rättsvetenskapen tycks enighet råda om att en bolagslednings 
ineffektivitet eller det faktum att ett bolag inte är tillräckligt framgångsrikt 
inte kan ligga till grund för en talan om skadestånd.262 Det är vidare svårt att 
dra en gräns mellan ett olämpligt risktagande som är skadeståndsgrundande 
för en bolagsledning och ett risktagande som är nödvändigt i en 
verksamhet.263 
 
Det är viktigt att en rätt till ersättning vid åsidosättande av 
aktsamhetsplikten inte leder till ett orimligt hämmande av en bolagslednings 
förvaltning av en verksamhet. Det går emellertid att argumentera för att en 
överträdelse av aktsamhetsplikten som skett uppsåtligen eller av grov 
vårdslöshet kan grunda ett ansvar. Detta skulle möjligen kunna klassificeras 
som ett åsidosättande av lojalitetsplikten enligt Andersson.264 Ett olämpligt 
risktagande från en bolagslednings sida skulle även kunna bedömas mot 
bakgrund av verksamhetsföremålet så som det är definierat i bolags-
ordningen, varmed en överträdelse skulle kunna konstituera en 
skadeståndsgrundande handling.265 

                                                
259 Nerep & Samuelsson, D. 3, s. 401. 
260 Dotevall (1989), s. 189 ff. 
261 Andersson, NTS 1999:3, s. 97. 
262 Jfr prop. 1997/98:99, s. 190; Taxell (1988), s. 62; Dotevall (1989), s. 474; Dotevall 
(2008), s. 223; Andersson, NTS 1999:3, s. 87. 
263 Dotevall (1989), s. 198. 
264 Andersson, NTS 1999:3, s. 97. 
265 Jfr Bergström & Samuelsson, s. 115. 
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5.5 Sammanfattning 
Kärnan för frågan om och när enskilda aktieägare kan kräva ersättning av 
bolagsledningen vid indirekt skada ligger i tolkningen och tillämpningen av 
29 kap. 1 § första stycket andra meningen ABL. Det är tre aspekter av 
tolkningen av lagrummet som måste beaktas. Först är frågan huruvida 
aktieägare på rent principiell basis har rätt att föra talan om ersättning för 
indirekt skada. Utifrån förarbeten, rättspraxis och doktrin måste svaret på 
denna fråga anses vara jakande. 
 
Frågan som därefter följer är när en enskild aktieägare kan föra en 
självständig talan om ersättning för indirekt skada. Det råder oenighet inom 
doktrin på denna punkt. Nial och Johansson tycks följa spåret att en talerätt 
endast undantagsvis finns, och det är när någon eller några aktieägare 
drabbats av indirekt skada medan övriga kompenserats. Andersson 
argumenterar för en annan lösning. När de möjligheter ABL erbjuder i fråga 
om att tillförsäkra bolaget ersättning är uttömda, ska enskilda aktieägare 
kunna föra talan för på egen hand. I praktiken blir det möjlighet som erbjuds 
samtliga minoritetsaktieägare oavsett aktieinnehav och oavsett om en, flera 
eller alla aktieägare drabbats av indirekt skada. 
 
Huruvida den indirekta skada som uppstått är ersättningsgill tycks vara en 
fråga om vilka normer som avser att skydda enskilda aktieägare och hur 
denna utgångspunkt i praktiken ska preciseras. Enligt Nial och Johansson, i 
samklang med lagstiftaren, synes endast överträdelser av likhetsprincipen 
och generalklausulen lägga grunden för ett ersättningsgillt anspråk. Att en 
överträdelse av likhetsprincipen skulle kunna ge upphov till en 
skadeståndsgrundande handling har emellertid ifrågasatts. Ett flertal 
författare tycks vara av uppfattningen att det finns fler överträdelser som 
kan resultera i en skadeståndsgrundande handling. Som exempel anges att 
överträdelser av jävsreglerna och verksamhetsföremålet. 



 46 

6 Ansvar för indirekt skada i en 
koncern 

6.1 Introduktion 
Den aktiebolagsrättsliga skadeståndsbestämmelsen 29 kap. 1 § ABL tar 
främst sikte på vanliga aktiebolagsrättsliga förhållanden. Bestämmelsen är 
inte anpassad till koncerner och det bidrar till att en viss osäkerhet uppstår 
vid tillämpningen. I detta kapitel undersöks möjligheten för enskilda 
aktieägare att kräva ersättning för indirekt skada inom ett 
koncernförhållande. Fokus ligger på problem som kan uppkomma till följd 
av ett koncernförhållandes styrning och organisation, och inte på enskilda 
aktieägares talerätt och huruvida det är fråga om en skadeståndsgrundande 
handling. HQ-koncernens pågående skadeståndsprocess tas upp för att 
belysa vilka problem som kan uppstå avseende ersättning av indirekt skada 
inom ett koncernförhållande. 

6.2 Ansvar för indirekt skada  
Inom ett koncernförhållande finns aktieägare på minst två nivåer. För det 
första finns aktieägarna i moderbolaget. För det andra finns aktieägarna i 
dotterbolaget, vilka är moderbolaget och eventuellt en eller flera 
minoritetsaktieägare. Antalet nivåer beror på hur stor koncernen är och hur 
många koncernbolag som ingår. Aktieägare i en koncern skulle kunna 
orsakas skada av: 
 

1. Organledamot i moderbolag  
2. Organledamot i dotterbolag 
3. Organledamot i moder- och dotterbolag 
4. De facto director eller shadow director 

 
Följande framställning avseende ansvar för indirekt skada i en koncern 
kommer i huvudsak följa den ovan gjorda indelningen. 

6.2.1 Organledamot i moderbolag 
I förhållandet mellan ett moderbolags ledning och bolagets egna aktieägare 
tillämpas 29 kap. 1 § ABL. I denna relation gäller vad som diskuterats i 
kapitel 4 och 5. När en skada inträffat i dotterbolaget till följd av 
moderbolagets ledning följer frågan i vilken mån moderbolagets ledning kan 
hållas ansvarig för denna skada, dels gentemot moderbolagets egna 
aktieägare och dels gentemot dotterbolagets minoritetsaktieägare. 
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Ett moderbolags styrelseledamöter och VD kan tänkas kunna skada 
dotterbolaget på ett par sätt. Skada kan uppkomma genom att moderbolagets 
ledning instruera dotterbolagets ledning att agera eller inte agera på ett visst 
sätt eller genom att styrelsen inte iakttar skyldigheten att utöva tillsyn och 
kontroll över dotterbolaget. Det kan tänkas att ansvar kan aktualiseras för 
styrelseledamöter i ett moderbolag som tillsätter en inkompetent och 
otillräcklig styrelse i dotterbolaget som agerar försumligt och skadar 
dotterbolaget vid utförandet av sitt uppdrag.266 
 
Styrelse och VD i ett moderbolag saknar ett rättsligt mandat att styra 
organisatoriskt underordnade bolag, med undantag för de krav styrelsen kan 
ställa på informationsutbyte och rapportering enligt 8 kap. 4-5 §§ ABL. Det 
saknas dock lagbestämmelser som förbjuder en sådan formlös styrning.267 
Fråga är vem som ska hållas ansvarig för skador som följer av att ett 
dotterbolags ledning efterkommer instruktioner från moderbolagets ledning. 
Dotterbolagets ledning har en skyldighet att beakta sitt bolags intresse samt 
att följa stämmoanvisningar. Skulle dotterbolagets ledning därför följa 
instruktioner från moderbolagets ledning, som inte utgör 
stämmoanvisningar och som resulterar i en skada för det egna bolaget, bör 
ansvar uppkomma endast för dotterbolagets egen ledning. 268  Är 
dotterbolaget helägt är det emellertid inte sannolikt att ledningen utsätts för 
repressalier från moderbolaget, som är den enda aktieägaren. 
 
En nära anknuten fråga i detta sammanhang är i vad mån ett moderbolags 
styrelse kan hållas ansvarig vid bristande tillsyn och kontroll av sitt 
dotterbolag. Till skillnad från en styrelse i ett moderbolag, har en VD i ett 
moderbolag inte ett rättsligt tillsyns- och kontrollansvar för dotterbolagets 
verksamhet.269 8 kap. 29 § ABL öppnar emellertid upp för att en VD:s 
uppdrag innefattar att förvalta dotterbolaget, varför en VD trots allt kan 
tänkas orsaka skada i dotterbolaget vid dennes förvaltning.270 Det primära 
ansvaret för bristande tillsyn i ett bolag ligger emellertid på den egna 
styrelsen. Tillsynsansvaret som åvilar ett moderbolags styrelse är indirekt 
jämfört med ansvaret för ett dotterbolags egen styrelse. Ett moderbolag har 
en långtgående rätt att förlita sig på att informationen som dess dotterbolag 
rapporterar stämmer. Endast undantagsvis bör ansvar kunna uppkomma på 
grund av bristande tillsyn. Det är exempelvis när informationssystemet och 
rapporteringssystemet till moderbolaget inte fungerat. Om det skulle uppstå 
misstankar om att något inte står rätt till, och moderbolagets styrelse 
ignorerar signalerna, kan det även tänkas bli fråga om ansvar.271  
 
 

                                                
266 Se kapitel 3.4.2; Svernlöv, s. 47. 
267 Se kapitel 3.4.1. 
268 Jfr Sandström, s. 217. 
269 Jfr 8 kap. 4-5 §§ ABL. 
270 Se kapitel 3.3.2. 
271 Svernlöv, s. 47. 
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Det saknas en lagreglerad rätt för ett dotterbolags minoritetsaktieägare att 
kräva moderbolagets organledamöter på ersättning vid en indirekt skada.272 
29 kap. 1 § ABL är inte tillämplig. 273  Det skulle strida mot ABL:s 
organisationsschema och mot principen om att varje bolag är en separat 
juridisk enhet att ålägga en bolagsledning i ett moderbolag ett för 
långtgående ansvar för fel och försummelse i dotterbolaget. Som tidigare 
nämnts kan ett för långtgående ansvar för styrelseledamöter och VD verka 
hämmande på en bolagslednings förvaltning och försvåra framtida 
rekryteringar. Möjligheterna att hålla moderbolagets ledning ansvarig för fel 
och försummelse i dotterbolaget är därför begränsade.274 Dotterbolagets 
minoritetsaktieägare kan kräva inlösen av sina aktier enligt 22 kap. 1 § ABL 
vid fråga om exempelvis maktmissbruk. 275  Har moderbolagets 
bolagsledning skadat dotterbolaget avsevärt kan det dock tänkas att aktierna 
vid inlösen har ett lågt värde. 
 
Inte heller i förhållandet mellan moderbolagets ledning och dess aktieägare 
är 29 kap. 1 § ABL tillämplig om det är fråga om en direkt skada i 
dotterbolaget och således en indirekt indirekt skada för moderbolagets 
aktieägare. Situationen tycks falla utanför bestämmelsens omfång. Förutom 
att bestämmelsen inte går att tillämpa, kan det tänkas att även 
adekvanskravet kommer vara problematiskt. Vid bristande tillsyn kan det 
förväntas vara svårt att visa att det finns ett adekvat orsakssamband mellan 
den bristande tillsynen och skadan i dotterbolaget. Därtill kan diskuteras 
huruvida en sådan normöverträdelse innefattar en överträdelse av normer 
med syfte att skydd enskilda aktieägares intressen. Sandström delar upp 
aktieägarskyddsreglerna i fyra grupper; i) regler om bolagsordningen, 
bolagets inriktning och gränser för samverkan, ii) regler som tillförsäkrar 
inflytande, iii) regler som ger insyn och kontroll samt sanktionsmedel vid 
rättsövergrepp, och iiii) regler till skydd för aktieomsättningen. 276 
Tillsynsregler tycks inte falla under någon av dessa kategorier. 

6.2.2 Organledamot i dotterbolag 
En organledamot i ett dotterbolags ledning som skadar det egna bolaget kan 
hållas ansvarig av såväl moderbolaget i egenskap av aktieägare, som av 
dotterbolagets minoritetsaktieägare. Här är 29 kap. 1 § ABL tillämplig. Det 
finns alltså en möjlighet för dotterbolagets aktieägare att kräva ersättning 
vid indirekt skada. I fråga om ett helägt dotterbolag har moderbolaget med 
sitt garanterade inflytande möjligheten att få till stånd en skadeståndstalan i 
dotterbolaget mot de egna organledamöterna och på så viss ersättas indirekt. 
Det saknas anledning för moderbolaget att utkräva ett externt ansvar när det 
finns en möjlighet att utkräva ett internt sådant. 
 

                                                
272 Jfr Borgström, s. 140. 
273 Stattin (2008), s. 311. 
274 Svernlöv, s. 49. 
275 Jfr Sandström, s. 212. 
276 Sandström, s. 20 f. 
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Vid en tillämpning av 29 kap. 1 § ABL ska ett koncernintresse inte beaktas. 
Ett dotterbolag kan inte undslippa ansvar vid ett agerande som skadar 
bolaget och hänvisa till att moderbolaget gynnats.277 Här aktualiseras den 
intressekonflikt som diskuterades under kapitel 3.4.1 ovan. Ett dotterbolags 
ledning är skyldig att agera i bolagets intresse, samtidigt som den är skyldig 
att efterkomma bolagsstämmans anvisningar.278 Styrelsen kan emellertid 
inte med befriande verkan åberopa anvisningar från bolagsstämman som 
grund för att undkomma ett skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § ABL.279 
Det är likväl möjligt att ansvaret för en organledamot som har varit under 
moderbolagets inflytande jämkas, eftersom organledamoten befunnit sig i en 
beroendeposition i förhållande till moderbolaget. 280  Fråga är dock om 
styrelsen i ett helägt dotterbolag i praktiken överhuvudtaget kan komma att 
utsättas för repressalier när de följer rättsstridiga anvisningar lämnande av 
moderbolagets representant i form av stämmoanvisningar.281 
 
Ansvaret vid fel och försummelse för ett dotterbolags styrelseledamöter och 
VD gentemot dotterbolagets minoritetsaktieägare är strängare än ansvaret 
för moderbolagets styrelseledamöter och VD som förmått dotterbolagets 
ledning att vidta en skadevållande åtgärd. 282 Möjligheten för 
minoritetsaktieägare att få till stånd en talan om ersättning för indirekt skada 
är emellertid beroende av hur omfattning av enskilda aktieägares rätt till 
ersättning av indirekt skada ska tolkas, vilket har diskuterats i kapitel 5. En 
minoritetsaktieägare kan i vart fall kräva ersättning för indirekt skada 
orsakad av organledamot i dotterbolaget när ett beslut har fattats i strid med 
verksamhetsföremålet genom en överträdelse av generalklausulen, se 
särskilt NJA 2000 s. 404.283 
 
Ersättning till ett moderbolags aktieägare, det vill säga dotterbolagets 
indirekta aktieägare, är en annan fråga. Det finns inget i förarbeten, 
rättspraxis eller doktrin som antyder att det är möjligt att vid ett indirekt 
aktieägarskap få ersättning för en indirekt indirekt liden skada.284 Enligt min 
uppfattning skulle en rätt för indirekta aktieägare att föra talan om ersättning 
för indirekt indirekt skada förutsätta att koncernen behandlas som en enhet 
samt att ett koncernintresse vid aktiebolagsrättsligt skadestånd ska beaktas, 
eller att det skulle finnas någon typ av ansvarsgenombrott tillämpligt på 
bolagsledningar på olika nivåer inom en koncern. 
 

                                                
277 Se kapitel 2.4. 
278 Stattin, SvJT 1999, s. 874 ff. 
279 Ibid., s. 881.  
280 Borgström, s. 140. 
281 Stattin, SvJT 1999, s. 876. 
282 Jfr Borgström, s. 140. 
283 Se kapitel 5.2.2. 
284 Jfr Borgström, s. 100. 
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6.2.3 Organledamot i moder- och dotterbolag 
Som redovisats i kapitel 3.3.3 är det inte ovanligt att en styrelseledamot 
sitter i såväl ett moderbolags som ett dotterbolags styrelse, eller att 
exempelvis en VD är VD i såväl moder- som dotterbolag. HQ-koncernen 
utgör ett exempel på där sådana överlappande ledningssammansättningar 
förekommer.285 Eftersom ansvaret för en styrelseledamot och VD förutsätter 
att det skadevållande beslutet eller den skadevållande handlingen inträffat 
vid fullgörandet av dennes uppdrag, måste avgörande dels vara huruvida 
skadan inträffat till följd av fullgörandet av uppdraget, dels huruvida skadan 
som sådan inträffat i det bolag vart uppdraget utförts.286  
 
Det kan tänkas att en situation uppstår där såväl dotterbolaget, som 
moderbolaget drabbas av en direkt skada i anslutning till samma handling 
eller underlåtenhet från en organledamots sida. Liksom vid fråga om hur 
detta löses när det handlar om ett enskilt aktiebolag och dess aktieägare, se 
kapitel 4.3.2.1, ligger lösningen i att respektive skada ska vara orsakad av en 
separat skadeståndsgrundande handling eller underlåtenhet för att vara 
ersättningsgill. 

6.2.4 De facto director eller shadow director 
Det är möjligt att en person som inte formellt har utsetts till styrelseledamot 
eller VD utövar ett bestämmande inflytande över ett bolag.287 En sådan 
person omfattas inte uttryckligen av 29 kap. 1 § ABL. Frågan är om den 
aktiebolagsrättsliga skadeståndsbestämmelsen kan tillämpas analogt på de 
som utövar ett bestämmande inflytande utan att ha utsetts till en 
organledamot i ett bolag. Det går att tala om så kallade de facto directors 
och shadow directors. En de facto director är någon som utan att vara utsedd 
till styrelseledamot, faktiskt agerar som en sådan och detta sker med 
bolagets vetskap och samtycke. En shadow director288 är någon som lämnar 
anvisningar till bolaget, typiskt sett till styrelsen eller VD:n, och bolaget 
följer dessa anvisningar till den grad att ett mönster kan sägas ha bildats.289 
 
Enligt svensk rättspraxis får varje person som agerat bestämmande utan en 
formell ställning i ett bolag anses kunna omfattas av skadeståndsansvaret i 
29 kap. 1 § ABL.290 Särskilt i rättsfallet NJA 1997 s. 418, som rörde en 
analog tillämpning ifråga om bristtäckningsansvar, finns stöd för en sådan 
slutsats. HD uttalade att det  
 
 

                                                
285 Se Bilaga A för en översikt av de organledamöter som krävts på ansvar i HQ-koncernen. 
286 Jfr ordalydelsen i 29 kap. 1 § första stycket ABL. 
287 Svernlöv, s. 43 f. 
288 Shadow director-institutet är lagfäst i engelsk associationsrätt, se Stattin, (2008), s. 416 
ff. för vidare hänvisningar. 
289 Stattin (2008), s. 407 ff. och 413 ff. 
290 NJA 1997 s. 418; NJA 1948 s. 651; RH 28:84. 
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”[t]ill en början synes klart att den som framstår som den i 
själva verket bestämmande i bolaget utan att formellt ingå i ett 
sådant bolagsorgan som avses i 15 kap. 1-3 §§ [numera 
motsvarande 29 kap. 1-3 §§] bör jämställas med en sådan 
person med organställning.”291 
 

Ett sådant ansvar skulle följa av personens agerande och de faktiska 
omständigheterna. 292  Vart gränsen för en sådan utökad krets av 
ansvarssubjekt går är oklart, och särskilt hur långt en sådan analogi kan dras 
vid bedömning av ansvarsfrågor inom en koncern. En analog tillämpning av 
skadeståndsansvaret skulle medföra en större risk för moderbolag och 
bolagsledningar att hållas ansvariga för åtgärder inom koncerner. Stattin 
menar dock att ett shadow director-institut borde kunna tillämpas i fråga om 
andra ansvarsfrågor än brisstäckningsregler inom koncerner.293 
 
Enligt Stattin kan ett shadow directorskap tänkas för en organledamot i ett 
moderbolag, som i själva verket framstår som bestämmande i dotterbolaget 
utan att formellt ingå i bolagsledningen, eller för ett moderbolag som 
sådant.294 Ett moderbolag har emellertid vissa koncernrättsliga skyldigheter 
som inte kan ge upphov till ett ansvar som shadow director, trots att 
moderbolaget överskrider sin anvisningsrätt. Det är exempelvis i samband 
med att moderbolaget fullföljer sin skyldighet att upprätta en 
koncernredovisning och hålla sig underrättad om den ekonomiska 
situationen i dotterbolaget.295 
 
En person som utövar ett bestämmande inflytande utan att ha utsetts till en 
organledamot i ett bolag kan hållas till svars på andra sätt. Dotevall anför 
exempelvis att i de fall personen i fråga är löst anknuten till bolaget, och inte 
är att betrakta som arbetstagare, kan ansvarsreglerna i 18 kap. 3 § 
handelsbalken (1736:0123 2) och 25 § avtalslagen (1915:218) tillämpas. 
Om det är fråga om en arbetstagare gäller istället 4 kap. 1 § SkL. Observera 
dock att det enligt 2 kap. 4 § SkL endast finns en begränsad möjlighet att få 
ersättning för ren förmögenhetsskada. Slutligen kan en VD hållas ansvarig 
gentemot ett bolag för den skada som personer med inflytande orsakat. 
Detta ansvar grundar sig på en VD:s ansvar för den löpande 
förvaltningen.296 

                                                
291 Målet gällde ansvar enligt bristtäckningsreglerna och uttalandet var ett obiter dictum, 
men kan trots det ge viss vägledning, se NJA 1997 s. 418 (på s. 452). 
292 Svernlöv, s. 47. 
293 Stattin, SvJT 1999, s. 883. 
294 Ibid., s. 873. 
295 8 kap. 4 § ABL och art. 4 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 
1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder; 
Stattin (2008), s. 422 f. 
296 Dotevall (1989), s. 85. 
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6.3 HQ-koncernen 

6.3.1 Bakgrund 
HQ AB var moderbolag i en koncern, vari Banken var ett helägt dotterbolag 
till HQ AB. Den 28 augusti 2010 beslutade Finansinspektionen att återkalla 
Bankens tillstånd att bedriva bankrörelse, värdepappersrörelse och att vara 
registrerad som förvaltare av fondandelar. Grunden för återkallelsen var att 
synnerligen allvarliga brister i tradingverksamheten upptäckts vid 
Finansinspektionens granskning. På grund av att Bankens tradingportfölj 
övervärderats hade Bankens finansiella ställning redovisats på ett felaktigt 
sätt. I själva verket hade Banken varit underkapitaliserad sedan slutet på 
2008. Konsekvensen av beslutet var att Banken försattes i likvidation. HQ 
AB sålde Banken till Carnegie Investment Bank AB den 2 september 
2010.297 
 
Den 22 juli 2011 inkom en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. Nio 
stycken av HQ AB:s och Bankens före detta styrelseledamöter och VD samt 
revisionsbolag och revisor stämdes för att vid fullgörandet av sina uppdrag 
ha handlat oaktsamt och därför gemensamt orsakat den skada de förlorade 
verksamhetstillstånden resulterat i. 298  Banken var HQ AB:s viktigaste 
tillgång, varför de indragna tillstånden i Banken medförde en stor skada för 
HQ AB.299 HQ AB krävde vidare skadestånd för det vite bolaget tvingats 
utge till NASDAQ OMX samt för de extensiva tradingförluster Banken 
gjort vid sin finansiella egenhandel. I september 2010 förvärvade HQ AB 
Bankens skadeståndsanspråk mot den egna bolagsledningen, varför talan 
mot den egna styrelsen samt Bankens styrelse väcktes i juli 2011.300 

6.3.2 Bolagsledningens ansvar 
I detta kapitel kommer ett försök att pröva tillämpligheten av 29 kap. 1 § 
första stycket andra meningen ABL på de i HQ-koncernen förekommande 
strukturerna göras. Försöket att pröva bestämmelsens tillämplighet är inte 
ämnat att vara uttömmande, utan snarare ämnat att ge en uppfattning av 
vilka problem som kan uppstå vid fråga om ansvar och ersättning för 
indirekt skada i ett koncernförhållande. 
 
 
 
 

                                                
297 Beslut meddelat av Stockholms tingsrätt den 2014-01-16, mål nr T 9311-11, s. 4. 
Förkortas ”beslutet” i det följande. 
298  Talan mot revisor och revisionsbolag kommer i det följande lämnas därhän. Se 
stämningsansökan aktbilaga 1 i mål nr T 9311-11, s. 3. Förkortas ”stämningsansökan” i det 
följande; se Bilaga A för översikt av stämda organledamöter. 
299 Stämningsansökan, s. 37. 
300 Tingsrätten prövade huruvida HQ AB:s talan helt eller delvis skulle avvisas på grund av 
bristande processförutsättningar, se beslutet s. 6 f. 
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6.3.2.1 Indirekt skada 
HQ AB, moderbolaget, driver en skadeståndsprocess mot sin egen före detta 
ledning och mot Bankens, dotterbolagets, före detta ledning. Moderbolaget 
har åberopat 29 kap. 7 och 11 §§ som grund för talerätt. Det är inte fråga om 
en minoritet som för talan i eget namn för bolagets räkning.301 Tvisten gäller 
bland annat huruvida styrelseledamöterna och VD:n i moderbolaget kan 
hållas ansvariga för de skador i dotterbolaget som de indragna 
verksamhetstillstånden och de extensiva tradingförlusterna inneburit. Dessa 
skador har drabbat moderbolaget i form av en värdenedgång av 
aktieinnehavet. Det är alltså fråga om en indirekt skada för moderbolaget.302 
Det är denna indirekta skada som är av intresse. Den skada som 
moderbolaget lidit till följd av erlagt vite till NASDAQ OMX är inte 
intressant att kolla närmare på i den fortsatta framställningen eftersom det är 
fråga om ett internt ansvar för moderbolagets ledning gentemot bolaget.303 
 

6.3.2.2 Ansvar för organledamot i moderbolag vid 
skada i dotterbolag 

Enligt stämningsansökan verkade HQ AB och Banken i praktiken som en 
sammanhållen enhet med beteckningen HQ, såväl externt som internt på 
verksamhetsnivå och vid det reella beslutsfattandet. Bolagen delade lokaler, 
hade gemensam personal och gemensamma bolagsfunktioner. Viktiga 
tjänstemän i Banken såsom VD, vice VD och chefsjurist, som alla hade 
koncernövergripande arbetsuppgifter, var anställda i HQ AB.304 HQ AB:s 
uppgift så som moderbolag var att ha ett övergripande ansvar för 
verksamheten i dotterbolaget. 305  Den övervägande delen av arbetet i 
moderbolaget bestod av verksamheten i dotterbolaget.306 
 
I praktiken var gränsen för styrelsearbetet mellan de två styrelserna 
flytande.307 Alla viktiga beslut rörande dotterbolagets verksamhet togs av 
styrelsen i moderbolaget. Motsvarande beslut fattades i regel inte i 
dotterbolagets styrelse. Mats Qviberg, styrelseordförande i moderbolaget, är 
enligt stämningsansökan den helt dominerande beslutsfattaren inom HQ-
koncernen. Qviberg är även HQ:s grundare och en av HQ AB:s största 
aktieägare. Qviberg satt i styrelsen för HQ AB, men inte i Banken. Trots det 
tog Qviberg enligt stämningsansökan personligen ofta beslut om HQ-
koncernens bolag genom att förbigå hela organisationen, utan att beakta 
koncernens formella struktur.308 I stämningsansökan antyds att Qviberg som 
endast varit styrelseordförande moderbolaget är ansvarig på samma sätt som 
övriga organledamöter i dotterbolaget för skadan som dotterbolaget lidit. Ett 
sådant ansvar faller utanför tillämpningen av 29 kap. 1 § ABL och ligger 
                                                
301 Beslutet, s. 6. 
302 Jfr stämningsansökan, p. 417 på s. 124 samt kapitel 4.3.2.2. 
303 Se kapitel 4.3.1. 
304 Stämningsansökan., s. 6. 
305 Ibid., s. 10 f. 
306 Ibid., s. 1. 
307 Ibid., s. 9. 
308 Ibid., s. 10. 
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närmast ett de facto director- eller shadow director-ansvar genom en 
analogivis tillämpning av lagrummet. En analogivis tillämpning skulle ge 
moderbolaget en möjlighet att få ersättning för indirekt skada orsakad av 
honom. Övriga möjliga ansvarsgrunder är de som diskuterats av Dotevall, 
exempelvis ansvar i egenskap av arbetstagare eller syssloman. Jag bedömer 
det dock inte sannolikt att någon av dessa senare nämnda grunder kan 
komma att aktualiseras eftersom Qvibergs relation till dotterbolaget på intet 
sätt manifesterats som en anställning eller ett uppdragstagande. 
 
Även avseende övriga organledamöter i moderbolaget kan det vara svårt att 
med framgång utkräva ett ansvar för den indirekta skada som är ett resultat 
av de indragna verksamhetstillstånden och extensiva tradingförlusterna i 
dotterbolaget, mot bakgrund av vad som diskuteras i kapitel 6.2.1 ovan. 
Problem uppstår inte bara vid tillämpning av 29 kap. 1 § ABL. Problem 
uppstår även vid bedömningen av om huruvida det rör sig om 
skadeståndsgrundande handling och om adekvanskravet är uppfyllt. Det ska 
noteras att eftersom dotterbolaget var helägt hade det funnits möjlighet för 
moderbolaget att åstadkomma ett internt ersättningsanspråk ställt av 
dotterbolaget på den egna bolagsledningen. Möjligheten för framgång med 
ett sådant anspråk bedömer jag mot bakgrund av ovan beskrivna svårigheter 
som större. 
 

6.3.2.3 Ansvar för organledamot i dotterbolag vid 
skada i dotterbolag 

Angående ansvar för styrelseledamöter och VD i Banken är 29 kap. 1 § 
ABL tillämplig i förhållande moderbolaget såsom aktieägare. Talan som 
förs mot dotterbolagets före detta ledning grundar sig på en 
skadeståndsfordran dotterbolaget hade på sin egen ledning, som sedermera 
överläts till moderbolaget. Att en skadeståndsfordran är överlåtbar har visst 
stöd i praxis, se särskilt NJA 1985 s. 376. En förvaltare av ett konkursbo 
hade till tredje man överlåtit en skadeståndsfordran på bolagsledningen som 
kunde tillkomma konkursboet. Domstolen ansåg att det inte förelåg något 
hinder för förvärvaren av fordran att föra talan för egen räkning mot 
styrelseledamöterna om skadestånd enligt 29 kap. 1 § ABL.309 
 
Det är här fråga om anspråk på internt ansvar. I detta fall är det relevant att 
undersöka i vad mån styrelse och VD i dotterbolaget fullgjort sina plikter 
gentemot det egna bolaget och om bolaget orsakats skada på grund av att 
plikterna inte fullgjorts. Detta ska inte diskuteras ingående, men ett par 
anmärkningar ska göras. Eftersom alla styrelseledamöter som satt i 
dotterbolaget även satt i styrelsen i moderbolaget, kan det antas att all 
information som styrelsen i moderbolaget erhållit även erhållits av styrelsen 
i dotterbolaget. VD:n för de båda bolagen var densamma. Att dotterbolagets 
styrelse på något sätt skulle ha brustit i sin informationsgivning till 
moderbolaget är inte troligt. Det är däremot möjligt att bolagsledningen 

                                                
309 Jfr Andersson, Johansson & Skog, 29:3. 
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brustit i sin tillsyn av det egna bolaget och detta kan grunda ett 
skadeståndskrav gentemot det egna bolaget. 

6.4 Sammanfattning  
Frågan är om koncernbolag på grund av sin natur faller under samma regler 
om styrning och ansvar som enskilda aktiebolag, om reglerna bör modifieras 
eller om helt andra regler möjligtvis bör gälla. Eftersom ett koncernintresse 
inte ska beaktas vid en tillämpning av de aktiebolagsrättsliga 
skadeståndsbestämmelserna, är det i dagsläget irrelevant att tala om ansvar 
med utgångspunkt i en skada som drabbat koncernen som helhet. Det kan 
konstateras att det inte finns en materiell koncernrätt som reglerar ansvar 
utifrån de särskilda strukturer som en koncern kan ge upphov till. 
 
Ett koncernförhållande med ett moderbolag och ett dotterbolag ger upphov 
till ett dubbelt aktieägarintresse. Det är därför inte bara fråga om indirekt 
skada, utan även indirekt indirekt skada, för aktieägare. 
Koncernförhållandets struktur föranleder att 29 kap. 1 § ABL inte blir direkt 
tillämplig på alla de situationer som kan aktualiseras när en organledamot 
orsakar ett eller flera bolag inom koncernen skada. Det är exempelvis 
situationen när en organledamot i ett moderbolag lämnar instruktioner till 
dotterbolaget, som dotterbolagets ledning följer och därmed skadar det egna 
bolaget. HQ-koncernen visar vilka problem som kan uppstå när 
ledningssammansättningarna överlappar och när ledningarnas arbete inte går 
att skilja åt, utan snarare är koncernövergripande. 
 
Aktieägares möjlighet att få ersättning för indirekt skada i ett 
koncernförhållande är beroende av om det är en organledamot i moder- eller 
dotterbolag som har agerat och var den direkta respektive indirekta skadan 
inträffat. Den direkta skadan vållas antingen ett moder- eller dotterbolag, 
men kan tänkas uppkomma för båda bolag i anslutning till samma handling 
eller underlåtenhet från en bolagsledning. Liksom vid diskussionen kring 
om och när enskilda aktieägare har rätt att föra talan och ersättas för indirekt 
skada behöver minoritetsaktieägares intresse av skydd uppmärksammas på 
samtliga nivåer inom en koncern. 
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7 Analys 
I detta sjunde och avslutande kapitel ska de resultat undersökningen gett 
kommenteras, diskuteras och analyseras mot bakgrund av de inledningsvis 
ställda frågeställningarna. Varje underfrågeställning har fått ett eget kapitel. 
Slutligen behandlas huvudfrågeställningen. 

7.1 Indirekt skada inom aktiebolagsrätten 
En indirekt skada i aktiebolagsrättslig mening skiljer sig från så kallade 
tredjemansskador inom den allmänna skadeståndsrätten. En aktieägare lider 
en indirekt skada i aktiebolagsrättslig mening när bolaget är det primärt 
skadelidande rättssubjektet. Till skillnad från tredjemansskador, då det finns 
en direkt skada och en följdskada, är det fråga om en skada som antingen 
behandlas som direkt eller indirekt beroende på från vems perspektiv skadan 
betraktas. För att en indirekt skada ska vara ersättningsgill är det nödvändigt 
att skadan är orsakad av styrelseledamot eller VD genom en överträdelse av 
en norm i ABL eller bolagsordning som avser att skydda ett intresse 
tillräknat den enskilda aktieägaren. För att avgöra om en aktieägare i ett 
enskilt fall har rätt till ersättning för indirekt skada måste den överträdda 
normens skyddsändamål undersökas.  
 
Det är osäkert vilka normer som vid en överträdelse ger upphov till en 
skadeståndsgrundande handling. Det är inte klart hur bedömningen av om 
en norm som överträtts avser att skydda det intresse som skadats ska ske. I 
doktrin förespråkas en tillämpning av normskyddsläran. Andersson menar 
att normskyddsläran kan preciseras genom att utgå från bolagsledningens 
lojalitetsplikt och aktsamhetsplikt. Det tycks finnas en överenskommelse om 
att en överträdelse av aktsamhetsplikten i regel inte kan konstituera en 
skadeståndsgrundande handling. Problemet med det tillvägagångssätt som 
Andersson förespråkar är enligt mig att det inte finns en enhetlig uppfattning 
av vilka bestämmelser i ABL som ger uttryck för en bolagslednings 
lojalitetsplikt. Att utgå från denna, så som Andersson föreslår, finner jag 
vara resultatlöst eftersom en precisering inte uppnås. 
 
Aktieägares grundläggande intresse i ett aktiebolag består i att maximera 
bolagets vinst och ett aktiebolags verksamhet bedrivs i syfte att genera ett 
överskott som kan fördelas bland aktieägarna, såvida inte annat anges i 
bolagsordningen. Jag menar därför att det skulle vara möjligt att med 
utgångspunkt i vinstkriteriet som uttrycks i 3 kap. 3 § ABL precisera 
användningen av normskyddsläran för att på så sätt avgöra vilka 
normöverträdelser som är skadeståndsgrundande, med innebörden att 
överträdelser av normer som avser att skydda aktieägares ekonomiska 
intressen sanktioneras. En konsekvens av detta skulle dock vara att 
överträdelser av normer som syftar till att skydda aktieägares 
förvaltningsrätt inte sanktioneras. 
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Enligt mig framstår det som klart att en överträdelse av generalklausulen 
konstituerar en skadeståndsgrundande handling. Stöd för en sådan slutsats 
återfinns i förarbeten och doktrin. Ett svagt stöd kan även urskiljas i NJA 
2000 s. 404. Utöver generalklausulen menar jag att det också finns stöd i 
doktrin för slutsatsen att en överträdelse av verksamhetsföremålet, 
verksamhetssyftet och jävsreglerna bör ge upphov till ersättningsgilla 
skador. En överträdelse av likhetsprincipen som ansvarsgrund kan dock 
ifrågasättas. Ytterst ligger det på lagstiftaren eller domstolarna att avgöra 
vilka bestämmelser som är avsedda att tillvarata aktieägarnas intresse och 
som samtidigt ska sanktioneras vid överträdelser. Rättsläget är således i 
behov av förtydligande avseende i vilken omfattning indirekta skador är 
ersättningsgilla och hur en norms skyddsändamål i det enskilda fallet ska 
bestämmas för att avgöra om en överträdelse är skadeståndsgrundande. 
Behovet gör sig gällande särskilt mot bakgrund av förarbetsuttalanden som 
uttrycker att det särskilt behövs regler om skadeståndsansvar vid 
överträdelse av sådana regler som avser att skydda tredje man, inbegripet 
aktieägare. 
 
Det kan tänkas att det råder en ideologisk skillnad i de ståndpunkter som 
presenteras i doktrin avseende frågan om ersättning av indirekt skada, och 
att det är dessa ideologiska skillnader som skapar oenighet. Att exempelvis 
endast överträdelser av generalklausulen och likhetsprincipen skulle ge 
upphov till ersättningsgilla skador gynnar framförallt majoritetsaktieägare 
och deras makt. Samtidigt gynnas en bolagsledning och verksamheten på så 
sätt att förvaltningen av verksamheten tillåts fortgå utan störande moment. 
En tolkning innebärandes att fler typer av normöverträdelser ger upphov till 
ersättningsgilla skador tar istället hänsyn till minoritetsaktieägare och deras 
intressen. Detta hänsynstagande är viktigt för att skapa en marknad där 
investerare vågar placera sina pengar. 

7.2 Enskilda aktieägares talerätt vid 
indirekt skada 

Kärnan för diskussionen om enskilda aktieägares talerätt är huruvida en 
enskild aktieägare överhuvudtaget ska ha en rätt att väcka talan om 
ersättning för indirekt skada. Enligt gällande rätt tycks svaret på denna fråga 
vara jakande. Omfattningen av talerätten går inte att uttala sig lika säkert 
om. Enligt härskande mening ska en enskild aktieägare ha rätt att föra talan 
om ersättning för indirekt skada endast när skadan som tillfogats bolaget i 
realiteten riktat sig mot någon eller några aktieägare medan övriga 
kompenserats, vilket är fallet vid en överträdelse av generalklausulen eller 
likhetsprincipen. Talerätt ska inte finnas när samtliga aktieägare drabbats 
lika. Denna ståndpunkt motiveras bland annat av att enskilda aktieägare har 
en möjlighet att påverka förvaltningen av verksamheten. De kan även bli 
ersatta genom att bolaget ersätts som det primärt skadelidande 
rättssubjektet. 
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På bolagsstämman har enskilda aktieägare möjligheten att utöva sitt 
inflytande. Såvida inte den enskilda aktieägaren är en majoritetsägare är det 
reella inflytandet sällan påtagligt. Ett viktigt medel för minoritetsaktieägare 
är möjligheten att föra en minoritetstalan, men denna möjlighet är i 
praktiken av begränsad betydelse. Minoritetsaktieägare med ett innehav 
understigande en tiondel av aktierna saknar en möjlighet att föra talan om 
skadestånd för bolagets räkning och på så viss tillvarata sina egna intressen, 
såvida inte det är fråga om en överträdelse av generalklausulen eller 
likhetsprincipen enligt härskande mening. Det är emellertid inte uppenbart 
att härskande mening utgör gällande rätt. Detta menar jag eftersom stöd i 
praxis är svagt och uppfattningarna i doktrin är spridda. En annan 
ståndpunkt är att en rätt att föra talan i eget namn och för egen räkning ska 
finnas för enskilda aktieägare när samtliga i ABL tillgängliga åtgärder för 
ersättning till bolaget har vidtagits. Det skulle innebära att enskilda 
aktieägare har talerätt även när samtliga aktieägare drabbats. Ett problem 
med att erkänna en sådan talerätt kan vara att enskilda aktieägares talan kan 
tänkas kollidera med en talan förd av bolaget eller av en minoritet för 
bolagets räkning. I enlighet med Andersson menar jag att en subsidiär 
karaktär av talerätten skulle undanröja denna problematik. 
 
Lagstiftaren uttrycker oro vid fråga om en allmän rätt till ersättning för 
enskilda aktieägare och menar att detta skulle strida mot ABL:s system och 
syfte. En relevant fråga att ställa är därför om en subsidiär talerätt skulle ge 
enskilda aktieägare en allmän rätt att föra talan vid indirekt skada. Det finns 
flera mekanismer som kan begränsa kretsen berättigade skadelidande som 
har talerätt. Rätten att föra talan för egen räkning är helt utesluten när 
bolaget ersatts för den direkta skadan. Kravet på adekvat kausalitet 
begränsar antalet ersättningsgilla fall avsevärt, och skapar en viss 
förutsebarhet avseende när och för vem en ersättningsgill skada kan 
uppkomma. Den av Andersson föreslagna aktivitetsplikten för enskilda 
aktieägare skulle också begränsa kretsen av taleberättigade. Slutligen har en 
tillämpning av normskyddsläran en begränsande effekt. Låt vara att det i 
dagsläget inte är klart hur den ska användas i detta sammanhang eller vilka 
normöverträdelser som faktiskt sanktioneras. Det ter sig inte heller troligt att 
enskilda aktieägare skulle initiera en dyr, tidskrävande och besvärande 
process för egen räkning såvida det inte finns ett verkligt behov av att 
tillvarata sina rättsligt skyddade intressen. 
 
En subsidiär talerätt för enskilda aktieägare menar jag får ett mer precist och 
hållbart resultat, än den princip för talerätt som förespråkas av lagstiftaren 
med flera. Det i ABL utarbetade systemet och principen om att bolagets 
skada ska ersättas direkt respekteras. Samtliga minoritetsaktieägare, oavsett 
aktieinnehav, har en lika stor möjlighet att föra talan för egen räkning. 
Enskilda minoritetsaktieägare ges en trygghet genom att det finns åtgärder 
att vidta för att tillvarata deras skyddade intressen. Den ekonomiska risken 
för överträdelser av ABL och bolagsordning placeras på bolagsledningen 
och inte på enskilda aktieägare. En alltför omfattande rätt för enskilda 
aktieägare att föra en egen talan skulle dock kunna rubba avvägningen som 
gjorts mellan majoritetens rätt att kunna föra bolaget framåt och 
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minoritetens rätt att skydda sig mot maktmissbruk. Att kränkningar av 
enskilda aktieägares rättigheter sanktioneras anser jag väga tyngre än de 
problem som en dylik talerätt kan orsaka. Särskilt vid frågan om 
maktmissbruk är det motiverat att ge aktieägare ett starkt rättskydd – ett 
rättskydd som inte är rent teoretiskt, utan även praktiskt genomförbart. 

7.3 Indirekt skada i koncernförhållanden 
När det är fråga om ett koncernförhållande finns det flera olika aspekter att 
beakta vid fråga om ansvar för styrelseledamot eller VD i ett moder- 
respektive dotterbolag gentemot enskilda aktieägare vid indirekt skada. En 
indirekt skada i ett koncernförhållande kan uppkomma för aktieägare i ett 
moderbolag när moderbolaget har skadats. En indirekt skada kan också 
uppkomma för ett moderbolag i egenskap av aktieägare samt för ett 
dotterbolags minoritetsaktieägare när dotterbolaget har skadats. Speciellt för 
ett koncernförhållande är att moderbolagets aktieägare dessutom kan 
drabbas av en indirekt indirekt skada när dotterbolaget har skadats. 
 
Tillämpningen av 29 kap. 1 § första stycket andra meningen ABL är 
oproblematisk mellan ett enskilt koncernbolag och dess bolagsledning i den 
mån skada inträffat i det bolag där bolagsledningen sitter. Bolagsledningen i 
ett moder- respektive dotterbolag kan därför hållas ansvarig för en indirekt 
skada gentemot moderbolagets aktieägare respektive moderbolaget i 
egenskap av aktieägare samt dotterbolagets minoritetsaktieägare under 
förutsättning att övriga i lagen uppställda krav är uppfyllda. Osäkerheten 
kring när en indirekt skada är ersättningsgill och när talerätt för enskild 
aktieägare finns kvarstår. 
 
Eftersom 29 kap. 1 § ABL utgår ifrån enskilda aktiebolag, dess organisation 
och styrning, är skadeståndsbestämmelsen inte är anpassad till den faktiska 
organisation och styrning som är förekommande inom koncerner. På grund 
av att koncerner sällan fungerar så som ABL förutsatt att enskilda 
aktiebolag ska fungera uppstår en affärsmässig och rättslig differens. Det 
står klart att 29 kap. 1 § ABL inte är direkt tillämplig på en situation där en 
organledamot i ett moderbolag orsakat dotterbolaget skada. Ett exempel på 
hur det i praktiken kan se ut ges genom beskrivningen av HQ-koncernen. 
 
I det fall ett moderbolag är den enda aktieägaren, och exempelvis 
moderbolagets VD har fått i uppdrag att representera moderbolaget, kan 
moderbolaget utan större svårigheter meddela bindande stämmoanvisningar. 
För att det ska vara ett stämmobeslut i lagens mening bör dock vissa 
formella krav vara uppfyllda. Denna situation ska hållas isär från situationen 
där ett moderbolags ledning lämnar instruktioner och anvisningar som inte 
utgör stämmobeslut, och därmed styr utanför den anvisningsrätt som ABL 
tillerkänner moderbolaget så som aktieägare. Dotterbolaget är inte bunden 
av sådana direktiv, men samtidigt saknas förbud som förhindrar 
moderbolagets ledning att styra organisatoriskt underordnade bolagsorgan 
på ett sådant formlöst sätt. Det skapar en situation där moderbolagets 
ledning kan orsaka dotterbolagets aktieägare en indirekt skada. 
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7.4 Möjligheten för ett dotterbolags 
aktieägare att kräva ersättning 

7.4.1 Slutsats 
Nuvarande utformning och tillämpning av 29 kap. 1 § första stycket ABL 
fungerar inte väl inom ramen för ett koncernförhållande där bolagsledningar 
styr på ett sätt som faller utanför ABL. Ett moderbolag i egenskap av 
aktieägare blir inte lidande av detta, eftersom moderbolaget kan få till stånd 
en talan om internt ansvar i sitt dotterbolag mot bolagets egen ledning. Det 
är därför i huvudsak dotterbolagets minoritetsaktieägare som blir lidande. 29 
kap. 1 § ABL är tillämplig i förhållandet mellan dotterbolaget och dess egen 
ledning, men inte i förhållandet mellan dotterbolaget och moderbolagets 
ledning. 
 
Fråga är vilka möjligheter det finns för ett dotterbolags aktieägare att kräva 
moderbolagets ledning på ersättning vid indirekt skada. Här kan framförallt 
diskuteras huruvida det är möjligt med en analogivis tillämpning av 29 kap. 
1 § ABL, som bygger på ett ansvar för en de facto director eller shadow 
director. En analogivis tillämpning på en organledamot i ett moderbolag 
eller moderbolaget som sådant skulle ge dotterbolagets minoritetsaktieägare 
en möjlighet att föra en talan om ersättning för indirekt skada orsakad av 
moderbolagets organledamöter eller moderbolaget själv i egenskap av de 
facto director- eller shadow director. Moderbolaget i egenskap av aktieägare 
får en möjlighet att göra detsamma mot de egna organledamöterna som 
agerat som de facto eller shadow directors i dotterbolaget, men en sådan 
möjlighet för moderbolaget saknar praktiska implikationer, eftersom ett 
moderbolag kan åstadkomma en skadeståndstalan förd av dotterbolaget mot 
den egna bolagsledningen. Det går dock inte att med säkerhet uttala sig 
ifråga om en analogivis tillämpning på ovan beskrivit sätt eftersom 
uttalanden i förarbeten och rättspraxis i stort saknas. 
 
En dylik utvidgning av kretsen ansvarssubjekt skulle framförallt ligga i 
minoritetsaktieägares intresse. Vad som talar för en analogi är att 
bolagsledningens makt och ansvar bör följas åt. Det är inte heller orimligt 
att aktieägares investeringar i ett bolag inte bara översätts till makt, utan 
även till rättsskydd. Detta gäller framförallt för minoritetsaktieägare som 
kan bli lidande på grund av maktmissbruk i ett bolag, och särskilt i en 
koncern. Vad som talar emot en analogi är att det skulle innebär ett frånsteg 
från ordalydelsen i 29 kap. 1 § ABL. Det påverkar såväl förutsebarhet som 
rättssäkerhet. Det är därför nödvändigt att göra en balanserad 
intresseavvägning. ABL:s skadeståndsbestämmelser bygger bland annat på 
att finna en balans mellan möjligheten att kunna utkräva en försumlig 
bolagsledning på ansvar och möjligheten att rekrytera kompetenta och 
villiga personer till bolagsledningen. Risken är att denna balans går förlorad 
om kretsen ansvarssubjekt utökas på ett sätt som är oförutsebart och 
möjligen rättsosäkert. Det är dock viktigt att komma ihåg vikten av ett 
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fungerande näringsliv där det finns tydliga och effektiva incitament för en 
bolagsledning att fullgöra sina skyldigheter. 
 
Denna diskussion hade sett annorlunda ut om det hade funnits ett etablerat 
koncernintresse och om en koncern behandlades som en enhet, inte bara i 
fråga om exempelvis koncernbidrag och koncernredovisning. Det skulle 
skapa förutsättningar för ett koncernövergripande ansvar för 
bolagsledningar på flera nivåer inom en koncern. Nuvarande rättsläge 
erbjuder dock inte en sådan lösning. Varje bolag är en enskild separat enhet, 
och enligt nuvarande systematik i ABL är det endast mot detta bolag och 
detta bolags aktieägare som bolagsledningen ska agera aktsamt och lojalt. 
Skulle omfattningen av styrelseledamöters och VD:s ansvar gentemot 
enskilda aktieägare vid indirekt skada i koncernförhållanden utvidgas, 
menar jag att ett aktiebolagsrättsligt koncernintresse samtidigt måste 
etableras, innebärandes att styrelseledamöter och VD i ett koncernbolag har 
att iaktta såväl det egna bolagets som koncernens intresse. Skyldigheter 
gentemot det egna bolaget, gäller då även mot övriga koncernbolag. Det 
skulle medföra att styrelseledamöter och VD måste genomföra 
komplicerade avvägningar, där ett flertal intressen ställs mot varandra. Att 
ex post bedöma huruvida en avvägning var korrekt är minst lika 
komplicerat. En möjlig lösning hade varit att etablera ett koncernintresse 
som får en underordnad betydelse i förhållande till det enskilda bolagets 
intresse. 
 
Mycket tyder på att när ett moderbolags ledning utövat ett inflytande på 
dotterbolagets ledning, stannar ansvaret på den senare. Det är inte mer än 
rimligt att en bolagsledning har det yttersta ansvaret för det egna bolaget. 
Vad som kan anföras här är dock att ett dotterbolags ledning ofta befinner 
sig i en sådan situation att den är beroende av sitt moderbolag. Det är en 
komplex situation. En möjlig åtgärd att vidta för att utöka ett dotterbolags 
aktieägares möjligheter att kräva ersättning för indirekt skada, som inte 
innefattar en omtolkning eller utvidgning av 29 kap. 1 § ABL, är att tillåta 
moderbolaget i egenskap av juridisk person vara en styrelseledamot i 
dotterbolagets ledning. En dylik lösning strider dock mot ABL:s förarbeten 
samt 8 kap. 10 § ABL. Jag menar ändå att det är en lösning som kan 
övervägas, eftersom ett moderbolag i praktiken har en fysisk representant 
som styr, oavsett vad förarbetena säger. 
 
Det är inte heller omöjligt att överväga att utveckla en separat koncernrätt 
som reglerar skadeståndsansvar inom koncerner. Det är viktigt att respektera 
det enskilda bolaget som en egen separat enhet, men detta i sig är inte ett 
argument för att låta rättsläget avseende en bolagslednings ansvar gentemot 
aktieägare i koncernförhållanden vara otillfredsställande. Även om denna 
uppsats endast berör ett snävt koncernrättsligt område, menar jag att det 
finns en antydan om att det i svensk rätt med fördel kan införas en 
kodifierad koncernrätt och att en dylik rätt skulle komma att reda ut de 
frågetecken som gör sig gällande idag. 
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7.4.2 Avslutande kommentar 
Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att utreda om och när 
enskilda aktieägare har rätt till ersättning vid indirekt skada i 
koncernförhållanden. Enskilda aktieägare har en rätt till ersättning för 
indirekt skada i och utanför koncernförhållanden, men omfattningen av 
denna rätt och det reciproka ansvaret är föremål för diskussion. Rättsläget 
beträffande ersättning för indirekt skada, såväl ur ett enskilt aktiebolags 
perspektiv som ur ett koncernrättsligt sådant, är inte tillfredställande. Skälen 
för detta är inte helt identiska. 
 
Ett problem är att det är svårt att avgöra omfattningen av enskilda 
aktieägares rätt att föra talan och att avgöra huruvida en indirekt skada är 
ersättningsgill. Detta är problematiskt eftersom de aktiebolagsrättsliga 
skadeståndsbestämmelserna bland annat ska fungera som ett remedium mot 
majoritetsmissbruk. De ska verka preventivt och skapa incitament för 
bolagsledningar att fullgöra sina uppdrag rättsenligt. Samtidigt är 
bestämmelserna viktiga för att upprätthålla allmänhetens förtroende för 
aktiemarknaden. Det krävs därför en uniform tolkning och tillämpning av 29 
kap. 1 § första stycket andra meningen ABL. Det är också nödvändigt för att 
skapa en förutsebar och rättssäker tillämpning i förhållande till skadelidande 
aktieägare i och utanför koncerner, ansvariga organledamöter samt 
näringslivet. 
 
Ett ytterligare problem är att avgöra omfattningen av en bolagslednings 
ansvar gentemot aktieägare i ett koncernförhållande, till följd av de 
tillämpningssvårigheter som 29 kap. 1 § ABL vållar. Det kan med fog 
ifrågasättas om skadeståndsbestämmelserna i ABL kan anses 
tillfredsställande i koncernförhållanden där det finns ett aktieägarintresse på 
fler än två nivåer och där en bolagsledning i ett moderbolag har en faktisk 
möjlighet att styra andra bolag inom en koncern. 
 
Som avslutande anmärkning vill jag anföra att nuvarande lagstiftning och 
tolkning av densamma inte tillräckligt effektivt tycks erbjuda aktieägare en 
möjlighet att utkräva en bolagsledning på ansvar. Det är oklart för enskilda 
aktieägare hur och när de i praktiken kan tillvarata sina egna intressen vid 
fråga om indirekta skador. Ett förtydligande på flera punkter från 
lagstiftaren genom lagstiftningsåtgärder eller domstolarna är därför 
önskvärt. Min diskussion kring möjliga lösningar på en del av svårigheterna 
som uppkommer i samband med aktieägares ersättning vid indirekt skada 
tyder på att det även finns utrymme för ny lagstiftning. Det är av vikt att den 
teoretiska möjligheten att kunna kräva en bolagsledning på ansvar vid 
indirekt skada som 29 kap. 1 § ABL förordnar inte är rent illusorisk – 
särskilt minoritetsaktieägare behöver mer än ett teoretiskt rättskydd. Det är 
därför inte utan spänning som jag ser fram emot att följa utvecklingen av 
den aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten och koncernrätten. 
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Bilaga A 
En översikt av HQ-koncernens organledamöter som krävs på skadestånd av 
moderbolaget HQ AB i den pågående skadeståndsprocessen: 
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