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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I den här uppsatsen ska målbolagsstyrelsens skadeståndsansvar gentemot aktieägarna vid en 

takeover behandlas. En takeover innebär ett förvärv av ett aktiebolag som har sina aktier 

upptagna till handel på en reglerad marknadsplats (börs). Aktiebolag som har sina aktier 

upptagna till handel på en reglerad marknadsplats kallas aktiemarknadsbolag. De aktie-

marknadsbolag som är föremål för uppköp kallas målbolag. En takeover kommer till stånd 

genom att aktieägarna i målbolaget accepterar ett takeover-erbjudande som är framlagt av 

budbolaget.1 Ett takeover-erbjudande utgörs av ett offentligt erbjudande, riktat till målbola-

gets aktieägare, om att överlåta samtliga eller delar av deras aktier i målbolaget.2  

En takeover är således en fråga mellan aktieägarna i målbolaget och budbolaget. Mål-

bolaget och dess styrelse är således inte part i processen.3 Trots detta intar målbolagsstyrel-

sen en central roll i takeover-processen. Det är på dem det ankommer att utvärdera erbju-

dandet och sedan lämna en rekommendation till aktieägarna. Det ankommer även på sty-

relsen att vidta andra nödvändiga åtgärder, så som att tillåta och förbereda due diligence-

undersökningar, att se till att rätt information lämnas till aktiemarknaden, och att i övrigt se 

till att bolagets resurser används på ett så ändamålsmässigt vis som möjligt.4 

Styrelsens arbete under en takeover-process skiljer sig väsentligt mot hur det vanliga 

styrelsearbetet ser ut. Därför tvingas styrelsen utföra arbete som den inte har tidigare erfa-

renhet av. En takeover-process sker dessutom ofta under tidspress. Det gör att styrelsens 

arbete måste ske under tidspress.5 Dessa faktorer gör att det inte ter sig omöjligt att tänka 

att målbolagsstyrelsen ibland fattar beslut som varken utgör de bästa för bolaget, borgenä-

rerna eller aktieägarna.  

Vad som händer när styrelsen agerar culpöst under en takeover är till stor del oklart i 

svensk rätt. Enligt II.17 takeover-reglerna ska styrelsen under takeover-processen agera i 

aktieägarnas intresse. Takeover-reglerna saknar dock bestämmelser om ansvarsutkrävande 

från styrelsen om de misslyckas med att agera i aktieägarnas intresse. Istället faller ansvars-

bedömningen tillbaka på ABL:s skadeståndsregler. Aktieägarnas möjlighet att utkräva an-

                                                
1 Stattin, Takeover, s. 27.  
2 1 kap. 2 § LUA.  
3 Nyström, Ohlsson, Sjöman & Skog, Takeover-reglerna – en kommentar, s. 193. 
4 II.17-19 takeover-reglerna.  
5 Stattin, Takeover, s. 331. 
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svar från styrelsen är då begränsad till 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL. Ett problem med denna 

regel är att den primärt är utformad att garantera skydd mot överträdelser av ABL. Vad 

som gäller när en aktiemarknadsrättslig norm överträds är oklart. Det är även oklart om 

bestämmelsen ger aktieägarna rätt till skadestånd för indirekt skada. Det gör att aktieägare 

inte säkert kan få ersättning då värdet på dennes aktier gått ner till följd av en styrelsens 

agerande under en takeover-process. 

Styrelsens ansvar för dess agerande i egenskap av aktiebolagsrättsligt organ har under 

de senaste åren diskuterats flitigt. Kritik har riktats mot ABL och det faktum att talan om 

skadestånd gentemot styrelsen sällan väcks, inte ens då flagranta fall av misskötsel upp-

täcks.6 De stora bolagsskandaler som varit i ropen under de senaste åren har med styrka 

pekat på att det måste finnas tydliga och säkra sätt att utkräva ansvar när styrelsen misskö-

ter sig. Trots detta är rättsläget kring de styrelser som agerar culpöst under en takeover 

mycket osäkert. 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Den här framställningen syftar till att utreda målbolagsstyrelsens skadeståndsansvar gente-

mot aktieägarna under en takeover-process. Genom styrelsens agerande kan aktieägarna 

skadas både direkt och indirekt. För att på ett allsidigt vis utreda takeover-ansvaret krävs 

det att ersättning för båda dessa skador undersöks. 

För uppfylla syftet och klargöra gällande rätt kretsar den här framställningen därför 

kring två frågeställningar. För det första (I) kommer det undersökas vilken rätt till skade-

stånd aktieägare har när styrelsen under en takeover-process använder bolagets kapital på 

ett culpöst sätt. Problemet med att utforma ett skadestånd för culpöst användande av bola-

gets resurser är att det primärt är bolaget som lider skada. Aktieägarna lider enbart skada 

indirekt, genom att deras aktieinnehav blir mindre värt. För att besvara den första fråge-

ställningen måste därför aktieägarnas rätt till indirekt skadestånd utredas. För det andra (II) 

kommer det undersökas vilken rätt till skadestånd aktieägarna har då styrelsen lämnat en 

culpös rekommendation angående det framlagda budet. Aktieägarna som väljer att sälja 

sina aktier i linje med styrelsens rekommendation kommer gå miste om pengar. Denna 

skada är att anse som direkt, eftersom den drabbar aktieägarna utan att drabba bolaget. För 

att besvara den andra frågan kommer därför aktieägarnas rätt till direkt skadestånd utredas.  

 
                                                
6 SOU 2008:79 s. 103. 
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1.3 Disposition  

Framställningen är indelad i sex avsnitt, där avsnitt 4 och 5 behandlar de två respektive 

frågeställningarna. I avsnitt 2 (Takeovers som företeelse och dess reglering) ges en allmän 

introduktion till takeovern som företeelse, den aktiemarknadsrättsliga regleringen, hur 

denna reglering förhåller sig till andra rättsområden som angränsar till aktiemarknadsrätten 

och ändamålen bakom regleringen. I avsnitt 3 (Målbolagsstyrelsens uppgifter och ansvar) 

ges en översiktlig genomgång av styrelsens uppgifter och skadeståndsansvar. Reglerna i 

både ABL, takeover-reglerna och SkL utreds då. I avsnitt 4 (Styrelsens ansvar vid culpöst 

användande av bolagets resurser) utreds den första frågeställningen, nämligen vilken rätt till 

skadestånd aktieägarna har då styrelsen på ett culpöst vis använder bolagets kapital under 

en takeover. För att besvara frågan utreds först vilka kostnader som kan uppstå under en 

takeover, hur dessa kostnader ska hanteras rättsligt och om det uppstår någon skada vid 

styrelsens användande av resurserna. Efter det utreds den rättsliga grunden för aktieägarnas 

skadestånd. Det är då det indirekta skadeståndet som är aktuellt. I avsnitt 5 (Styrelsens an-

svar vid culpösa rekommendationer) utreds den andra frågeställningen, nämligen vilken rätt 

till skadestånd aktieägarna har vid culpösa rekommendationer. Inledningsvis undersöks 

styrelsens skyldighet att lämna en rekommendation och vilken skada som då kan uppstå. 

Efter det utreds den rättsliga grunden för ett skadeståndskrav från aktieägarna. Utredning-

en tar avstamp i aktieägarnas direkta skadeståndsrätt i ABL, men fortsätter sedan med 

överväganden enligt allmänna skadestånds- och avtalsrätten. I avsnitt 6 ges slutligen några 

avslutande reflektioner angående aktieägarnas möjlighet att få ersättning från styrelsen un-

der en takeover.   

 

1.4 Metod och material  

Framställningen är författad enligt rättsdogmatisk metod, som innebär att gällande rätt 

framställs, beskrivs och analyseras enligt rättskällorna. Rättskällorna utgörs traditionellt sett 

av lag, förarbeten, praxis och doktrin.7 Hierarkin mellan dem beskrivs ofta som att lag ska 

konsulteras först, sedan förarbeten och praxis, och därefter doktrin. Rättskällornas inbör-

des ordning beror dock i hög grad på vilket rättsområde som är aktuellt.8 Hierarkin mellan 

rättskällorna har varit en utmaning vid författandet av denna framställning. Aktiemarkands-

                                                
7 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 22 f.  
8 A. a. s. 25. 
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rätten regleras nämligen i stor utsträckning genom självreglering. Självregleringen innehåller 

dock inga regler om skadestånd för styrelser som agerar culpöst. Målet har därmed hela 

tiden varit att inkorporera självregleringen i ansvarsbedömningen för att etablera en metod 

som möjliggör ansvarsutkrävande. Det har också varit en utmaning att navigera kring de 

olika skadeståndsrättsliga grunderna i lag. Skadestånd regleras nämligen i både ABL och 

genom den allmänna skadeståndsrätten. Skadestånd i associationsrättsliga sammanhang 

aktualiserar i och med detta en speciellt komplicerad interaktionsproblematik.9 Denna in-

teraktionsproblematik har lösts genom att ABL:s regler konsulterats först, vartefter den 

allmänna skadeståndsrätten undersökts. I de fall detta inte räckt har andra lösningar under-

sökts. 

För att tolka lagstiftning och självreglering har förarbeten, praxis och doktrin använts 

på ett traditionellt vis. För att nå fram till slutsatser i de båda frågeställningarna har teleolo-

giska överväganden använts i stor utsträckning. Detta betyder att lag, förarbeten och preju-

dikat tolkas med hjälp av ändamålssynpunkter.10 När ändamålsöverväganden inte givit ett 

tydligt resultat har rättspolitiska överväganden fått spela in.  

Vad gäller valet av material vilar mycket av utredningen på SOU 1995:44 och prop. 

1997/98:99, eftersom dessa innehåller lagstiftarens senaste överväganden angående det 

direkta och indirekta skadeståndet. För de delar av framställningen som rör takeover-

processen har stor leding hämtats från Stattins Takeover. Boken är allomspännande och 

har därför använts flitigt genom uppsatsen. När de kommer till de skadeståndsrättsliga 

övervägandena har en rad standardverk använts. Här ska framförallt Kleinemans Ren för-

mögenhetsskada nämnas. I övrigt har stor ledning hämtats från Johanssons Nials Svensk 

associationsrätt i huvuddrag, Dotevalls Bolagsledningens skadeståndsansvar och af Sande-

bergs Prospektansvaret. Även Taxells Ansvar och ansvarsfördelningen i aktiebolag har an-

vänts genomgående. Överlag finns det anledning att hålla sig kritisk till det faktum att samt-

liga material har ganska många år på nacken. Då aktiemarknaden har genomgått stora för-

ändringar under de senaste åren vore det önskvärt att lagstiftaren gjorde en översyn över 

reglerna och den inställning som får anses vara den allmänt gällande i den juridiska debat-

ten. 

 

                                                
9 Roos, Anmälan av Jan Kleineman, Ren förmögenhetsskada, SvJT 1988 s. 49. 
10 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 176.  
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1.5 Avgränsning  

Då ämnet för den här framställningen är omfattande har en rad avgränsningar gjorts. 

Framställningen behandlar enbart aktieägares rätt till skadestånd och därmed varken bola-

gets, borgenärerna eller andra intressenters skadeståndsrätt under en takeover. På sina håll 

har dock bolagets rätt till skadestånds behandlats, men då enbart för att belysa ändamålen 

bakom regleringen och skillnaderna mot aktieägarnas skadeståndsrätt. Vidare är framställ-

ningen avgränsad till att behandla styrelsens skadeståndsansvar. En sådan avgränsning är 

lämplig eftersom det enligt takeover-reglerna ankommer på styrelsen i målbolaget att han-

tera takeover-processen och lämna en rekommendation till aktieägarna. Det är således av 

styrelsen det är intressant att utkräva ansvar när någonting går fel. Bolagets och revisors 

skadeståndsansvar behandlas alltså inte. 

En av frågeställningarna för framställningen kretsar kring styrelsens ansvar för 

culpösa kostnader vid fullgörandet av dess uppgifter enligt takeover-reglerna. Om sådana 

kostnader blir så höga att de avskräcker budbolaget från att gå vidare med takeovern, kan 

kostnaderna anses utgöra sådana stridsåtgärder som regleras i 5 kap. 1 § LUA.11 Denna 

diskussion kommer dock inte beröras i framställningen. Framställningen kommer överhu-

vudtaget inte ta upp vilka konsekvenser målbolagsstyrelsens handlande kan få för budbola-

get och under vilka förutsättningar målbolaget skulle kunna kräva ersättning.  

Vad gäller de skadeståndsrättsliga övervägandena är framställningen avgränsad till att 

enbart ta upp bestämmandet av skadan samt etablerandet av ansvarsgrunden. Framställ-

ningen är i dessa delar avgränsad till att ta upp sådant som är av relevans för ämnet, nämli-

gen ett associationsrättsligt skadestånd. Exempelvis behandlas enbart ren förmögenhets-

skada. Bedömningen av hur culpa bestäms har också avgränsats bort. Utgångspunkten är 

istället att det föreligger ett culpöst agerande från styrelsens sida. Anledningen till att culpa-

bedömningen inte tas upp är att den inom associationsrätten är förknippad med stora svå-

righeter, eftersom näringsverksamhet i stor utsträckning går ut på att ta risker. För att be-

gränsa omfattningen av framställningen har det därför inte varit möjligt att även behandla 

denna bedömning.12 

Slutligen har frågan om jämkning av ett eventuellt skadestånd avgränsats bort. Av-

gränsningen motiveras uteslutande av utrymmesmässiga skäl. Det ska dock påpekas att 

jämkning ofta anses vara lösningen på problemet med den potentiellt stora ansvarsberätti-

                                                
11 AMN 2007:10. 
12 För redogörelse över culpabedömningen i associationsrättsliga sammanhang se bland andra Dotevall, Bo-
lagsledningens skadeståndsansvar, s. 60 ff. 
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gade kretsen. Detta eftersom jämkning kan användas då skadeståndet blir allt för betung-

ande för den skadevållande.13 

  

                                                
13 För vidare läsning om hur jämkning används för att begränsa kretsen av ansvarsberättigade hänvisas bland 
annat till SOU 1995:44 s 249 ff.  
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2 Takeovers som företeelse och dess reglering 

2.1 Inledning 

I det här avsnittet kommer takeovern som företeelse, regleringen av takeovern, takeoverns 

förhållande till andra rättsområden och ändamålen med den aktiemarknadsrättsliga regle-

ringen utredas. Avsnittet kommer vara allmänt hållet och avser snarare förbereda läsaren 

inför den fortsatta framställningen, än leda läsaren mot en lösning på frågeställningarna. 

Det är viktigt att det aktiemarknadsrättsliga perspektivet cementeras tidigt i en framställ-

ning som denna. Detta eftersom området saknar självständiga skadeståndsbestämmelser, 

vilket gör att bestämmelser måste lånas från andra rättsområden och formas efter aktie-

marknadsrättsliga överväganden. Avsnittet avser också göra läsaren bekant med den aktie-

marknadsrättsliga terminologin.  

 

2.2 Takeover och begreppet ”offentligt uppköpserbjudande” 

Ända sedan det första takeover-erbjudandet lämnades i USA i början av 1800-talet har 

takeovers varit vanligt förekommande i många jurisdiktioner.14 Även i Sverige har takeover-

erbjudanden varit vanliga under en lång tid. Redan år 1966 bildades NBK och år 1971 gav 

NBK ut en rekommendation rörande offentliga uppköpserbjudanden om aktieförvärv i 

och för samgående mellan bolag, som innehöll regler som syftade till att förbättra målbola-

gets aktieägares beslutsunderlag.15År 1986 bildades AMN med syfta att främja god sed på 

aktiemarknaden genom uttalanden, råd och information angående bolagets agerande och 

självregleringen på aktiemarknaden.16 Mellan åren 1990-2004 lämnades totalt 358 offentliga 

uppköpserbjudanden på den svenska aktiemarknaden.17 Trots att mer nutida siffror saknas, 

finns det ingen anledning att anta att antalet takeovers har minskar under de senaste åren.18 

En takeover innebär att ett bolag på börsen blir föremål för ett offentligt uppköpser-

bjudande. Enligt 1 kap. 2 § p. 1 LUA definieras ett offentligt uppköpserbjudande som ”ett 

offentligt erbjudande till innehavare av aktier som getts ut av ett svenskt eller utländskt 
                                                
14 Stattin, Takeover, s. 28.  
15 Nyström & Sjöman, Den svensk takeover-regleringen – ett samspel mellan regelmakaren och Aktiemark-
nadsnämnden, s. 81.  
16 Munck, Aktiemarknadsnämnden 10 år, SvJT 1996 s. 899. 
17 SOU 2005:58 s. 51. 
18 Det är dock möjligt att en nedgång i antal takeovers har noterats under de direkt påföljande åren efter fi-
nanskrisen 2008. 
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aktiebolag att överlåta samtliga eller en del av dess aktier.” Definitionen går tillbaka till 2.1 a 

takeover-direktivet, som i stort sett överensstämmer med den svenska definitionen. En 

betydande skillnad är dock att definitionen i takeover-direktivet enbart omfattar sådana bud 

”som följer på eller syftar till att ta kontrollen över målbolaget i enlighet med landets lag-

stiftning.” Definition i den svenska lagstiftningen har därmed en vidare innebörd, eftersom 

den omfattar även sådana bud som inte syftar till att uppnå kontroll i målbolaget.19 

Ett offentligt uppköpserbjudande utgörs alltså av ett till aktieägarna riktat anbud om 

överlåtelse (på målbolagets sida) och förvärv (på budgivarens sida) av aktierna i ett bolag.20 

I sina ramar är därmed takeovern lik de traditionella överlåtelser som sker enligt avtalsla-

gen. Den potentiella köparen (budgivaren) lämnar ett anbud till säljaren (aktieägarna i mål-

bolaget), som denne i sin tur antingen kan acceptera eller avvisa. Det som skiljer takeovern 

från de traditionella avtalsmekanismerna är att takeovern är underkastad andra regler än de 

som gäller i AvtL. Genom takeover-direktivet, LUA och takeover-reglerna gäller särskilda 

regler om när och hur ett erbjudande får lämnas, genomföras och sanktioneras.21 

Det är inte alltid tydligt vad som utgör ett offentligt uppköpserbjudande. Det har 

förkommit fall då information lämnats till aktiemarknaden vilken har kunnat uppfattas som 

ett takeover-erbjudande. Informationen har dock inte stämt överens med de formella och 

materiella regler som gäller i takeover-reglerna. Ett sådant exempel är AMN 2013:45 där 

Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk Förenings (Bostadsrätterna) brev och pressmeddelande 

angående aktierna i Sveriges Boastadsrättscentrum AB (SBC) prövades.22 Bostadsrätterna 

hade i ett brev (och senare i ett pressmeddelande) till aktieägarna i SBC (där Bostadsrätter-

na var huvudägare), upplyst aktieägarna att Bostadsrätterna var beredda att köpa aktieägar-

nas aktier till ett pris i nivå med ett redan framlagt uppköpserbjudande av AB Apriori. Bo-

stadsrätterna rekommenderade även aktieägarna att inte acceptera AB Aprioris bud. AMN 

uttalade att Bostadsrätterna i och med brevet (jämte pressmeddelandet) lämnat ett offent-

ligt uppköpserbjudande. Det saknade betydelse för bedömningen om Bostadsrätterna i 

första hand önskade råda aktieägarna att behålla aktierna i SBC och inte sälja dem till AB 

Apriori.23 AMN:s praxis visar att kraven för när ett uttalande skall anses utgöra ett offent-

ligt uppköpserbjudande generellt sett är lågt ställda.24  

                                                
19 Nyström, Ohlsson, Sjöman & Skog, Takeover-reglerna – en kommentar, s. 18. 
20 Stattin, Takeover, s. 274. 
21 A. a. s. 276.  
22 AMN 2013:45.  
23 Ytterligare ett exempel är det ofta citerade fallet med Borse Dubais pressmeddelande angående aktierna i 
OMX (Fi Dnr 07-7095 och AMN 2007:30).  
24 Stattin, Takeover, s. 310.  
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Ett offentligt uppköpserbjudande får vidare enbart lämnas om den som lämnar er-

bjudandet (budgivaren) åtagit sig att följa och underkasta sig de sanktioner som finns i de 

takeover-regler vilka gäller på den börs där målbolaget har sina aktier noterade. Detta finns 

reglerat i 2 kap. 1 § LUA. De flesta takeovers som genomförs i Sverige avser målbolag som 

har sina aktier noterade på Stockholmsbörsen.25 Det betyder att det kommer vara Stock-

holmsbörsens takeover-regler som erbjudandet måste underkastas. Av takeover-reglernas 

II.1 framgår att ett erbjudande enbart får lämnas efter sådana förberedelser som utvisar att 

budgivaren har förmåga att genomföra budet. Det beror på att takeover-erbjudanden i re-

gel har stor inverkan på både handeln i bolagets aktier och på den i bolaget bedrivna verk-

samheten.26 

 

2.3 Partskonstellationen vid en takeover 

För den ovana läsaren kan partikonstellationen vid en takeover vara svår att ta till sig. Par-

terna och dess relation till varandra ska därför ges en kort genomgång. Som det redan kon-

staterats är takeovern en fråga mellan aktieägarna i målbolaget och budbolaget. Målbolaget 

och dess styrelse är således inte part i processen.27 Detta stämmer överens med hur konstel-

lationerna ser ut i vid ett företagsförvärv som sker utanför börsen. Att aktierna byter ägare 

är inte en fråga som rör bolaget och dess bolagsorgan.  

Både mål- och budbolag är vidare knutna till börsens takeover-regler.28 Detta sker 

oftast genom det noteringsavtal som undertecknades när bolaget noterade sig vid börsen. I 

noteringsavtalet åtar sig bolaget att följa börsens takeover-regler. Om budbolaget är ett 

bolag som inte är noterat på börsen gäller istället 2 kap. 1 § LUA, som stadgar att ett of-

fentligt uppköpserbjudande inte får lämnas om budbolaget inte först åtagit sig att följa 

takeover-reglerna. 

Takeover-reglerna gäller således för både mål- och budbolag. Det är därmed mål- 

och budbolag som kan bli föremål för sanktioner från börsens disciplinnämnd. Sanktioner-

na utgörs av ett vite till börsen som kan liknas vid böter.29 Att bolaget åläggs vite syftar 

enbart till att avskräcka bolagen från att överträda takeover-reglerna, någon reparativ funkt-

                                                
25 Prop. 2005/06:140 s. 36. 
26 Kommentaren till II.1 takeover-reglerna.  
27 Nyström, Ohlsson, Sjöman & Skog, Takeover-reglerna – en kommentar, s. 193. 
28 I den här uppsatsen avses med takeover-reglerna Stockholmsbörsens takeover-regler. Då majoriteten av 
alla offentliga uppköp sker på Stockholmsbörsen är dessa av störst intresse. Notera dock att samtliga mark-
nadsplatser är skyldiga att ha sina egna takeover-regler. 
29 Munck, Självregleringen på värdepappersmarknaden, JT 2005/06 s. 555. 
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ion för de som lidit skada föreligger inte.30 Eftersom styrelsen i målbolaget är ett bolagsor-

gan som rättshandlar å bolagets vägnar måste även styrelsen i egenskap av bolagsorgan 

rätta sig efter takeover-reglerna. Styrelsen kan däremot inte som självständigt organ åläggas 

någon sanktion från börsen. Sådan sanktion drabbar enbart bolaget för vilket styrelsen age-

rar i egenskap av bolagsorgan. Aktieägarna kan naturligtvis inte heller bli föremål för några 

sanktioner, eftersom de inte är bundna av takeover-reglerna.  

Partskonstellationen utgör kärnan av problemet med målbolagsstyrelsens skade-

ståndsansvar vid en takeover. Varken styrelsen eller aktieägarna är som självständiga enhet-

er bundna av takeover-reglerna. Trots detta finns det ett behov av att grunda en skade-

ståndstalan på takeover-reglerna när styrelsen agerat culpöst. Mellan styrelsen och aktieä-

garna föreligger det inte heller någon direkt relation. Styrelsen har en relation till bolaget i 

egenskap av bolagsorgan. Aktieägarna har en relation till bolaget i egenskap av ägare. Hur 

ett ansvar kan etableras dem emellan ska därför utredas utifrån dessa premisser.  

 

2.4 Den aktiemarknadsrättsliga regleringen  

Den aktiemarknadsrättsliga regleringen uppfattas ofta som komplicerad. För den som är ny 

på rättsområdet kan det verka svårt att navigera sig mellan lag och självreglering. Det gäller 

också att hålla isär den offentligrättsliga lagstiftningen, som avser reglera aktörerna på vär-

depappersmarknaden, från den civilrättsliga lagstiftningen, som sätter upp regler för bola-

gen på aktiemarknaden.  

Inledningsvis ska skillnaden mellan den offentligrättsliga och civilrättsliga lagstift-

ningen utredas. Den offentligrättsliga lagstiftningen utgörs av den näringsrättsliga lagstift-

ning som rör värdepappersmarknaden. I denna anges förutsättningarna för aktörer att bed-

riva verksamhet på värdepappersmarknaden. Den offentligrättsliga lagstiftningen reglerar 

därmed en rad olika aktörer på värdepappersmarknaden, så som börser, försäkringsbolag 

och banker. För den här framställningen är LUA den centrala offentligrättsliga lagstiftning-

en. Den civilrättsliga lagstiftningen kan istället sägas reglerna aktörerna på lägre nivå, nämli-

gen bolagen som har sina aktier upptagna till handel på börserna och enskilda som rätts-

handlar med exempelvis en bank. De civilrättsliga lagarna som är centrala för den här fram-

ställningen är ABL, SkL och AvtL. De offentligrättsliga lagarna bör skiljas från de civilrätts-

liga lagarna för att ändamålen bakom dem skiljer sig åt. De civilrättsliga lagarna avser re-

glera förhållandena mellan enskilda. De avvägningar som gjorts gäller avvägningar mellan 
                                                
30 Angående en generell redogörelse för skadestånds reparativa funktion se Hellner, Skadeståndsrätt, s. 36. 



 17 

enskilda, så som avvägningar mellan aktieägare och borgenärer samt skadevållande och 

skadelidande. De offentligrättsliga lagarna syftar däremot till att få samhället i stort att fun-

gera. Här sätts regler som gör att banker inte missbrukar sin ställning mot konsumenter 

och som ser till att börserna bedriver en säker handel med aktier.31 

Värdepappersmarknaden har under det senaste decenniet varit föremål för omfat-

tande lagstiftning från EU. I efterdyningen av finanskrisen har EU ökat omfattningen på 

lagstiftningen. Idag finns det nästan inget område på värdepappersmarknaden som inte är 

styrs av EU-lagstiftning.32 Den viktigaste EU-rättsakten för den här framställningen är 

takeover-direktivet. Direktivet ger en mängd minimi-regler som medlemsstaterna varit 

tvungna att implementera. Det har dock stått medlemsstaterna fritt att införa striktare reg-

ler vad gäller takeovers.33 Direktivet har införlivats i svensk rätt genom LUA och självregle-

ring. För att Sverige skulle kunna uppfylla sina förpliktelser enligt direktivet krävdes det att 

självregleringen på något vis inordnades i den offentliga strukturen. Lösningen på detta var 

att låta 2 kap. 1 § LUA stadga att ett erbjudande enbart får lämnas om budgivaren under-

kastar sig marknadsplatsens takeover-regler.34 Takeover-reglerna blir tillämpliga på aktie-

marknadsbolagen i och med att bolaget noterar sig vid Stockholmsbörsen, eftersom det i 

noteringsavtalet ingår att bolagen åtar sig att följa även takeover-reglerna. Reglerna utgör 

alltså så kallad avtalsreglerad självreglering.35 

Det finns ingen allmän definition på vad som avses med självreglering. Enligt en de-

finition avses med självreglering ”förhållanden där berörda aktörer i större eller mindre 

utsträckning själva sköter normbildningen i samverkan eller samspel med den statliga in-

stitutionaliserade, offentliga rättsbildningen.”36 En annan beskrivning av självregleringen är 

”åtgärder som i systematiserad form vidtas av ett företag, en bransch eller hela näringslivet 

och som syftar till att förebygga eller lösa problem i förhållande till konsumenter eller 

andra.”37  

Det är takeover-reglerna som bildar stommen för de takeovers som vidtas på den 

svenska aktiemarknaden. Reglerna har i stor utsträckning inspirerats av den brittiska The 

City Code of Takeovers and Mergers. Reglerna börjar med ett uppradande av allmänna 

principer som uttrycker den respekt för aktiemarknaden som bör upprätthållas för att för-

                                                
31 Afrell & Jansson, Regelstrukturen på värdepappersmarknaden, s. 90 ff. 
32 A. a. s. 83.  
33 Stattin, Takeover, s. 100.  
34 Prop. 2005/06:140 s. 41. 
35 Stattin, Takeover, s. 105.  
36 Josefsson, Lagstiftningen eller självreglering? Olika aspekter på frågan om när och hur lagstiftningsinstru-
ment bör användas, SvJT 2001 s. 212. 
37 Munck, Självreglering på värdepappersmarknaden, JT 2006/07 s. 553. 
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troendet för aktiemarknaden ska bibehållas. 38 Själva regelverket är sedan uppdelat i fem 

sektioner, där tyngdpunkten av reglerna ligger på förfarandet vid takeovern och erbjudan-

dets utformning. 

Slutligen måste aktiemarknadsbolagen rätta sig efter god sed på aktiemarknaden. Det 

är AMN som har till uppgift att utveckla och uttolka god sed.39 Vad som utgör god sed går 

inte att läsa sig till i någon lagsamling. Istället får god sed utläsas från AMN:s uttalanden. 

Generellt gäller att det inte är förenligt med god sed att vidta åtgärder i strid mot gällande 

rätt. Det är heller inte förenligt med god sed att kringgå gällande rätt. Vidare fyller god sed 

ut gällande rätt där regler saknas för att regelsystemets ändamål ska upprätthållas. Slutligen 

använder AMN god sed för att införa regler för nya företeelser.40 

 

2.5 Aktiemarknadsrättens relation till andra rättsområden 

Ämnet för den här framställningen spänner över en rad olika juridiska discipliner. Det ska 

därför utredas hur dessa områden på ett generellt plan förhåller sig till varandra. Inled-

ningsvis måste begreppet aktiemarknadsrätt utredas. Med denna term avses de rättsregler 

som rör noterade och listade bolag. Definitionen omfattar de regler som rör de aktiebolag 

vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknadsplats.41 Disciplinen måste således 

skiljas från det som kallas börsrätt eller värdepappersrätt. Börs- eller värdepappersrätten 

avser istället regler som syftar till att upprätthålla en fungerande marknad och riktar sig till 

marknadens alla aktörer, så som börser, banken och försäkringsbolag, samt bolagen. Den 

omfattar således regler om tillsyn och formen för hur verksamheter får bedrivas. Börsrätten 

har därmed en utpräglad dualistisk karaktär, då den är både offentligrättslig och privaträtts-

lig i sin rättsbildning.42 Aktiemarknadsrätten bör därmed inte föras samman med börsrät-

ten, eftersom aktiemarkandsrätten avser reglera aktiebolagen som har sina aktier noterade 

på börsen. Aktiemarknadsrätten är dock inte fri från inflytande från börsrättens område. 

Inom aktiemarknadsrätten finns principer som tydligt härrör från börsrätten, principer så 

som förtroendeprincipen och effektivitetsprincipen. Ett exempel på börserättens inflytande 

över aktiemarknadsrätten är likhetsprincipen. Inom aktiebolagsrätten omfattar principen 

                                                
38 Stattin, Takeover, s. 102.  
39 14 § stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.  
40 Stattin, Takeover, s. 137.  
41 A. a. s. 35.  
42 Lindskog, I gränslandet mellan aktiebolagsrätt och börsrätt, s. 51 f. 
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enbart befintliga aktieägare. När det istället är fråga om ett aktiemarknadsbolag omfattar 

principen även potentiella investerare, samt investerare i allmänhet.43 

Då alla aktiemarknadsbolag är aktiebolag, är det ABL som utgör den grundläggande 

lagstiftningen även för aktiemarknadsbolagen. ABL skiljer mellan privata och publika bo-

lag. För de publika bolagen tillkommer regler som inte gäller de privata aktiebolagen. Ef-

tersom aktiemarknadsrätten är en del av den allmänna associationsrätten blir även associat-

ionsrättsliga principer tillämpliga på aktiemarknadsrättsliga frågor.44 

Vidare måste det utredas hur aktiemarknadsrätten hänger ihop med skadeståndsrät-

ten. Denna diskussion utgår från 1 kap. 1 § SkL, som stadgar att SkL gäller så länge inget 

annat är särskilt föreskrivet. Skadeståndsreglerna i 29 kap. ABL får således företräde fram-

för SkL.45 Associationsrätten kan därmed utveckla egna skadeståndsrättsliga normer och 

principer som är frikopplade från SkL. Det betyder dock inte att den associationsrättsliga 

skadeståndsbedömningen är helt frikopplad från skadeståndsreglerna. SkL och de allmänna 

skadeståndsrättsliga principerna kan alltjämt tillämpas subsidiärt även på det associations-

rättsliga området. Detta blir aktuellt framför allt i de fall de associationsrättsliga skade-

ståndsreglerna inte leder till skadestånd kan utgå.46  

När det gäller kopplingen mellan aktiemarknadsrätten och avtalsrätten är förhållandet 

dock det omvända från kopplingen till skadeståndsrätten. Här utgör takeover-förfarandet 

ett sådant säreget institut att de allmänna avtalsrättsliga reglerna om anbud och accept inte 

kan tillämpas. AvtL är exempelvis anpassad för att avtal sluts mellan ett bestämt antal par-

ter, där utgångspunkten är ett tvåparts-avtalsslut. I en takeover-situation är antalet parter 

som ska lämna accept okänt.47 Det finns dock situationer inom aktiemarknadsrätten där 

AvtL har betydelse. Ett sådant exempel är det noteringsavtal med vilket aktiemarknadsbo-

laget noterar sina aktier vid börsen. Detta avtal torde vara underkastat AvtL.48 

 

                                                
43 Stattin, Takover, s. 39.  
44 A. a. s. 38.  
45 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 66 ff. 
46 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 142 ff och s. 305 ff. Vad gäller diskussionen om allmänna skade-
ståndsprinciper och associationsrätt hänvisar Kleineman till rättsfallet RH 1984:28. Fallet rörde ett aktiebolag 
och lämnande av felaktiga uppgifter till minoritetsägare. HovR fann att ersättning för ren förmögenhetsskada 
ersätts (vid sidan av brott) med stöd av särskilt stadgande ”…eller på grund av kontraktsförhållande.” Där-
med visar fallet tydligt på samspelet mellan allmänna skadeståndsrättsliga principer och skadeståndsprinciper 
inom det speciella området. 
47 Stattin, Takeover, s. 41. Andra problem som skulle uppstå om avtalslagen tillämpades på en takeover-
situation är de problem koppade till 36 § AvtL.  
48 A. a. s. 103. 
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2.6 Aktiemarkandsrättens ändamål  

När frågan om styrelsens skadestånd gentemot aktieägarna vid en takeover utreds kommer 

reglernas ändamål användas för att avgöra vilken lösning som är mest lämplig. Det krävs 

därför en genomgång av vilka ändamål som är styrande inom aktiemarknadsrätten.  

Aktiemarknadsrätten delar många ändamål med aktiebolagsrätten. Exempel på såd-

ana ändamål är att underlätta att bedriva av näringsverksamhet, att möjliggöra att kapital 

ställs till bolagens förfogande och att främja omsättningen av varor och tjänster. När dessa 

ändamål tas upp i aktiemarknadsrättsliga sammanhang är den enda skillnaden att närings-

verksamheten är tänkt att bedrivas i större skala och kapitalet utgörs av större summor än i 

aktiebolagsrätten.49  

Det finns också ändamål i aktiemarknadsrätten som inte delas med aktiebolagsrätten. 

Dessa ändamål kommer av att aktiemarknadsbolag har sina aktier utställda till handel hos 

reglerade marknadsplatser. Reglerna som berör dessa marknadsplatser tar sikte på aktie-

handelns tillgänglighet, standardiseringen av tillhandahållandet av information, avveckling-

en av affärer, samt mellanhändernas funktioner. Reglerna som säkrar dessa funktioner kan 

sammanfattas i ett övergripande ändamål om att möjliggöra en effektiv och säker handel 

med stora och små aktieposter.50 

Ett viktigt ändamål för aktiemarknadsrätten är att upprätthålla förtroendet för aktie-

marknaden. Trotts att förtroende är svårt att definiera har lagstiftaren uttryckt att förtro-

ende innebär den förväntan beträffande andra medlemmar av en gemenskap som uppstår 

när denna gemenskap präglas av konsekvent, hederligt och samarbetsinriktat beteende 

grundat på allmän accepterade normer.51 Hela den finansiella sektorn är beroende av att det 

finns förtroende för likviditeten på den finansiella marknaden och förtroende för de finan-

siella institutens betalningsförmåga. Om förtroende för den finansiella marknaden sjunker 

kommer marknaden fungera sämre. Det skulle vara förödande för alla delar av samhället.52 

Lagstiftaren har i sammanhanget pekat på att de företeelser som särskilt påverkar allmän-

hetens förtroende för näringslivet är dålig kontroll över bolaget och misskötsel av verk-

samheten.53 Det räcker alltså inte med att ha välutvecklade regler, den som bryter mot reg-

                                                
49 Stattin, Takeover, s. 47 
50 A. a. s. 48.  
51 SOU 2004:47 s. 13. 
52 Prop. 2008/09:61 s. 19 f.  
53 SOU 2004:47 s. 15. 
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lerna och blir upptäckt måste drabbas av kännbara sanktioner. Inom näringslivet brister 

ofta sanktionssystemet, vilket urholkar respekten för regelverket.54 

Många av de ändamål som rör handeln på marknadsplatserna rör bara indirekt akti-

emarknadsbolagen. Det är trots det viktigt att de aktiemarknadsrättsliga lösningarna inte går 

emot dessa ändamål. Om så skulle vara fallet blir betydligt svårare för börserna att bedriva 

sin verksamhet, vilket skulle gå ut över aktiemarknadsbolaget och dess intressenter och 

borgenärer.55 

 

2.7 Sammanfattning  

I det här avsnittet har bakgrunden till institutet takeover beskrivits. Det har konstaterats att 

takeovers är vanligt förekommande i svensk rätt och att ett takeover erbjudande består av 

ett erbjudande till aktieägarna om att förvärva aktierna i målbolaget. Vidare har regleringen 

av det aktiemarknadsrättsliga området presenterats. Här har avsikten varit att beskriva akti-

emarknadsrättens dualistiska karaktär, genom att beskriva dess påverkan både från civil-

rättslig och offentligrättslig lagstiftning, samt förklara förhållandet mellan lag och självregle-

ring. Vidare har aktiemarknadsrättens förhållande till andra rättsområden beskrivits. Slutlig-

en har en redogörelse för aktiemarknadsrättens ändamål presenterats. 

  

                                                
54 SOU 2004:47 s. 19. 
55 Stattin, Takeover, s. 48.  
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3 Målbolagsstyrelsens uppgifter och ansvar 

3.1 Inledning  

I det här avsnittet ska målbolagsstyrelsens uppgifter och ansvar utredas. Målbolagetsstyrel-

sens uppgifter regleras av framförallt i 8 kap. ABL. Här framgår de uppgifter styrelsen alltid 

har, nämligen att svara för bolagets organisation och förvaltning. Dessa uppgifter gäller 

alltjämt under en takeover. Utöver dessa tillkommer i en takeover-situation de uppgifter 

som följer av takeover-reglerna, så som att utvärdera och rekommendera budet inför ak-

tieägarna.  

Styrelsens skadeståndsansvar framgår av 29 kap. ABL. Genom dessa regler kan ak-

tieägarna få ersättning för både direkta och indirekta skador.56 När det gäller skadestånds-

ansvaret finns det inga regler i takeover-reglerna som kan ge aktieägarna rätt till skadestånd. 

Skadestånd kan dock aktualiseras genom tillämpningen av allmänna skadeståndsrättsliga 

regler.  

 

3.2 Styrelsens uppgifter 

3.2.1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagsrätten 

Styrelsens uppgifter stadgas framför allt i 8 kap. 4 § ABL. Där framgår att styrelsens svarar 

för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Tanken bakom 

regleringen av styrelsens uppgifter i ABL är å ena sidan att regleringen inte får bli för exakt, 

eftersom styrelsens uppgifter skiljer sig åt beroende på hur stor bolaget är och vilken verk-

samhet som bedrivs. Å andra sidan är det viktigt att styrelsens uppgifter blir så pass tydliga 

att ansvar kan krävas om dessa uppgifter inte uppfylls på ett tillfredställande sätt.57 ABL ger 

därför enbart ramarna för styrelsens uppgifter. Styrelsens uppgifter i det enskilda fallet är 

beroende på vad det är för typ och storlek på den verksamhet som bedrivs. Styrelsens upp-

gifter är även till stor del beroende av om företaget har en verkställande direktör eller inte.58 

 Bestämmelsen i 8 kap. 4 § ABL innebär att styrelsen i första hand ansvarar för före-

tagsstyrningen i bolaget. Det innebär att styrelsen ska se till att bolagets organisation är 

                                                
56 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 74. 
57 Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 247. 
58 SOU 1995:44 s. 78. 
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ändamålsenlig. Det innebär i sin tur ett ansvar att tillse att rutiner och funktioner inom bo-

laget är ändamålsenliga och att det finns en fortlöpande kommunikation mellan befatt-

ningshavarna inom bolaget.59 Ansvaret innebär också att det ankommer på styrelsen att 

utse den verkställande direktören, att övervaka den löpande förvaltningen och, om så krävs, 

byta ut den verkställande direktören.60 

Styrelsen intar en mycket speciell ställning i egenskap av bolagsorgan till aktiebolaget. 

Varje styrelseledamot anses nämligen vara en syssloman för bolaget. I och med detta 

sysslomannaskap anses styrelseledarmöten ha vissa ytterligare skyldigheter gentemot bola-

get än de som framgår av ABL.61 Det talas i doktrin om att styrelseledamöterna måste agera 

lojalt mot sin huvudman (bolaget). Denna sysslomannaplikt brukar av systematiska skäl 

delas i två, nämligen lojalitetsplikten och vårdplikten. Exakt hur dessa ska avgränsas mot 

varandra är inte tydligt. Lojalitetsplikten kan dock sägas omfatta hur styrelseledamoten ska 

förhålla sig mot bolaget, exempelvis genom att åläggas tystnadsplikt angående bolagets 

affärer. Vårdplikten kan vidare beskrivas som en norm som fastställer hur ledamoten ska 

utföra de uppgifter som följer av sysslomannaskapet och ABL.62 Det är viktigt att påpeka 

att lojalitets- och vårdplikten uteslutande gäller gentemot bolaget. Gentemot övriga bolags-

organ och tredje man föreligger ingen sysslomannaplikt.63 

 

3.2.2 Styrelsens uppgifter enligt aktiemarknadsrätten 

Enligt ABL har målbolagsstyrelsen ingen skyldighet att medverka i takeover-processen. 

Detta beror på att takeovern är en affär mellan budbolaget och aktieägarna, vilken inte rör 

bolaget och därmed inte heller målbolagsstyrelsen. Målbolagetsstyrelsen åläggs istället att 

medverka i takeover-processen genom takeover-reglerna.64 Målbolagsstyrelsens åtaganden 

regleras i II.17-19 takeover-reglerna.65 Av dessa bestämmelser är II.17 den mest centrala. 

Bestämmelsen är kort och tillsynes tydlig i sin utformning. ”Styrelsen i målbolaget ska i 

                                                
59 Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 247. 
60 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 95.  
61 Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 219. 
62 Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 268 och Stattin, Företagsstyrning – en studie av 
aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 363 ff.  
63 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 114. 
64 Ydén, Målbolagsstyrelsens roll vid offentliga uppköpserbjudanden – med fokus på due diligence-frågor, JT 
2008/09 s. 340. 
65 Den nyinförda 11.17a bör enligt min mening inte räknas till de regler som specifikt reglerar målbolagets 
styrelses agerande, då denna riktar sig till målbolaget och därmed bara indirekt till målbolagets styrelse. Place-
ringen av den nyinförda bestämmelsen kan därför ifrågasättas. Den hade möjligtvis varit bättre placerad i 
anknytning till II.20 som behandlar målbolagets deltagande i en due diligence-undersökning, då även denna 
bestämmelse vänder sig mot målbolaget. 
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frågor relaterade till erbjudandet agera i aktieägarnas intresse.” I kommentaren till 11.17 

framgår det att stadgandet innebär att styrelsen inte får agera i eget intresse eller låta sig 

styras av endast vissa aktieägares intressen. Styrelsen får inte heller gynna en viss budgivare 

utan att ha saklig grund. Styrelsen bör om den kan söka efter alternativa budgivare. Alterna-

tiva budgivare kan leda till att båda budgivarna höjer budpremien för att aktieägarna ska 

acceptera just deras bud. Detta kallas budstrid. En budstrid leder per definition till ett höjt 

aktieägarvärde, eftersom budpremien höjs.66 

Vidare behandlar II.18 intressekonflikter bland ledamöterna i målbolagsstyrelsen och 

II.19 målbolagsstyrelsens skyldighet att uttala sig om takeover-erbjudandet. II.18 faller ut-

anför omfattningen för den här framställningen. II.19 kommer behandlas mer utförligt i 

avsnitt 5.2, då styrelsens culpösa rekommendationer granskas. Utöver de regler som direkt 

reglerar styrelsens agerande finns det en rad andra bestämmelser i takeover-reglerna, som 

indirekt styr hur styrelsen får och skall agera under en takeover. Exempel på sådana regler 

är vad styrelsen ska ta hänsyn till vid hanteringen av due diligence, vid försvarsåtgärder eller 

vid uppkomsten av budrelaterade arrangemang.  Styrelsen är också bunden av börsens öv-

riga regelverk, där bland annat regler om informationsgivning ges. Alla dessa bestämmelser 

faller dock också utanför denna framställning.  

 

3.2.3 Styrelsens intresseperspektiv under en takeover 

Det har ovan konstaterats att styrelseledamöterna intar en roll som sysslomän i förhållande 

till bolaget. Av sysslomannaskapet följer en lojalitets- och vårdplikt gentemot bolaget som 

medför att styrelsen bör fatta beslut i bolagets intresse. Från detta förhållande skulle slut-

satsen kunna dras att styrelsen ska utföra sina uppgifter i bolagets intresse.  Slutsatsen är 

dock en sanning med modifikation. Utgångspunkten för den verksamhet som drivs i bola-

get är nämligen 3 kap. 3 § ABL. Denna bestämmelse stadgar att syftet med verksamheten 

är bereda vinst åt aktieägarna. Syftet med bestämmelsen är att skydda aktieägarna mot att 

styrelsen använder bolagets resurser på ett sätt som inte är aktieägarna till gagn.67 3 kap. 3 § 

ABL verkar därför istället tala för att styrelsen ska utföra sina uppgifter i aktieägarnas in-

tresse. I en takeover-situation stadgar II.17 takeover-reglerna att målbolagsstyrelsen vid en 

takeover ska agera i aktieägarnas intresse. Å andra sidan stadgas i takeover-reglernas inle-

dande princip c) att styrelsen vid en takeover ska agera med beaktande av de intressen som 

                                                
66 Stattin, Takeover, s. 155. 
67 Prop. 2004/05:85 s. 219.  
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bolaget som helhet har. I AMN 2008:43 uttalade AMN dessutom att styrelsen under hela 

takeover-processen ska sträva efter att agera i bolaget och samtliga borgenärers intresse. 

Denna något tvetydiga bild av i vems intresse styrelsen ska agera har givit upphov till 

en diskussion i doktrin om huruvida aktieägarnas intresse alltid ska vara styrande eller om 

bolaget kan anses ha ett eget intresse som ska tillgodoses.  

I den allmänna aktiebolagsrätten handlar diskussionen främst om vilket intresse be-

slut i bolaget ska fattas efter. Bergström & Samuelsson framför här att vinstsyftet i 3 kap. 3 

§ ABL alltid måste vara vägledande för varje beslut i bolaget. De menar att aktiebolaget 

genom lag tilldelats en viss roll i samhället, nämligen att generera vinst, och vinst till aktieä-

garna därför alltid måste vara vägledande.68 Stattin menar generellt att aktieägarintresset bör 

vara styrande i solventa aktiebolag, men att borgenärsintressen måste vara styrande i situat-

ioner när bolaget börjar närma sig insolvens.69 Taxell framför åsikten att olika intressen i 

aktiebolaget bör vägas samman och därigenom bilda ett särskilt bolagsintresse. Hur detta 

bolagsintresse ska bestämmas får avgöras genom en avvägning i den konkreta situationen, 

genom en sammanvägning av exempelvis borgenärsintresset och aktieägarintresset.70  

Sjåfjell har analyserat aktiebolagets intresseproblematik i takeover-sammanhang och 

ställt frågan om aktiebolaget har en bredare uppgift än att bereda vinst åt aktieägarna. Hon 

kommer till slutsatsen att aktieägarvärde inte bör vara (ensamt) vägledande när beslut fattas 

i bolag. Hon anser istället att vinst skall eftersträvas inom ramarna för hållbar utveckling, 

istället för att ledningen i varje fråga bör sträva efter vinstmaximering.71 Stattin menar att 

någon avvägning inte behöver göras i takeover-sammanhang. Detta eftersom II.17 takeo-

ver-reglerna klargör att målbolagsstyrelsen ska agera i aktieägarnas intresse. Att ta hänsyn 

till andra intressenter blir då enligt honom omöjligt.72  

Även Lindskog har resonerat om bolagets intresse och i vems intresse styrelsen ska 

agera under en takeover. Han poängterar då att bolaget inte är part i takeover-processen. 

Eftersom takeovern är en fråga mellan budgivare och aktieägarna, är det enligt honom 

svårt att se att bolaget i sig skulle ha ett intresse av att bli uppköpt eller på något annat sätt 

vara föremål för en takeover. Det är istället aktieägarna som har intresse av om budet går 

igenom eller inte. Lindskog drar därför slutsatsen att det är svårt att se att styrelsen i en 

takeover-situation agerar för bolaget i egenskap av ett bolagsorgan. Istället bör styrelsen 

under en takeover betraktas som en kollektiv gestor för aktieägarna. Med gestor avser 

                                                
68 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 50 f.  
69 Stattin, Takeover, s. 59 f.  
70 Taxell, Aktiebolagets organisation, s. 13.  
71 Sjåfell, Towards a sustainable future, Amicus Curiae Issue 78 (2009) s. 1.  
72 Stattin, Takeover, s. 80 f.  
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Lindskog i detta sammanhang en uppdragstagare utan uppdrag. 73 Styrelsen ska därför inte 

beaktas som ett bolagsorgan under takeovern utan som en särskild aktör på marknaden.74 

Ydén har i likhet med Lindskog resonerat om styrelsens relation till aktieägarna un-

der en takover. Hon menar att det är osäkert vilket betydelse lojalitets- och vårdplikten 

gentemot bolaget har under en takeover, eftersom lojalitets- och vårdplikten härleds ur 

ABL. Under en takeover gäller istället börsens regler, eftersom uppköpet inte regleras i 

ABL. Utgångspunkten i takeover-reglerna är att aktieägarnas intresse ska vara styrande. 

Hon menar därför att det ligger i linje med takeover-reglernas system och syfte att styrelsen 

i takeover-sammanhang har en lojalitetsplikt direkt gentemot aktieägarna. Denna lojalitets-

plikt är dock inte samma som lojalitetsplikten enligt ABL. Lojalitetsplikten gentemot ak-

tieägarna i takeover-sammanhang kan därför inte grunda ansvar enligt ABL, eftersom den 

inte härleds ur ABL.75 

För egen del håller jag för det första med Bergström & Samuelsson vad gäller intres-

seproblematiken i aktiebolagsrätten. Att laborera med ett fiktivt bolagsintresse strider mot 

den roll aktiebolaget tilldelats i samhället. Det gör dessutom att styrelsens beslut inte kan 

prövas mot den prioriteringsordning som ABL ger uttryck för. ABL uppställer tvingande 

regler till skydd för andra intressenter än aktieägarna och det finns därmed ingen anledning 

att även i situationer då dessa regler inte är tillämpliga tillgodose viljan hos dessa intressen-

ter. Aktieägarnas intresse av vinst bör därför alltid vara styrande i solventa bolag.  

Jag anser inte heller att det i takeover-sammanhang finns anledning att göra en annan 

bedömning. Ingenting talar för att man under en takeover ska lägga andra överväganden till 

grund för beslut som tas i bolaget. Från de åtgärder som vidtas i bolaget och som har med 

den vanliga verksamheten att göra, måste man skilja de åtgärder som styrelsen vidtar med 

anledning av takeover-erbjudandet. Här anser jag, precis som Stattin, att takeover-reglernas 

II.17 skall vara vägledande. Denna reglering gör att andra intressenters intressen får ge vika. 

Enligt min mening får det dock anses problematiskt att II.17 inte specificerar vad aktieä-

garnas intresse faktiskt är. Det torde i de flesta fall vara att budpremien blir så hög som 

möjligt så att aktieägaren får så hög avkastning på sitt insatta kapital som möjligt. Men det 

är inte omöjligt att vissa aktieägare har andra intressen i ett bolag. Vid en förestående take-

over kan en aktieägare ha ett intresse av att bolaget inte blir uppköpt. För att II.17 ska 

                                                
73 Stattin definierar istället gestor så som ”utförare av uppdrag”. Han refererar också till romersk rätt där en 
gestor ansågs vara ”den som iakttar annans rätt”. Se Stattin, Takeover, s. 53. För egen del anser jag att den 
romerskrättsliga definitionen är att föredra i den här situationen.  
74 Lindskog, I gränslandet mellan aktiebolagsrätt och börsrätt, s. 65. 
75 Ydén, Målbolagsstyrelsens roll vid offentliga uppköpserbjudanden – med fokus på due diligence-frågor, JT 
2008/09 s. 343 ff. 



 27 

kunna användas generellt och i konkreta situationer bör den därför, enligt min mening, 

läsas tillsammans med 3 kap. 3 § ABL. Aktieägarnas intresse bör därmed förstås som ett 

intresse av att så hög budpremie som möjligt kan åtnjutas, alternativt att erbjudandet avböjs 

om premien är för låg.  

Lindskogs och Ydéns resonemang är enligt min mening mycket intressanta. Kärnfrå-

gan i dessa resonemang är om styrelsen, uppepå den lojalitets- och vårdplikt som gäller 

gentemot bolaget, vid en takeover även har en lojalitetsplikt gentemot aktieägarna. Då 

denna lojalitetsplikt härleds ur takeover-regleringen gäller den enbart vid en förestående 

takeover och för de beslut som kan hänföras till takeovern, så som beslut om due diligence 

eller informationskampanjer. En sådan plikt är enligt min mening tilltalande eftersom den 

ligger i linje med takeover-reglernas syfte och system. Formellt finner jag dock svårigheter 

med att passa denna takeover-lojalitetsplikt med lojalitetsplikten i aktiebolagsrätten. Så som 

framgår i nästa avsnitt är ABL:s ansvarsregler enbart uppbyggda efter att en sådan plikt 

föreligger mellan styrelsen och bolaget, inte mellan styrelsen och aktieägarna. Frågan är vad 

som händer om de båda plikterna ställs emot varandra. Det troliga torde vara att ansvar 

enbart kan utkrävas vid överträdelser av lojalitetsplikten grundad på ABL. Det gör att take-

over-lojalitetsplikten riskerar att enbart bli illusorisk. Något generellt svar på frågan finner 

jag dock svart att fastslå. Istället kommer frågan aktualiseras i anknytning till det båda frå-

geställningarna senare i denna framställning.  

 

3.3 Styrelsens skadeståndsansvar 

3.3.1 Styrelsens skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § ABL 

3.3.1.1 Inledning  

Styrelsens skadeståndsansvar stadgas i 29 kap. 1 § ABL. Bestämmelsens första mening re-

glerar styrelsens ansvar gentemot bolaget och bestämmelsens andra mening reglerar styrel-

sens ansvar gentemot aktieägarna. Andra meningen reglerar både ansvar för direkt och 

indirekt skada för aktieägare.76 

                                                
76 Bestämmelsens regler också stiftare och verkställande direktörs ansvar, vilket stämmer överens med styrel-
sens ansvar, samt rätt till skadestånd för borgenärer och annan tredje man än aktieägare. Dessas ansvar kom-
mer inte behandlas.  
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Regleringen av styrelseledamöternas skadeståndsansvar syftar till att utgöra en avväg-

ning mellan å ena sidan bolagets och aktieägarnas intresse av att få ersättning vid felaktigt 

handlande från styrelsens sida och å andra sidan tillåtandet av ett sådant risktagande som 

hör till aktiebolagets natur. Om det blir för svårt att få skadestånd kommer aktiebolaget i 

förlängningen att förlora popularitet som näringsverksamhetsform. Om det istället blir för 

enkelt att kräva styrelsen på skadestånd kommer det bli svårt att attrahera kompetenta per-

soner som kan ingå i bolagsstyrelser.77  

Nedan kommer inledningsvis bolagets rätt till skadestånd kort undersökas. Bolagets 

rätt till skadestånd faller egentligen utanför omfattningen för den här framställningen. För 

att förstå aktieägarnas skadeståndsrätt, speciellt begräsningen av rätten för indirekt skade-

stånd, är det dock nödvändigt att gå igenom grunderna för bolagets skadestånd.78 Efter det 

kommer aktieägarnas skadestånd undersökas. Denna del är uppdelad i direkt och indirekt 

skadestånd. 

 

3.3.1.2 Bolagets rätt till skadestånd – det interna skadeståndet 

Bolagets rätt till skadestånd regleras i 29 kap. 1 § 1 st. 1 p. ABL. Bestämmelsen innebär i 

korthet att en styrelseledamot ska ersätta sådan skada som denne orsakar bolaget, om 

denne uppsåtligen eller genom oaktsamhet åsidosatt en norm som gäller mellan denne och 

bolaget. Både åsidosättande genom aktivt handlande eller underlåtenhet kan föranleda an-

svar.79 

Styrelseledamotens skadeståndsansvar gentemot bolaget är att betrakta som mycket 

omfattande. Detta eftersom ansvaret enligt 29 kap. 1 § 1 st. 1 p ABL omfattar alla de ska-

dor som uppstår när en ledamot ”fullgör sitt uppdrag”. Utgångspunkten för ansvaret är 

därmed att bestämmelsen även omfattar överträdelser av lojalitets- och vårdplikten.80 Utö-

ver detta kan ledamoten hållas ansvarig genom överträdelser av andra lagar och rättsliga 

föreskrifter, om dessa lagar och föreskrifter ålägger ledamoten plikter gentemot bolaget. 

Styrelseledamoten hålls även ansvarig om denne handlar emot instruktioner från stämman 

                                                
77 Jfr SOU 1995:44 s. 241. 
78 För en utförligare presentation av styrelseledamots skadeståndsansvar gentemot bolaget se SOU 1995:44 s. 
241 ff, Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 89 ff, och Taxell, Ansvar och ansvarsfördelning i 
aktiebolag, s. 48 ff.  
79 SOU 1995:44 s. 241. 
80 Prop. 1997/98:99 s. 186 och SOU 1995:44 s. 242. 
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eller andra organ.81 Så länge den skadevållande handlingen företagits inom uppdraget anses 

den utgöra en grund för skadestånd. 

Det handlingar som kan föranleda ansvar kan delas upp i två olika grupper. Den 

första gruppen utgörs av handlingar av aktiebolagsrättslig natur som konkret anges i aktie-

bolagslagen. Här kan exempelvis nämnas att bereda och verkställa stämmobeslut, att kalla 

till stämma eller att föra aktiebok.82 Den andra gruppen av handlingar som kan föranleda 

ansvar är istället sådana handlingar som faktiskt kan hänföras till den verksamhet som bo-

laget bedriver. Vilka handlingar som är att hänföra till denna grupp bestäms enligt Taxell av 

arten och omfattningen av bolagets verksamhet. Om en åtgärd ligger ”inom uppdraget” så 

ska handlingen inte föranleda ansvar även om den inneburit en överträdelse av en lagre-

gel.83 

 

3.3.1.3 Aktieägarnas rätt till skadestånd – det externa skadeståndet 

När den skadelidande är en aktieägare är denne hänvisad till att söka ersättning för skadan 

genom 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL. Aktieägarnas skadeståndsrätt brukar betecknas det exter-

na skadeståndet.84 Genom denna bestämmelse kan en aktieägare få ersättning för både di-

rekt och indirekt skada, då regeln inte gör någon skillnad på de båda typerna av skada.85 En 

skada är att anse som direkt om den drabbar aktieägaren direkt, utan att en skada drabbat 

bolaget. En skada är däremot att anses som indirekt om skadan hos aktieägaren är en kon-

sekvens av en skada som drabbat bolaget. Det krävs med andra ord först att bolaget lidit en 

skada som i förlängningen leder till att aktieägaren lider skada.86  

Rekvisiten för det externa skadeståndet är desamma som rekvisiten för det interna 

skadeståndet, med undantag av att skadan ska ha skett genom en överträdelse av antingen 

ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. I korthet innebär det att det 

bara är uttryckliga regler i ABL, tillämplig lag om årsredovisning och bolagsordningen med 

syfte att skydda aktieägare som vid överträdelse kan leda till skadestånd.87 Detta har att göra 

med att styrelsen inte är sysslomän gentemot aktieägarna så som de är sysslomän gentemot 

                                                
81 SOU 1995:44 s. 242. 
82 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 54. 
83 Taxell, Bolagsledningens ansvar, s. 8 f och Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, fotnot 74.  
84 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 39.  
85 Andersson, Medelbar skada och aktieägares skadeståndsanspråk, NTS 1999:3 s. 82.  
86 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 134. 
87 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 374. 
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bolaget. Styrelsen har därmed inte samma lojalitetsplikt gentemot en aktieägare som de har 

mot bolaget.88   

Aktieägarnas rätt till skadestånd delas som ovan konstaterats in i ett direkt skadestånd 

och ett indirekt skadestånd. De direkta skadorna kännetecknas av att de drabbar en aktieä-

gare direkt, utan att också drabba aktiebolaget. Exempel på sådana direkta skador är när en 

aktieägare köpt aktier i ett bolag till ett alldeles för högt pris på grundval av felaktiga upp-

gifter i årsredovisningen.89 Andra direkta skador är sådana som uppkommer i samband med 

överträdelser av likhetsprincipen, generalklausulen eller några av minoritetsskyddsreglerna. 

Exempel på en sådan skada är när en enskild aktieägare vägras utdelning. Ytterligare exem-

pel på när en aktieägare lider direkt skada är när en aktieägare inte får närvara på bolags-

stämman.90 Vid överträdelser av det här slaget kan aktieägare alltså föra talan om direkt 

skada enligt 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL.  

Motiven bakom att erkänna aktieägares rätt till direkt skadestånd är att aktieägare 

måste kunna lita på att styrelsen följer de regler som gäller för bolaget. Då skadorna som 

kan uppstå hos aktieägare när en styrelse inte följer reglerna kan vara betydande är det vik-

tigt att aktieägare kan få ersättning av ansvarig styrelseledamot. Mot detta intresse står det 

faktum att de verksamheter som bedrivs i aktiebolagsform rutinmässigt innehåller ganska 

stora mängder risktagande. Om affärsmässigt risktagande sanktioneras för strikt finns det 

risk att ingen kommer vilka ägna sig åt näringsverksamhet. 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL utgör 

en avvägning mellan dessa motstående intressen.91 

När det gäller aktieägares rätt till indirekt skadestånd är utgångspunkten en annan än 

då skada drabbat aktieägare direkt. Vid indirekt skada är det i första hand bolaget som 

drabbats av en förlust och som i och med det lider en skada. Skadan har därmed typiskt 

sett drabbat alla aktieägare lika. Skadan anses följaktligen som något aktieägare får finna sig 

i, som en naturlig risk förknippat med bolagsverksamheten.92 Lagen utgår därför i princip 

från att det ankommer på bolagsstämman att utkräva ansvar från styrelsen om bolaget lidit 

den primära skadan, genom det interna skadeståndet.93 Som genomgången i avsnitt 4.4.2 

kommer visa, anses även detta vara den gängse uppfattningen i doktrin. Det betyder att 

aktieägare enligt gällande rätt har en mycket begränsad möjlighet att utkräva ansvar för 

                                                
88 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 74. 
89 Prop. 1997/98:99 s. 186. 
90 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 77.  
91 Prop. 1997/98:99 s. 187. 
92 A. prop. s. 187. 
93 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 77. 
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indirekt skada. Ett indirekt skadestånd verkar enbart komma på fråga vid överträdelser av 

generalklausulen och likhetsprincipen.  

 För att väcka talan genom bolagsstämman om styrelsens skadeståndsskyldighet 

gentemot bolaget krävs att beslutet företrätts av en majoritet av aktieägarna. Det gör att en 

minoritet inte kan få sin indirekta skada ersatt den vägen om minoriteten inte kan övertyga 

majoriteten om att väcka tala. En säkerhetsventil för detta är dock 29 kap. 9 § ABL. Ge-

nom denna bestämmelse kan en minoritet ensam väcka talan för skadestånd gentemot sty-

relsen i bolagets namn. För detta krävs att aktieägaren innehar minst 10 procent av rösteta-

let. Vid bifall av talan tillfaller skadeståndet bolaget och aktieägaren anses även därmed 

ersatt indirekt. Denna minoritetsskyddsregel anses säkra att även minoriteter kan få sin 

indirekta skada ersatt genom att bolaget blir ersatt.94 

 

3.3.2 Styrelsens skadeståndsansvar enligt självregleringen 

Genomgången i avsnitt 2 visade att de aktiemarknadsrättsliga bolagen genom noteringsav-

talet med börsen förbinder sig att följa takeover-reglerna. Reglerna är så kallad avtalsregle-

rad självreglering.95 Det gör att sedvanliga avtalsrättsliga sanktionsmöjligheter träder in när 

bolaget bryter mot avtalet. Vid överträdelser kan börsens övervakande verksamhet därmed 

vidta de åtgärder som står till buds genom börsens regelverk.96 Till exempel kan budbolaget 

åläggas en avgift om denne bryter mot takeover-reglerna och målbolaget kan åläggas sankt-

ioner enligt börsens regelverk för emittenter.97 

Det är enbart bolaget som kan sanktioneras genom börsens regelverk. Därmed ger 

börsens regelverk inte stöd för att ålägga styrelsen i ett aktiemarknadsbolag skadeståndsan-

svar gentemot aktieägarna vid överträdelser av regelverket. Den i övrigt rättsliga innebör-

den av självreglering och god sed är oklar på så viss att en överträdelse av självregleringen 

inte per automatik leder till skadestånd. Självregleringen är snarare att anse som sedvane-

rätt.98 Självregleringen kan däremot vara av betydelse för culpabedömningen. 

Sanktionsmöjligheterna på värdepappersmarknaden har varit föremål för diskussion i 

förarbetena till börslagstiftning. Lagstiftaren har då betonat att det bör finnas ett sanktions-

system på värdepappersmarknaden som garanterar rättssäkerheten för marknadens aktörer 

och att marknaden bör präglas av likabehandling och förutsägbarhet vad gäller både handel 
                                                
94 Prop. 1997/98:99 s. 186 f. 
95 Stattin, Takeover, s. 105.  
96 af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 156. 
97 VI takeover-reglerna och dess kommentar.  
98 af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 155 
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och sanktioner.99 Detta till trots är sanktionsmöjligheterna på värdepappersmarknaden i 

stort sett begränsade till att omfatta börser, banker och andra aktörer under finansinspekt-

ionens tillsyn. Aktiemarknadsbolagen verkar vara lämnade att lösa fördelningen av ansvar 

genom den civilrättsliga lagstiftningen.  

 

3.3.3 Styrelsens skadeståndsansvar enligt skadeståndsrätten 

När ansvaret för styrelsens culpösa handlande inte kan grunda sig på varken ABL eller 

andra aktiemarknadsrättsliga normer, är den skadelidande lämnad att söka ersättning ge-

nom den allmänna skadeståndsrätten. Reglerna och principerna om ersättning vid ren för-

mögenhetsskada torde då utgöra den rättsliga utgångspunkten.100 

Enligt 2 kap. 2 § SkL ersätts ren förmögenhetsskada enbart då skadan orsakats ge-

nom brott. Trots att regeln verkar ge uttryck för den absoluta ståndpunkten att ren förmö-

genhetsskada kräver brott för att ersättas, anses regeln i 2 kap. 2 § SkL i förarbeten, praxis 

och doktrin utgöra en huvudregel som är behäftad med undantag.101 Ansvaret för ren för-

mögenhetsskada enligt gällande rätt är oklart och anses vara ett av de mer svårbehandlade 

områdena inom den juridiska disciplinen.102  

 

3.3.4 Skadan 

Oberoende av om skadan drabbat bolaget eller aktieägarna eller om skadan är att anse som 

direkt eller indirekt, krävs det att det går att konstatera att en skada faktiskt inträffat för att 

ersättning ska kunna utgå. I detta avsnitt ska det därför utredas hur skadan bestäms. Den 

skada som för denna framställning är intressant är ekonomiskt skada. Ekonomisk skada har 

generellt sett en mycket bred definition och med sådan skada avses alla skador som inte är 

reella skador, så som person eller sakskador.103 Ekonomisk skada kan till exempel sägas 

innebära att en effekt inträtt, vilken framstår som ogynnsam för det drabbade subjektet.104 

Att försöka skapa en bred definition på ekonomisk skada, likt den ovan, är dock inte sär-

skild användbart. Sådana definitioner tenderar att bli så pass breda att de kan tillämpas på 

nästan vad som helst. Lyckligtvis är det ofta onödigt att skapa en närmare generell definit-
                                                
99 Prop. 1991/92:113 s. 137.  
100 Samuelsson, Information och ansvar, s. 265. 
101 Se prop. 1972:5 s. 568, NJA 1987 s. 692 och Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 138. 
102 Samuelsson, Information och ansvar, s. 264. 
103 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 52. 
104 Persson, Skada och värde, s. 6. 
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ion av ekonomisk skada. Istället bör definitionen för skada utformas situation för situat-

ion.105  

Det har dock ansetts otillfredsställande att skadebegreppet normativt fastställs olika i 

olika situationer.106 Några allmänna utgångspunkter för bedömningen bör fastställas. En 

ekonomisk skada kan uppstå till följd av en person- eller sakskada. Skadan brukar då kallas 

allmänna förmögenhetsskador.107 De allmänna förmögenhetsskadorna bör vidare skiljas 

från rena förmögenhetsskador. En ren förmögenhetsskada utgörs enligt 1 kap. 2 § SkL av 

sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller 

sakskada. Exempel på sådana skador är när ett företag lider förlust till följd av försämrat 

rörelseresultat, när en arbetare får försämrade inkomster av sitt arbete eller när kostnader 

ökar utan nytta.108 

I 29 kap. 1 § ABL stadgas det bara att styrelsen ska ersätta den skada de orsakar. Det 

framgår därmed inte vilken typ av skada som avses. I förarbetena framgår det att man i 

lagen endast avsåg ren förmögenhetsskada.109 Det betyder att man endast avsåg sådana 

skador som uppstod utan samband med person- eller sakskador.110 Den skada som typiskt 

uppstår i ett aktiebolag eller hos en aktieägare kan beskrivas som en företagsekonomisk 

mätbar förmögenhetsförlust, som utan eller mot den skadelidandes vilja drabbat denne.111 

Den aktiebolagsekonomiska skadan kan också beskriva som viss ofördelaktig effekt å en 

nyttighet eller ett intresse.112  De båda beskrivningarna är onekligen vida omfattande och 

kan kräva vidare specificering.  

Det är både positiva skador, så som faktiska kostnader och utgifter, och uteblivna in-

täkter som anses vara skador enligt ABL.113 Dessutom kan värdeminskning på bolagets 

egendom anses vara skada. Det är alltså inte bara förmögenhetsminskning som räknas som 

skada enligt ABL, utan också händelser som gör att bolaget går minste om intäkter.114 Vi-

                                                
105 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 53 och Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 
298 ff. 
106 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 68.  
107 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 52 och Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 
297.  
108 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 61 f. 
109 SOU 1941:9 s. 633 ff. 
110 Det kan naturligtvis vara så att den skada som uppstår på grund av styrelsens handlande är en person- eller 
sakskada. Ingenting bör då hindra att även sådan skada ersätts. 
111 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s. 98. Notera dock att detta 
uttalande har föranlett kritik, då det är tveksamt om den subjektiva viljan hos skadelidande ska vara av bety-
delse. Svernlöv invänder här att om den skadelidande exempelvis är ett företag är det tveksamt om bolaget 
som sådant kan ha en vilja att inte lida skada, Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, fotnot 67. För 
en djupare diskussion om bolagets väsen, se avsnitt 3.2.3. 
112 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 194. 
113 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 52. 
114 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 68. 
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dare måste skadan även kunna bestämmas till ett belopp. I vissa fall bereder detta inga pro-

blem, särskilt när det är fråga om positiva skador. I andra fall är det svårare att uppskatta 

skadans storlek, eftersom den uppkomna skadan inte kan mätas i uppkomna förluster. Så 

kan vara fallet om aktiebolagets verksamhet skulle fått en annan utveckling om styrelsen 

inte agerat på ett vist sätt. Sådan förlust brukar betecknas hypotetiskt förlust.115 I dessa situ-

ationer får den aktuella förmögenheten mätas och jämföras mot det hypotetiska förhållan-

det som förelegat om styrelsen inte hade agerat på det skadevållande sättet.116 Skadan och 

dess omfattning kommer behandlas utförligare senare i framställningen.  

 

3.4 Sammanfattning 

I det här avsnittet har styrelsens uppgifter och ansvar presenterats. Det har konstaterats att 

styrelsens ansvar enligt ABL är mycket omfattande och beskrivet i breda ordalag. Detta 

eftersom verksamheten i aktiebolaget skiftar beroende på vilken typ av verksamhet som 

bolaget bedriver. Vad gäller de uppgifter som åläggs styrelsen genom takeover-reglerna har 

det konstaterats att även dessa är omfattande. Det är målbolagsstyrelsen som blir ansvarig 

för att överse takeovern och i anknytning till detta uppkommer uppgifter så som att re-

kommendera erbjudandet för aktieägarna, förbereda eventuell due diligences-undersökning 

och förhandla med en eller flera budgivare.  

När det gäller styrelsens skadeståndsansvar har det konstaterats att 29 kap. 1 § ABL 

ålägger styrelsen ett ansvar gentemot både bolaget och aktieägarna. Ansvaret gentemot 

aktieägarna delas upp i ansvar för direkta skador och indirekta skador. Det direkta skade-

ståndet föranleder sällan några problem. Dock måste en överträdelse av en norm i ABL, 

tillämplig lag för årsredovisningen eller bolagsordningen föreligga. Det indirekta skade-

ståndsansvarets vara eller icke vara är omstritt i svensk rätt. Den generella uppfattningen är 

att ett sådant enbart kan utgå om aktieägarna skadats indirekt genom en överträdelse av 

likhetsprincipen eller generalklausulen. Slutligen har det konstaterats att takeover-reglerna 

inte ger aktieägarna någon rätt till skadestånd, då dessa instrument gäller på avtalsrättslig 

basis mellan börsen och bolaget, och att ansvar för ren förmögenhetsskada i undantagsfall 

kan utgå trots att brott inte begåtts.  

  

                                                
115 Stattin, Företagsstyrning – en studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 340.  
116 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 68 f. 
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4 Styrelsens ansvar vid culpöst användande av bolagets 

resurser 

4.1 Inledning  

Vid en takeover uppstår det oundvikligen kostnader för målbolaget. Sådana kostnader be-

står tillexempel av att förbereda due diligence-undersökning och utvärdera erbjudandet. 

Eftersom det är styrelsen som har kompetens och skyldighet att fatta beslut om vilka åtgär-

der som ska vidtas vid en takeover, är det också styrelsens uppgift att bestämma hur stor 

det av bolagets kapital som ska gå till förberedelserna inför takeovern. En takeover ger 

därmed upphov till svåra gränsdragningar där styrelsen måste göra en avvägning mellan 

vikten och framgångsmöjligheterna av en åtgärd och kostanden för bolaget.117 Om styrelsen 

använder bolagets resurser på ett culpöst vis, genom att dra på bolaget onödiga kostnader, 

bör det finnas möjlighet av att göra ledamöterna skadeståndsskyldiga för den skada sådana 

kostnader orsakar.118  

I det här avsnittet ska en sådan skadeståndsskyldighet undersökas. Inledningsvis 

kommer kapitalanvändningen i målbolaget undersökas. Detta sker i syfte att utreda hur 

aktiemarknadsrättsliga kostnader, så som takeover-kostnader, bör behandlas rättsligt. Sedan 

kommer den eventuella skadan utredas. Efter det kommer den skadeståndsrättsliga grun-

den för styrelsens ansvar utredas. Den skada som drabbar aktieägarna vid styrelsens vårds-

lösa hantering av resurserna i målbolaget är en indirekt skada. Därför kommer bedömning-

en kretsa kring aktieägares möjlighet att få ersättning för indirekt skada.  

 

4.2 Kapitalanvändning i aktiemarknadsbolag 

4.2.1 Möjliga aktiemarkandsrättsliga kostnader för bolaget vid takeovers 

I det här avsnittet ska det utredas vilka kostnader som kan uppstå vid en takeover. Till att 

börja med har målbolagsstyrelsen enligt II.19 takeover-reglerna en skyldighet att utvärdera 

och värdera erbjudandet, samt därefter lämna en rekommendation avseende budet till ak-

tieägarna. Denna utredning kan bli mer eller mindre omfattande, beroende på omständig-
                                                
117 Stattin, Takeover, s. 338.  
118 A. a. s. 339.  
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heterna i det enskilda fallet.119 I de flesta fall saknar styrelsen tillräcklig kunskap att själva 

utvärdera erbjudandet. De måste då anlita externa experter som utför värderingen. Det gör 

att styrelsens uppgifter regelmässigt består av att sätta upp en ändamålsmässig utvärde-

ringsorganisation och att bistå med information om bolaget.120 

När det finns fler än en budgivare kommer det oundvikligen uppstå ökade kostnader 

för målbolaget. Konkurrerande bud leder ofta till budstrider och budstrider tenderar att dra 

ut tiden för takeover-processen. Kostnaderna när det finns alternativa budgivare kan tillex-

empel bestå av de ökade kostnader det innebär att jämföra två bud med varandra, att 

kommunicera med två budgivare istället för en och att ha datarum tillgängliga för fler än en 

budgivare. Det ska dock påpekas att de extra kostnader som uppstår vid alternativa budgi-

vare nästan alltid anses vara försvarbara, eftersom budstrider leder till att budpremien sti-

ger.121 

En annan kostnad som är vanlig i takeover-sammanhang är kostanden för informat-

ionskampanjer från målbolagets sida. En informationskampanj riktar sig från målbolagssty-

relsen till aktieägarna och innebär att styrelsen saluför och argumenterar för sin ståndpunkt 

i fråga om erbjudandet. Informationskampanjer av det här slaget har varit föremål för 

AMN:s granskning. I AMN 2005:47 uttalade de att informationskampanjer är förenliga 

med god sed, så länge informationen som saluförs däri har saklig grund. I AMN 2007:10 

uttalades dock att informationskampanjer inte får ge upphov till oskäliga kostnader. 

Nämnden gjorde ingen bedömning av vad som kan anses utgöra oskäliga kostnader. För att 

avgöra vad som är oskäliga kostnader är det brukligt att ställa kostnaderna i relation till det 

totala värdet av hela affären, det så kallade deal value. En annan parameter som kan tas 

med i beräkning är målbolagets totala omsättning.122 

Slutligen genererar due diligence-undersökningar kostnader för målbolaget. En due 

diligence-undersökning är ofta kostsam för bolaget eftersom en sådan tar mycket tid i an-

språk och kräver att nyckelpersoner inom målbolaget tillgängliggör sina resurser inför 

undersökningen. Målbolagsstyrelsen måste därför göra en avvägning kring om budet är 

tillräckligt intressant för att en due diligence-process ska dras igång.123 

 

                                                
119 Jfr kommentaren till II.19 takeover-reglerna. Här anges det till exempel att utredningens omfattning är 
beroende av om erbjudandet består av aktier eller om aktieägarna får betalat kontant. Om vederlaget utgörs 
av aktier krävs en mer långtgående undersökning.  
120 Stattin, Takeover, s. 332 f. 
121 A. a. s. 337 ff. 
122 A. a. s. 372. 
123 A. a. s. 205 f.  
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4.2.2 Aktiemarknadskostnader ur borgenärssynpunkt 

Något kort ska sägas om takeover-kostnader i relation till borgenärsskyddet. Enligt 3 kap. 3 

§ ABL är syftet med aktiemarknadsbolaget att bereda vinst åt aktieägarna. För att hindra att 

aktieägarna fritt disponerar aktiebolagets kapital efter eget tycke ställer dock ABL upp en 

rad bestämmelser i borgenärernas intresse. Dessa bestämmelser binder visst kapital till bo-

laget och resulterar i att aktieägarna enbart fritt kan disponera över det fria egna kapitalet. 

Dessa regler kallas kapitalskyddsregler och har sin utgångspunkt i 17 kap. ABL. Kapital-

skyddsreglerna hindrar dock inte att bolaget vidtar affärsmässigt syftade dispositioner. Af-

färsmässigt syftade dispositioner är sådana som är att hänföra till bolagets verksamhet och 

som inte innebär att en värdeöverföring sker från bolaget till en aktieägare eller annan 

tredje man.124 När ett aktiebolag noteras på en marknadsplats kommer bolaget ställas inför 

kostnader som inte är direkt knutna till verksamheten. Då uppstår frågan hur dessa kostna-

der ska hanteras i relation till kapitalskyddsreglerna.  

Kapitalskyddsreglerna har tillkommit för att skydda borgenärerna. Utgångspunkten 

bör därför vara att aktiemarknadsrelaterade kostnader är tillåtna om de ligger i borgenärer-

nas intresse att de vidtas. Huruvida så är fallet är omöjligt att uttala sig generellt om. Om ett 

aktiemarknadsbolag genom sin närvaro på börsen ökar det egna kapitalet, bör kostanden 

ligga i borgenärernas intresse. En kostnad som vidtas i en takeover för att hindra en kon-

kurrent att lägga ett bud på bolaget bör däremot inte ligga i borgenärernas intresse, ef-

tersom ett sådant agerande inte generar någon inkomst för bolaget. Tyvärr resulterar rela-

tivt få aktiemarknadsrättsliga kostnader, bortsätt från när bolaget börsnoterats eller genom-

för en nyemission, i ökat kapital för bolaget. Slutsatsen blir därför att aktiemarknadskost-

nader som huvudregel endast är tillåtna om de ryms i bolagets utdelningskapacitet. Om de 

däremot drar in kapital till bolaget bör de vara tillåtna oavsett utdelningskapacitet.125 

 

4.2.3 Aktiemarknadskostnader ur aktieägarsynpunkt 

När takeover-kostnader granskas ur aktieägarnas perspektiv, bör utgångspunkten vara det i 

3 kap. 3 § ABL stadgade vinstsyftet. Som ovan konstaterats innebär vinstsyftet att verk-

samheten i bolaget ska bedrivas så att den går med vinst. Denna regel syftar till att skydda 

aktieägarna mot att företagsledningen använder bolagets resurser till sådant som inte är till 

                                                
124 Lindskog, I gränslandet mellan aktiebolagsrätten och börsrätten, s. 55 f.  
125 A. a. s. 57.  
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gagn för aktieägarna.126 Nedan ska undersökas hur denna regel fungerar med de kostnader 

som uppstår vid en takeover.  

Dotevall föreslår att vinstsyftet för aktiemarknadsbolag preciseras till att maximera 

börsvärdet för bolagets aktier.127 Om denna precisering godtas ligger det, enligt min me-

ning, nära till hands att tillåta aktiemarknadsrättliga kostnader vid en takeover. I alla fall så 

länge dessa kostnader är ägnade att leda till ett erbjudande som är så högt som möjlig för 

aktieägarna. Exempelvis torde kostnader som företas med syftet att finna en alternativ 

budgivare anses ligga i linje med vinstsyfte. Förekomsten av en alternativ budgivare leder 

ofta till en budstrid där värdet för aktieägarna maximeras. Även kostnader som vidtas för 

att få aktieägarna att inte acceptera ett för lågt erbjudande bör därför ligga i linje med vinst-

syftet. Om styrelsen väljer att inte rekommendera ett erbjudande på grund av att budpre-

mien är för låg och sedan spenderar bolagets resurser på en informationskampanj avsedd 

att informera aktieägarna om att budet inte bör accepteras bör även det ligga i linje med 

vinstsyftet. Kostnaderna syftar ju då till att se till att aktieägarna inte säljer sina aktier för 

billigt, vilket utgör ett maximerande av börsvärdet. 

Kostnader till vilket pris kan dock inte accepteras, oavsett om de företagits för att 

maximera aktieägarnas aktievärde. AMN har uttalat sig om storleken på de kostnader som 

styrelsens kan dra på bolaget under en takover. I AMN 2006:55 sade de att god sed på akti-

emarknaden medför att styrelsen inte får dra på bolaget oskäliga kostnader för åtgärder 

vidtagna under en takeover. Återigen är AMN 2007:10 av intresse, eftersom AMN uttalade 

att detta innebära att kostnaderna måste vara marknadsmässiga och sakligt motiverade som 

förenliga med aktieägarnas intresse. Bedömningen av vad som är marknadsmässigt och 

sakligt motiverat måste göras med utgångspunkt i den vårdplikt styrelsen har gentemot 

bolaget. Enligt min mening verkar det som om AMN därmed stället aktieägarnas intresse 

mot ett eventuellt eget bolagsintresse. Vårdplikten föreligger enbart gentemot bolaget och 

det blir således bolagets intresse av att inte minska sitt kapital som står emot aktieägarnas 

intresse av att vidta kostnader som ökar börsvärdet. AMN verkar vara av åsikten att aktieä-

garnas intresse ska vara styrande, men att det finns en gräns för när bolagets intresse av att 

inte förlora allt sitt kapital sätter stopp för takeover-kostnaderna.  

 

                                                
126 Prop. 2004/05:85 s. 219. 
127 Dotevall, Bolagsledningens skadestånd, s. 153.  
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4.3 Skadan 

Innan den rättsliga grunden för skadestånd utreds, måste det bestämmas om det överhu-

vudtaget uppstår någon skada när styrelsen använder bolagets resurser på ett culpöst vis i 

en takeover-situation. Ett tänkbart händelseförlopp kommer här exemplifieras. När målbo-

lagsstyrelsen blir varse att ett takeover-erbjudande är förestående, vidtar de alla de hand-

lingar som enligt II.17-19 takeover-reglerna åligger styrelsen. Problemet är dock att styrel-

sens genom hela processen drar på bolaget mycket större kostnader än vad som krävs. Till 

exempel anlitas en oskäligt dyr extern rådgivare för att hjälpa till med utvärderingen av er-

bjudandet, styrelsen agerar motsträvigt i kontakten med budbolaget så att processen tar 

dubbelt så lång tid som den borde och styrelsen tar i anspråk onödigt många av bolagets 

nyckelpersoner under due diligence-undersökningen, vilket stör verksamheten i hög ut-

sträckning. Dessutom drar styrelsen igång en mycket överprisat informationskampanj. Ge-

nom åtgärderna lider bolaget en primär skada, eftersom dess resurser använts till åtgärder 

som inte hade någonting med verksamheten att göra och som kostade mer än de borde ha 

gjort. Åtgärderna har alltså försämrat bolagets resultat. Till följd av detta sjunker bolagets 

aktiekurs. Aktieägarna anser därmed att de lidit en indirekt skada. Nedan ska utredas om så 

är fallet.  

Angående den grundläggande redogörelsen för vad som utgör skada hänvisas till av-

snitt 3.3.4. Inledningsvis bör det prövas om skadan i exemplet är att klassificera som en 

positiv skada. En sådan skada kännetecknas av att en förmögenhetstillgång frångått den 

skadelidande.128 I exemplet är det relativt enkelt att sluta sig kring slutsatsen att bolaget lidit 

en positiv skada genom att förmögenhetstillgångar tagits ifrån bolagets kapital för att täcka 

de aktiemarknadsrättsliga kostnaderna. För aktieägarna är det däremot svårare att be-

stämma den indirekta skadan. Det går nämligen inte att säga att förlusten av x kr av bola-

gets kapital innebär en automatisk förlust av x kronor för aktieägaren. Givetvis kunde de x 

kronor som bolaget förlorade varit kronor som kunde delats ut, men det går inte med sä-

kerhet att säga att samtliga av de förlorade kronorna skulle delats ut. Det går heller inte att 

säga att en förlust av x kronor leder till en automatisk kursnedgång på x kronor. Istället blir 

det fråga om att försöka mäta förlusten i en hypotetisk förmögenhetsförlust. Exempel på 

en hypotetisk förmögenhetsförlust är när ett bolag skulle haft en annan utveckling om inte 

den skadebringande handlingen vidtagits.129  Generellt sett är det svårare att bestämma en 

                                                
128 Stattin, Företagsstyrning – en studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 340.  
129 A. a. s. 340.  
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hypotetisk förlust än en konkret förlust. Den grundläggande principen i de här fallen är att 

ersättningen ska försätta den skadelidande i samma ekonomiska situation som om den ska-

delidande handlingen inte inträffat. Man jämför alltså aktieägarens ekonomiska ställning 

efter skadan med hur ställningen varit om skadan inte inträffat.130 Slutsatsen i denna del är 

därför att aktieägare får anses ha lidit en indirekt skada vid en kursnedgång orsakad av att 

styrelsens culpösa användande av bolagets kapital.  

 

4.4 Aktieägares skadestånd för indirekt skada enligt 29 kap. 1 § 1 st. 

2 p. ABL 

4.4.1 Inledning 

Efter att ha konstaterat att det föreligger en skada vid culpöst användande av bolagets re-

surser, ska den rättsliga grunden för att kräva ansvar för sådan skada utredas. Det ska där-

med undersökas vilka möjligheter aktieägare har att utkräva ansvar hos styrelsen till följd av 

den indirekta skada aktieägaren drabbats av i och med användandet av bolagets resurser. 

Det rättsliga stödet för ett sådant ansvar utgår från 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL. Bestämmel-

sen anses ge uttryck för aktieägares rätt till indirekt skadestånd. Rättsläget kring aktieägares 

rätt till skadestånd för indirekt skada är mycket oklart i svensk rätt. Detta beror till stor del 

på systematiken i den aktiebolagsrättsliga skadeståndsregleringen. När bolaget lider en 

skada, som därmed indirekt gör att aktieägarna lider skada, dabbas alla aktieägare lika. Tan-

ken enligt ABL är då att aktieägarna kollektivt ska väcka talan å bolagets vägnar genom 29 

kap. 1 § 1 st. 1 p ABL. När bolaget sedan blivit ersatt, anses också aktieägarna ha blivit in-

direkt ersatta. Dessutom anses skadan vara något som aktieägaren får finna sig i, eftersom 

skadan drabbat alla lika och är en naturlig följd av bolagets verksamhet.131 Mot denna bak-

grund har utrymmet för aktieägare att väcka tala för indirekt skada ansetts vara mycket litet 

i den gängse doktrinen.132 Det finns dock företrädare i doktrin som anser att den nuvarande 

uppfattningen är allt för sträng och att det istället finns ett behov av att låta aktieägare föra 

talan för indirekt skada.133 Lagstiftaren har varit i den närmast vacklande i frågan.134 Från att 

                                                
130 SOU 2005:18 s. 99. 
131 Prop. 1997/98:99 s. 187. 
132 Se exempelvis prop. 1997/98:99 s. 187, Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 80 och Dote-
vall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 218. 
133 Den mest omfattande framställningen av en sådan åsikt torde vara Andersson, Medelbar skada och aktieä-
gares skadeståndsanspråk, NTS 1999:3 s. 81. 
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ha intagit en öppen syn på aktieägares indirekta skadestånd, har inställningen blivit mer 

nekande. Lagen ger dock fortfarande ingen ledning och det ursprungliga öppna rättsläget 

har inte ändrats i sak. Frågan är därmed fortfarande öppen för analys.  

 

4.4.2 Den historiska rättsutvecklingen  

Frågan om indirekt skadestånd berördes för första gången av lagstiftaren i förarbetena till 

ABL 1944. I anslutning till bestämmelsen om aktieägares skadestånd sades att ”bestämmel-

sen icke [bör] vara begränsad till omedelbar skada. Vissa aktiebolagsrättsliga regler, som 

lända skydd för bolaget, måste nämligen äga en sådan betydelse för enskilda aktieägare eller 

bolagsborgenärer, att dessa böra kunna föra talan om ersättning för den medelbara [indi-

rekta] skada som genom överträdelse av reglerna tillskyndas dem.”135 Tyvärr specificerades 

inte vilka regler som vid överträdelse skulle kunna resultera i ett sådant skadestånd. Som 

exempel nämndes dock generalklausulen. I övrigt lämnades avgörandet om vilka regler som 

kunde grunda skadeståndsrätt över till rättstillämpningen.136 Det framgick således inte om 

en överträdelse av generalklausulen var den enda överträdelsen som kunde resultera i an-

svar eller om även andra överträdelser kunde föranleda sådan rätt. Då valet av regler över-

lämnades till rättstillämpningen har uttalandet uppfattats som att även andra överträdelser 

kan leda till skadestånd.137 

Frågan om aktieägares rätt till ersättning för indirekt skada togs enbart upp som has-

tigast i förarbetena till ABL 1975, genom en hänvisning tillbaka till ABL 1944:s förarbeten, 

samt ett konstaterande om att tredje man kan ha rätt till skadestånd för indirekt skada.138 

I förarbetena till nuvarande ABL utreddes frågan mer utförligt i ett försök att ”fast-

ställa rättsläget”. I SOU 1995:44 fastslogs därför att ”gällande rätt inte lämnar enskilda ak-

tieägare något utrymme att föra talan om ersättning för indirekt skada som drabbat alla 

aktieägare lika. Rätt för enskilda aktieägare till ersättning för indirekt skada kan endast anses 

föreligga, när den indirekta skadan vållats genom en överträdelse av likhetsprincipen eller 

generalklausulen.”139 Den efterföljande prop. 1997/98:99 förmedlade i princip samma bud-

skap, om än i något varsammare ordalag. Här sades nämligen att enskilda aktieägare torde ha 

rätt till ersättning enbart vid överträdelse av generalklausulen och likhetsprincipen. Detta 
                                                                                                                                          
134 De förarbeten som framförallt behandlar frågan är SOU 1941:9, SOU 1995:44 och prop. 1997/98:99. 
Även SOU 1971:15 tar upp frågan, men hänvisar då i princip enbart tillbaka till tidigare förarbeten.  
135 SOU 1941:9 s. 641. 
136 A. bet. s. 641. 
137 Andersson, Medelbar skada och aktieägares skadeståndsanspråk, NTS 1999:3 s. 83 f. 
138 SOU 1971:15 s. 353  
139 A. bet. s. 248. 
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”eftersom varje skada som tillfogas bolaget indirekt innebär en skada även för aktieägarna, 

skulle en allmän rätt till skadestånd för dem strida mot aktiebolagslagens system och 

syfte.”140  

Det något problematiska med prop. 1997/98:99 är att utredarna inte avsåg göra nå-

gon ändring i gällande rätt. Regeringen fastslog nämligen att ”det inte heller när det gäller 

aktieägares indirekta skada finns anledning att ändra i gällande rätt.”141 Exakt vad som av-

sågs med gällande rätt specificerades inte. Detta är problematiskt eftersom förarbetena till 

ABL 1944, uppfattningen om rättsläget i doktrin och SOU 1995:44 inte ger uttryck för 

samma bild av gällande rätt. 

 

4.4.3 Praxis angående indirekt skada 

Då lagstiftaren överlämnat till domstolarna att utveckla vilka regler som kan leda till indi-

rekt skadestånd vid överträdelse, kan det tänkas att en riklig praxis borde ha utvecklats. Så 

är dock inte fallet. Det finns bara ett fall där en aktieägare fått ersättning för vad som ver-

kar vara indirekt skada, nämligen NJA 2000 s. 404. HD valde dock att inte uttryckligen 

benämna skadan indirekt och fallet har därför en något begränsad allmängiltig betydelse för 

skadestånd vid indirekt skada. Trots detta visar fallet att skadestånd kan utgå för annan 

skada än direkt skada. 

I fallet hade styrelsen i ett aktiebolag flyttat över all verksamhet från bolaget till ett 

annat aktiebolag som ägdes av majoritetsägaren i det första bolaget. Verksamheten i det 

första bolaget skulle därefter upphöra. Minoritetsägaren i bolaget väckte därför talan mot 

styrelsen och gjorde gällande att dennes intressen som minoritetsägare lidit skada till följd 

av beslutet att flytta verksamheten. 

I domskälen refererade HD till både generalklausulen och till skadeståndsbestämmel-

sen i nuvarande 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL. De uttalade därefter att styrelsen inte får företa 

rättshandlingar som är ägnade att bereda otillbörlig fördel för en aktieägare eller nackdel för 

annan aktieägare, samt att styrelseledamot som vid fullgörande av sitt uppdrag skadar ak-

tieägare ska ersätta skadan. HD konstaterade sedan att beslutet att lägga ner verksamheten 

stred mot verksamhetsföremålet, och därmed mot bolagsordningen, samt att beslutet var 

ägnat att ge otillbörlig fördel för majoritetsaktieägaren. Styrelsen måste även ha insett att 

                                                
140 Prop. 1997/98:99 s. 186.  
141 A. a. s. 187. 
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beslutet skulle orsaka minoritetsägaren skada. HD slog därmed fast att beslutet i praktiken 

gjorde att minoritetsaktieägarens aktier blivit omöjliga att avyttra.  

 

4.4.4 Diskussionen kring rättsläget i doktrin 

Det oklara rättsläget har varit föremål för en tämligen omfattande diskussion i doktrin. 

Inledningsvis ska Nials tolkning av gällande rätt presenteras.142  Både SOU 1995:44 och 

prop. 1997/98:99 lutat sig nämligen mot Nials uttalanden då de tolkar gällande rätt. Nials 

uppfattning får därmed sägas ha varit den allmänt rådande under tiden före dessa båda 

förarbeten. Nial menar att möjligheten för aktieägare att kräva skadestånd för indirekt 

skada är mycket begränsad. Han anser att eftersom varje skada som drabbar bolaget även 

drabbar aktieägarna skulle en allmän rätt till skadestånd för indirekt skada allvarligt strida 

mot ABL:s syfte och system. Dessutom skulle preskriptionsreglerna sättas ur spel.143 Nial 

betonar istället aktieägares möjlighet att på andra vis kräva skadestånd, där han framför allt 

pekar på bolagsstämmans rätt att väcka talan å bolagets vägnar enligt 29 kap. 1 § 1 st. 1 p. 

ABL eller minoritets möjlighet att föra talan i bolagets namn enligt 29 kap. 9 § ABL.144 Han 

anser dock att aktieägare bör ha rätt till indirekt skadestånd i de fall då en skada reellt riktar 

sig mot aktieägaren, så som i de fall då likhetsprincipen eller generalklausulen överträtts.145 

Även Dotevall menar att grundprincipen i svensk rätt är att indirekt skada inte är er-

sättningsgill. Han refererar till tysk rätt som utesluter dubbelt ansvar för samma skada. Det 

betyder att aktieägaren enbart har rätt att kräva skadestånd för indirekt skada om bolaget 

inte visar något intresse för att driva en sådan skadeståndstalan. Annars skulle aktieägare 

kunna skaffa sig fördel genom att driva sin skadeståndstalan på bekostnad av bolagets ta-

lan. Dotevall verkar dock, trots hänvisningen till det tyska rättsläget, vara av åsikten att ak-

tieägare som lidit indirekt skada inte kan anses ha blivit helt ersatta då den direkta skadan i 

bolaget ersätts.146 Dotevall anser i linje med detta att vissa regler i ABL är så pass viktiga för 

enskilda aktieägare att de därför måste kunna ta till vara på sin rätt när denna kränks. Om 

en regel därmed sats upp för att skydda aktieägaren bör en överträdelse kunna ge rätt till 

                                                
142 Nial inställning har presenterats i dennes verk Svensk associationsrätt i huvuddrag. Verket har efter Nials 
bortgång fortsatt ges ut under omarbetning av Johansson. Hänvisningar kommer därför i det följande göras 
antingen till de förarbeten där Nials ursprungstankar kommer till uttryck genom hänvisningar eller till Johans-
sons verk.  
143 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 377.  
144 Se prop. 1997/98:99 s. 186 som hänvisar till tidigare upplaga (6 uppl.) av Nials Svensk associationsrätt i 
huvuddrag, s. 346 f. 
145 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 378. 
146 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s. 454 ff.  
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skadestånd. Generalklausulen och likhetsprincipen är två exempel på sådana regler. Han 

anser dock att en talan om indirekt skada för aktieägare bör vara begränsad till privata ak-

tiebolag. I publika aktiebolag med en stor ägarspridning bör en sådan talan inte vara tillå-

ten. Anledningen till detta är att det finns en större risk för missbruk när det finns ett stort 

antal aktieägare som var och en äger få aktier.147  

Det i närtid mest ambitiösa försöket att ifrågasätta det stränga synsätt som bland an-

nat Nial och Dotevall företräder kommer från Andersson.148 Andersson menar att rättsläget 

efter SOU 1995:44 och prop. 1997/98:99 är betydligt mer komplicerat än att Nial och 

Dotevalls strikta syn ska vara fortsatt rådande. Andersson intar istället en mer liberal stånd-

punkt i fråga om aktieägares rätt till skadestånd. Han menar att det rättsläget som skapades 

genom SOU 1941:9 inte ändrades genom SOU 1995:44 eller prop. 1997/98:99, trots att 

dessa förarbeten försökte ”fastställa rättsläget”. Istället är det fråga om en tolkning av rätts-

läget som inte behöver accepteras av domstolarna. Som argument för att låta aktieägarna 

enskilt föra talan om indirekt skadestånd anför Andersson allmänhetens förtroende för 

aktiemarknaden, individuella rättvisesynpunkter, existensen av ett hjälpmedel mot majori-

tetsmissbruk, samt preventionsaspekter. Andersson menar att aktieägares rätt till skade-

stånd för indirekt skada ska vara ett undantag till huvudregeln om att sådan skada inte er-

sätts. Skadestånd för indirekt skada ska därför vara reserverat för de fall då en minoritet 

inte når upp till aktuella procentgränsen i 29 kap. 9 § ABL eller av andra anledningar inte 

kan föra en sådan talan å bolagets vägnar.149 

I den nordiska debatten har även Norman Aarum behandlat det indirekta skadestån-

det ingående. Hon anser, precis som Andersson, att aktieägare bör beredas möjlighet att 

kräva skadestånd för indirekt skada. Hon anser nämligen att problemen sammankopplade 

med en sådan möjlighet inte kan väga tyngre än aktieägares rätt till ersättning då de lidit 

skada. Den skadelidandes möjlighet att få ersättning för skadan måste väga tyngre än den 

skadevållandes intresse att inte drabbas av för hårda sanktioner.150 

 

4.4.5 Fördelar respektive nackdelar med ansvar för indirekt skada 

Nedan ska fördelar med att tillåta ett indirekt skadestånd vägas mot nackdelarna. Diskuss-

ionen kommer luta sig mot de i doktrin framförda argumenten.  

                                                
147 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 183.  
148 Andersson, Medelbar skada och aktieägarens skadeståndsanspråk, NTS 1999:3 s. 81.  
149 A. a. s. 87 ff.  
150 Norman Aarum, Styrelsemedlemmers erstatningsansvar i aksjelskaper, s. 261 f. 
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Det kanske främsta argumentet mot ett indirekt skadestånd för aktieägare är att de 

har tillgång till andra rättsliga åtgärder för att tillvarata deras intressen. Det är detta argu-

ment som Nial med mest styrka anfört och som SOU 1995:44 grundat sitt resonemang på. 

Det finns nämligen en rad möjligheter för aktieägarna att ta till vara på sina intressen. För 

det första har aktieägarna möjlighet att genom ett beslut på stämman väcka talan mot sty-

relsen å bolagets vägnar, genom 29 kap. 1 § 1 st. 1 p. ABL. Genom denna åtgärd får bola-

get ersättning för den skada det lidit och aktieägarna ersätts därför indirekt. Problemet med 

en sådan talan är att den kräver ett beslut på bolagsstämman som i sin tur kräver majoritet 

bland aktieägarna. En minoritet kan således förvägras talan. För att lösa problemet har 29 

kap. 9 § ABL tillkommit. Denna bestämmelse ger en minoritet som uppnår 10 procent av 

röstetalet möjlighet att i bolagets namn väcka talan mot styrelsen.  

Utöver möjligheterna att väcka talan i bolagets namn, antingen genom majoritets- el-

ler minoritetsbeslut, har aktieägarna möjligheter att påverka styrelsens sätt att styra bolaget. 

Aktieägarna kan till exempel genom rösträtten på bolagsstämman påverka förvaltningen av 

bolaget eller genom klanderrätten klandra de bolagsstämmobeslut de inte anser kommit till 

på rätt sätt.151 Båda dessa rättsliga åtgärder kan dock visa sig omöjliga eller svåra att an-

vända sig av som aktieägare. Rösträtten på bolagsstämman är inte mycket värd om aktieä-

garen tillhör en minoritet. Eftersom majoritetsprincipen tillämpas på bolagsstämmorna i ett 

aktiebolag och majoriteten därutöver har makten att tillsätta styrelsen, har en minoritetsä-

gare i praktiken en mycket liten möjlighet att påverka förvaltningen av bolaget.152 Klander-

institutet kan visserligen fritt nyttjas av enskilda aktieägare. Dock är det bara stämmobeslut 

som kan klandras. Eftersom det är styrelsen som har hand om bolagets förvaltning, inte 

bolagsstämman, fattas de flesta beslut om förvaltningen i styrelsen. Att aktieägare kan 

klandra stämmobeslut är alltså inte till någon hjälp vid felaktig förvaltning.   

I doktrin är det inte helt klarlagt om dessa möjligheter att påverka styrelsens arbete i 

bolaget bör tas in i bedömningen om ett indirekt skadestånd ska vara möjligt eller inte.153 

Enligt ett sätt att se på ansvaret tas varje sätt för aktieägarna att påverka bolaget in i be-

dömningen. En möjlig åsikt är då att dessa rättsmedel är nog och att ytterligare åtgärder, så 

som skadeståndstalan för indirekt skada, är överflödiga.  Den motsatta åsikten bör då vara 

att förekomsten av möjligheter att styra verksamheten i bolaget inte bör utesluta rätt för 

aktieägaren att föra skadeståndstalan. En mellanväg torde därmed vara att indirekt skade-

                                                
151 Jfr 7 kap. 1-2 §§ och 50-51 §§ ABL. 
152 7 kap. 40 § ABL. 
153 Ström, Bolagsledningens skadeståndsansvar gentemot enskilda aktieägare vid indirekt skada, JT Nr 3 
2001/02 s. 587, med hänvisningar till Samuelsson, Kender-Roos-Skog och Taxell.  
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stånd för aktieägare visserligen bör tillåtas, men att denna möjlighet ska kunna användas 

endast om alla andra möjligheter är uttömda.  

Ett vanligt argument mot aktieägares rätt för indirekt skada är att en sådan rätt inte 

ligger i linje med aktiebolagens system eller syfte. Detta eftersom varje skada som tillfogas 

bolaget också indirekt skadar aktieägarna. Eftersom skadan drabbar alla aktieägare lika lig-

ger det i linje med aktiebolagslagens system att se dessa skador som någonting som aktieä-

gare får finna sig i. Det här argumentet åtnjuter ett brett stöd i doktrin.154Argumentet är 

dock inte oomstritt. Anderson anser att det inte alls är lika uppenbart som det sägs i SOU 

1995:44 och prop. 1997/98:99 att en allmän skadeståndsrätt för aktieägare skulle strida mot 

aktiebolagens syfte och system, eftersom en sådan skadeståndsrätt förutsattes i 1944 års 

aktiebolagslag. Om en sådan rätt till skadestånd förutsattes redan innan den moderna ABL 

tillkom, bör inte då istället lagen bygga på det övervägandet? Dessutom, menar Andersson, 

är felaktigt agerande från bolagsledningen inte något som hör aktieägarens normala riskta-

gande till och därmed inte heller någonting som de bör tåla.155 

Ytterligare ett argument mot ett indirekt skadestånd är risken för kumulativa proces-

ser mot styrelsen, där aktieägares talan skulle kunna hamna i konkurrens med bolagets ta-

lan. Eftersom styrelseledamöter inte har oändliga resurser skulle anspråk från både aktieä-

gare och bolaget kunna leda till att aktieägarna får ersättning på bolagets bekostnad. Detta 

skulle i sin tur kunna leda till att en aktieägare gynnas framför andra aktieägare eller att ak-

tieägarna gynnas framför borgenärerna. I doktrin är man därför relativt överens om att en 

rätt till indirekt skadestånd bara kan tillkomma aktieägare efter att alla andra rättsmedel 

uttömts.156 Således skulle möjligheten att föra talan om skadestånd för bolaget behöva ut-

tömmas innan en enskild aktieägare kunde väcka tala för indirekt skadestånd. Om majorite-

ten av aktieägaren däremot vägrar väcka en sådan talan skulle den vägen anses uttömd. 

I SOU 1941:9 anfördes att vissa regler i ABL är av sådan betydelse för aktieägarna att 

aktieägarna borde ha rätt att få ersättning för den skada som en överträdelse av dessa regler 

orsakar. Ersättning för indirekt skada är därmed ett sätt att förhindra att styrelsen vidtar 

aktiebolagslagsvidriga handlingar. Exempel på sådana bestämmelser är generalklausulen 

och likhetsprincipen.157 Det anförda utgör ett argument för att vissa bestämmelser är så 

viktiga för aktieägarna att en överträdelse bör sanktioneras trots att bolaget är den som 

primärt blir skadat.  

                                                
154 Se prop. 1997/98:99 s. 186 med hänvisningar till doktrin.  
155 Andersson, Medelbar skada och aktieägares skadeståndsanspråk, NTS 1999:3 s. 87 f. 
156 Se tillexempel Andersson, Medelbar skada och aktieägares skadeståndsanspråk, NTS 1999:3 s. 88. 
157 Andersson, Medelbar skada och aktieägares skadeståndsanspråk, NTS 1999:3 s. 90 f.  
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Ytterligare en anledning att tillåta ersättning för indirekt skadestånd är att om styrel-

sen kan komma undan med att culpöst spendera bolagets resurser och på andra sätt felakt-

igt driva bolagets verksamhet så riskerar det att allvarligt skada allmänhetens förtroende för 

aktiemarknaden. Även aktieägare med små aktieposter måste kunna lita på att bolagsled-

ningen utgår från de regler som finns. Dessa aktieägare må var och en för sig innehar små 

poster, med tillsammans innehar de en stor del av aktiemarknaden. Det gör det angeläget 

att upprätthålla dessa investerares förtroende genom att ge dem möjlighet till ersättning. 158 

Slutligen brukar risken för minoritetsmissbruk anföras som argument mot ett indi-

rekt skadestånd för aktieägare. Om var aktieägare bereds möjlighet att starta processer mot 

styrelsen finns en risk att sådana processer sätts igång antingen för att störa verksamheten i 

bolaget eller för att oskäligt ”sätta dit” styrelsemedlemmar. Argumentet är inte innehålls-

löst. När minoriteter ges rättigheter finns en risk att dessa missbrukas. Det finns dock an-

ledning att vara tveksam mot en sådan inställning. Vid en skadeståndstalan är risken att 

förlora alltid överhängande, och den påstått skadelidande får då stå för kostnaderna. Gene-

rellt sett är benägenheten att starta skadeståndsprocesser inom aktiebolag liten, speciellt när 

det rör sig om skadestånd då rättsläget inte är klart.159 Det får därför antas att även risken 

för missbruk är liten.  

 

4.4.6 Analys – styrelsen ansvar för culpöst användande av bolagets re-

surser vid takeover 

4.4.6.1 Inledning  

Redogörelsen ovan visar att rättsläget angående aktieägares indirekta skadestånd enligt 29 

kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL är oklart. Som nämnts ovan verkar det dock tämligen säkert att ak-

tieägare kan kräva rätt till ersättning för indirekt skada som uppstått vid en överträdelse av 

generalklausulen eller likhetsprincipen. Det är dock osäkert om det även krävs att aktieäga-

ren uttömt alla andra möjligheter att få sin skada ersatt innan sådan talan väcks. I NJA 2000 

s. 404 ersattes aktieägare för skada som verkade utgöras av en indirekt skada efter att gene-

ralklausulen överträtts. HD undvek dock att kalla skadan indirekt. Frågan för den här delen 

                                                
158 Andersson, Medelbar skada och aktieägares skadeståndsanspråk, NTS 1999:3 s. 90 f. 
159 Ström, Bolagsledningens skadeståndsansvar gentemot enskilda aktieägare vid indirekt skada, JT Nr 3 
2001/02 s. 590. 
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är vilka konsekvenser rättsläget får för bedömmandet av skadestånd vid styrelsens culpösa 

användande av bolagets resurser under en takeover.  

 

4.4.6.2 Tillämpning av det indirekta skadeståndet vid takeover-kostnader  

Till att börja med att det är viktigt att poängtera att styrelsens skyldighet att vidta åtgärder 

vid en takeover stadgas i takeover-reglerna. Styrelsen åläggs alltså genom självreglering att 

agera och dra på bolaget kostnader. I det ovan nämnda fallet AMN 2006:55 uttalade AMN 

dock att god sed på aktiemarknaden innebär att sådana kostnader inte får vara oskäliga. 

Styrelsen kan alltså inte med hjälp av självregleringen undkomma ansvar för sitt agerande 

under takeovern. Tvärt om talar god sed på aktiemarknaden för att ansvar bör kunna ut-

krävas om styrelsen drar på bolaget oskäliga kostnader.  

Att bolaget kan bli ersatt av styrelsen för de culpösa takeover-kostnaderna är säkert. 

Enligt 29 kap. 1 § 1 st. 1 p. ABL ska styrelseledamot ersätta sådan skada som denne orsakar 

när han eller hon fullgör sitt uppdrag. Bestämmelsen innebär att en överträdelse av lojali-

tets- och vårdsplikten medför skadeståndsskyldighet. Att genom culpöst handlande dra på 

bolaget kostnader innebär ett åsidosättande av lojalitetsplikten eftersom styrelsen gentemot 

bolaget har en skyldighet att främja bolagets intressen.160 Lojalitetsplikten gäller dock inte 

mellan styrelsen och aktieägarna. Lojalitetsplikten kan därför inte grunda en rätt till skade-

stånd för aktieägarna. Även om en sådan plikt skulle kunna härledas ur takeover-reglerna,161 

kan den förmodligen inte sanktioneras med hjälp av 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL eftersom 

denna bestämmelse kräver en överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller 

bolagsordningen. För att aktieägare ska få ersättning för indirekt skada vid culpöst använ-

dande av bolagets kapital krävs alltså att ABL överträds. Dessutom krävs det att de princi-

per om indirekt skada som etablerats i förarbetena och doktrin uppfylls.  

I 3 kap. 3 § ABL framgår att bolagets verksamhet ska bedrivas i syfte att resultera 

vinst åt aktieägarna. Som det redogjorts för ovan anser Dotevall att vinstsyftet i aktiemar-

kandsrättsliga sammanhang bör omskrivas till att innebära att verksamheten ska syfta till att 

maximera börsvärdet. Om denna omskrivning godtas bör styrelsens culpösa användande av 

bolagets kapital kunna utgöra en överträdelse av ABL, om det innebär att börsvärdet för 

aktieägarna går ned. 

                                                
160 Ydén, Målbolagsstyrelsens roll vid offentliga uppköpserbjudanden – med fokus på due diligence-frågor, JT 
2008/09 s. 345, med hänvisning till utredningen angående det offentliga uppköpserbjudandet på Perstorp AB 
som efterföljde AMN 2000:20 utförd av Munck.  
161 Se utredningen under avsnitt 3.2.3. 
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Denna omskrivning löser dock inte per automatik problemen kring aktieägares indi-

rekta skada. För det första är det inte säkert att ett skadeståndsansvar överhuvudtaget kan 

grundas på en överträdelse av vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL, ens när frågan utgörs av en strikt 

aktiebolagsrättslig situation. Vinstsyftet anses nämligen inte vara tillräckligt preciserat för 

att kunna utgöra måttstock för när en överträdelse har skett.162 Därutöver krävs det att 

överträdelsen av vinstsyftet är uppenbar för att ansvar enligt bestämmelse ska komma på 

tal.163 För det andra är vinstsyftet inte en sådan bestämmelse som vid överträdelse ansetts 

kunna grunda rätt till indirekt skadestånd. Bara sådana överträdelser som reellt riktar sig 

mot enskilda aktieägare har ansetts grunda rätt till indirekt skadestånd, så som överträdelser 

av likhetsprincipen och generalklausulen. För det tredje anser vissa i doktrin att aktieägare 

först måste uttömma alla andra möjliga rättsmedel innan rätt att föra talan för indirekt 

skada föreligger. Det verkar således som att den indirekta skada som uppstår då styrelsen 

culpöst spenderar bolagets kapital och aktiekursen därmed sjunker inte kan ersättas genom 

bestämmelserna om indirekt skada.  

 

4.4.6.3 Kritik gentemot gällande rätt 

Att aktieägare saknar möjligheten att få sin indirekta skada ersatt är enligt min mening otill-

fredsställande. Till att börja med vill jag angripa den grundsats som den restriktiva inställ-

ningen till indirekt skadestånd vilar på. I förarbetena till nuvarande ABL upprepades det i 

tid och otid att en rätt för aktieägare att kräva ersättning för indirekt skada strider mot 

ABL:s syfte och system. Detta eftersom aktieägarna genom bolagsstämman eller med hjälp 

av en minoritetstalan kan väcka en skadeståndstalan å bolagets vägnar och därmed få den 

direkta skadan i bolaget ersatt.164 Det verkar således som att den indirekta skadan anses 

indirekt ersatt, då den direkta skadan blivit ersatt. Denna slutsats får medhåll i doktrin.165 

Detta kan dock enligt min mening inte anses stämma. Möjligtvis stämmer det att aktieägar-

na får sin skada indirekt ersatt genom att bolaget blir ersatt i små aktiebolag, eftersom bola-

gets kapital i sådana bolag mer direkt motsvarar värdet på aktieägarnas aktier. I aktiemark-

nadsbolag är detta däremot långt ifrån sanningen. När styrelsen culpöst spenderar bolagets 

kapital kommer bolagets resultat försämras. Detta kommer med stor säkerhet resultera i ett 

aktiekursfall. Hur mycket aktiernas värde faller är omöjligt att veta på förhand. Om bolaget 

                                                
162 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 146.  
163 Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarkandsrätt, s. 115. 
164 SOU 1995:44 s. 248. 
165 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 218.  



 50 

vid ett senare tillfälle blir ersatt genom att en skadeståndstalan vinner framgång å bolagets 

vägnar är det enligt samma resonemang omöjligt att på förhand veta om börsvärdet till 

följd av ersättningen går upp. I en perfekt värld där all information från ett bolag återspeg-

lades i dess aktie, skulle kursen förmodligen gå upp och aktieägarna anses ersatta. Verklig-

enheten ligger dock långt från denna utopi, risken är nämligen stor att ersättningen inte får 

börsvärdet att gå upp. Bolaget har därmed blivit ersatt, utan att aktieägarna blivit ersatta. 

Ett annat tänkbart scenario är att börsvärdet visserligen går upp när bolaget blir ersatt, men 

att aktieägaren som lidit indirekt skada redan hunnit sälja sina aktier för att minimera sin 

skada. Aktieomsättningen på börsen sker trotts allt i hög takt.  

Det ovan anförda raserar enligt min mening argumentet att ett indirekt skadestånd 

strider mot ABL:s syfte. Ett tänkbart motargument är dock att denna skada drabbar alla 

aktieägare lika och att skadan därmed är någonting man som aktieägare får finna sig i. Pre-

cis som Andersson anser jag dock att argumentet är befängt. Att man som aktieägare ska 

behöva finna sig i att styrelsen agerar uppenbart culpöst bara för att man valt att satsa sitt 

kapital i ett aktiemarknadsbolag är oacceptabelt. Med samma resonemang kan kapital-

skyddsreglerna i ABL skrotas. Bara alla borgenärer drabbas lika genom styrelsens hand-

lande så är det något de får finnas i.  

När ett indirekt skadestånd diskuteras talas det ofta om att en minoritet bör ges rätt 

att föra en sådan talan då majoriteten inte vill väcka talan i bolagets namn. Med minoritet 

avses då en minoritet som inte når upp till de 10 procent som krävs för att väcka en mino-

ritetstalan. På grund av det ovan anförda anser jag dock att det även finns ett behov för en 

majoritet att väcka talan för indirekt skada enligt 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL. Detta eftersom 

aktieägarna inte kan anses ha blivit indirekt ersatta genom att bolaget blivit ersatt. Majorite-

ten (eller alla aktieägare i grupp) skulle enligt denna lösning inte vara hänvisade till det in-

terna skadeståndet när deras aktier tappat i värde på grund av en direkt skada i bolaget. 

Istället bör de enligt min mening kunna kräva ersättning för den indirekta skadan som de 

dabbats av när börsvärdet på deras aktier sjönk. Detta skulle bara gälla aktiemarknadsbolag, 

eftersom kursvärdet i aktiemarknadsbolag inte direkt avspeglar förmögenheten i bolaget på 

samma vis som i små, privata bolag.  

Mot en sådan lösning talar att skadeståndsansvaret för styrelsen blir mycket omfat-

tande. Med det i ovan förda resonemanget finns det nämligen både en ersättningsgill skada 

i bolaget och en ersättningsgill skada hos aktieägarna. Till det kommer att kretsen av aktieä-

gare i aktiemarknadsbolag ofta är mycket vid. Det finns därmed en risk att aktieägarna och 

bolaget kommer att konkurrera om ersättning. I aktiemarknadsbolag med en stor krets 
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aktieägare är risken dessutom stor att sådana möjligheter missbrukas. En konkurrent kan 

enkelt köpa sig till ett aktieinnehav och därmed börja missbruka de rättigheter som följer 

med innehavet.  

Problemen kring aktieägares rätt till indirekt skadestånd låter sig inte lösas på ett en-

kelt vis. Att ge en generell rätt för aktieägare att kräva skadestånd för indirekt skada är för-

knippat med en mängd problem. Institutet skulle till exempel bli enkelt att missbruka, kret-

sen skadelidande skulle bli svår och aktieägarna och bolaget skulle kunna komma att bli 

konkurrenter i fråga om ersättning. Det är dock enligt min mening inte önskvärt att aktieä-

gares indirekta skada idag inte går att ersätta om den inte är ett resultat av en överträdelse 

av generalklausulen eller likhetsprincipen. Speciellt argumentet om att skadan drabbar alla 

lika och att den därför är någonting som aktieägarna får tåla, rimmar enligt min mening illa 

med dagens aktiemarknad. Att aktieägarna ska få tåla att styrelsen culpöst slösar bort bola-

gets pengar utan att kunna få ersättning för ett sådant handlande strider helt mot den de-

batt som förs kring att det måste bli lättare att straffa bolagsledningar som agerar på ett sätt 

som raserar förtroendet på aktiemarknaden.   

 

4.5 Sammanfattning 

I det här avsnittet har aktieägares skadeståndsanspråk för indirekt skada till följd av styrel-

sens användande av bolagets resurser behandlats. Till att börja med undersöktes vilka kost-

nader som kan uppstå vid en takeover och hur dessa kostnader ska hanteras rättsligt. Ut-

redningen kan sammanfattas med att aktiemarknadsrättsliga kostnader ur ett borgenärsper-

spektiv endast kan ske ur bolagets utdelningsbara kapacitet. Ur ett aktieägarperspektiv bör 

takeover-kostnader anses ligga i aktieägarnas intresse så länge kostnaderna inte kan anses 

vara oskäligt.  

När det gällde skadestånd för sådana kostnader konstaterades det först att styrelsens 

användande av bolagets resurser under en takeover kan klassas som en indirekt skada för 

aktieägarna om användandet av resurserna lede till att värdet på aktierna går ner. Huruvida 

skadestånd för indirekt skada ersätts i svensk rätt är osäkert. Förmodligen ersätts bara så-

dan skada om skadan uppstått genom en överträdelse av aktiebolagens generalklausul eller 

likhetsprincip. Detta är problematiskt eftersom en sådan överträdelse sällan föreligger i 

takeover-sammanhang. Istället handlar ett culpöst användande av bolagets resurser om en 

skada som drabbar alla aktieägare lika. Aktieägare kan därmed få sin indirekta skada ersatt 

enbart genom att bolaget får sin skada ersatt.  
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5 Styrelsens ansvar vid culpösa rekommendationer 

5.1 Inledning  

En av målbolagsstyrelsens centrala uppgifter under takeover-processen är att utvärdera det 

aktuella budet och komma med en rekommendation angående budet till aktieägarna. Det är 

ingen enkel uppgift eftersom utvärderingen skiljer sig från de uppgifter som styrelsen nor-

mal ägnar sig åt.  Utvärderingen kräver att målbolaget värderas. Detta är ofta något som 

styrelsen inte har kvalifikationer att göra själv, utan finansiella och legala externa experter 

bör tas in.166 Om styrelsen inte tar in extern hjälp eller på något annat sätt agerar culpöst är 

det stor risk att rekommendationen blir fel.  

Anledningen till att styrelsen ska lämna en rekommendation avseende budet är att 

styrelsen har information om bolaget som aktieägarna saknar. Styrelsen är därmed i en 

mycket bättre position att utvärdera huruvida erbjudandet bör accepteras eller inte. Att 

denna information kommer aktieägarna till dels är mycket viktigt.167 På grund av den bety-

dande informationsasymmetrin som råder mellan aktieägarna och styrelse, har aktieägarna 

mycket liten möjlighet att bedöma riktigheten i styrelsens rekommendation. Aktieägarna 

kommer därför i många fall lita blint på rekommendationen. Om styrelsen är culpös i sin 

utvärdering av erbjudandet har aktieägarna ingen möjlighet att skydda sig. I det här avsnit-

tet ska det därför undersökas vilka möjligheter aktieägarna har att utkräva ansvar från en 

styrelse som lämnat en culpös rekommendation. 

Inledningsvis kommer styrelsens skyldighet att lämna en rekommendation granskas. 

Sedan kommer det utredas om en culpös rekommendation leder till en skada för aktieägar-

na. Efter det kommer utredningen ägnas åt att finna en grund för aktieägares skadestånds-

talan. Till att börja med kommer ansvaret för direkt skada i 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL un-

dersökas. Sedan kommer möjligheten att etablera ett skadestånd genom den allmänna ska-

deståndsrätten och dess bestämmelse om ren förmögenhetsskada utredas. Som sista grund 

kommer möjligheten att etablera ett avtalsrättsligt förhållande undersökas.  

 

                                                
166 Stattin, Takeover, s. 331. 
167 Jfr kommentaren till II.19 takeover-reglerna. 
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5.2 Styrelsens skyldighet att lämna en rekommendation 

Enligt takeover-reglernas II.19 har målbolagsstyrelsen en skyldighet att senast två veckor 

innan utgången av budets acceptfrists offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet och 

skälen därtill. I kommentaren till bestämmelsen anges att styrelsen i målbolaget ska uttala 

sig om budet eftersom styrelsen har en bättre insyn i bolaget än aktieägarna. Det gör att 

styrelsen har en bättre möjlighet att utvärdera det framlagda budet och dess budpremie. Att 

dessa kunskaper kommer aktieägarna till del anses vara mycket viktigt.  

Styrelsens utvärdering ska utmynna i en rekommendation till aktieägarna om att ac-

ceptera eller inte acceptera budet. För att nå fram till en (korrekt) rekommendation krävs 

en metod. Denna metod brukar bestå av två delar. Till att börja med ska styrelsen bygga 

upp en utvärderingsorganisation.168  I de flesta fall räcker det inte att ta hjälp av nyckelper-

soner i den egna verksamheten, utan styrelsen måste anlita externa experter. Det är vanligt 

att både legala, finansiella och industriella experter tas till hjälp. AMN har uttalat att det inte 

föreligger något krav på att styrelsen ska anlita oberoende expertis för att ge underlag till 

uttalandet, men att så normalt lämpligen sker.169  

I nästa led ska själva utvärderingen göras. Hur utvärderingen ser ut beror till stor del 

på hur erbjudandet och omständigheterna i det enskilda fallet ser ut.170 Det naturliga är att 

utvärderingen främst kretsar kring frågan om vederlaget. Hur omfattande utvärderingen 

behöver vara beror på om vederlaget utgörs av kontanta medel eller aktier. Om vederlaget 

består av aktier i budbolaget kommer värderingsprocessen bli avsevärt mer komplicerad.171 

Utvärderingen får dock inte enbart kretsa kring vederlaget. Även andra villkor som ställs i 

erbjudandet ska utvärderas och tas i beaktande inför rekommendationen. Styrelsen ska 

också redovisa sin uppfattning om vilken inverkan ett förvärv kommer ha på bolaget och 

sysselsättningen, samt dess uppfattning om budgivarens strategiska planer.172 

När styrelsen är klar med utvärderingen och har stannat för en rekommendation ska 

rekommendationen offentliggöras. Offentliggörandet får inte ske senare än två veckor in-

nan acceptfristens utgång. Det är dock eftersträvansvärt att rekommendationen kommer så 

tidigt som möjligt, helst så pass tidigt att den kan tas in i den erbjudandehandling som upp-

rättas i samband med budet.173 

                                                
168 Stattin, Takeover, s. 333 f.  
169 AMN 2007:25. 
170 Stattin, Takeover, s. 334.  
171 A. a. s. 334.  
172 Kommentaren II.19 takeover-reglerna.  
173 Kommentaren II.19 takeover-reglerna. 
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5.3 Skadan 

I det här avsnittet ska det utredas om det överhuvudtaget uppstår en skada då en styrelsen 

lämnar en culpös rekommendation. Följden av en felaktig rekommendation kan exemplifie-

ras som följer. Styrelsen lämnar en rekommendation som är uppenbart culpös eftersom 

styrelsen inte tagit in några externa rådgivare för att genomföra en värdering. Då styrelsen 

helt saknar kunskap om hur en värdering går till, liknar rekommendationen en kvalificerad 

gissning. Genom denna rekommenderar styrelsen aktieägarna att acceptera ett bud som ger 

varje aktieägare en budpremie om x kr per aktie. Aktien var dock värd x + y kr. Om aktieä-

garna väljer att lita på den avgivna rekommendationen och säljer aktien för x kr, har aktieä-

garna gått miste om y kr. Frågan blir då om aktieägarna lidit någon skada så som skada de-

finieras enligt ansvarsbestämmelserna? 

Grunderna för bestämmandet av skada har redovisats i avsnitt 3.3.4. Här kommer 

det därför bara konstateras att aktieägares förlust (y i det i ovan uppställda exemplet) ses 

som en ren förmögenhetsskada. Skadan är även en direkt skada. Att styrelsen rekommen-

derat aktieägarna att sälja sina aktier för billigt medför nämligen ingen skada för bolaget. 

Skadan har därmed drabbat aktieägaren direkt, utan att drabba bolaget. Denna skada är att 

likna med den skada som uppstår när någon investerar i aktier på grundval av de uppgifter 

som finns i ett felaktigt prospekt. Skadan utgörs då av skillnaden mellan det belopp perso-

nen betalade och det belopp personen skulle betalat om felet inte förelegat.174  

Ett problem är att skadan måste kunna bestämmas till ett visst belopp.175 Genom att 

konstruera ett hypotetiskt händelseförlopp, där rekommendationen varit korrekt, kan ett 

sådant belopp eventuellt fastställas.176 Hypotetiska händelseförlopp är dock svåra att fast-

ställa. Det torde vara extra svårt i takeover-sammanhang, eftersom det inte finns någon 

allmän kursutveckling att luta sig mot. Vederlaget i erbjudandet innebär nämligen regel-

mässigt ett tillägg gentemot den vanliga aktiekursen. Svårigheten ligger därmed i att be-

stämma hur stort tillägget bör vara. Budpremien kan dessutom bli betydligt högre än den 

allmänna kursen om det uppstår en budstrid mellan flera alternativa budgivare. Om dom-

stolen inte kan fastställa ett hypotetiskt händelseförlopp kan den i sista hand enligt 35 kap. 

5 § RB skönsmässigt bedöma skadans storlek. 

                                                
174 SOU 2005:18 s. 99.  
175 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 52.  
176 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 68.  
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Skadan får heller inte vara av försumbart slag. Istället uppställs ett krav på att skadan 

måste uppnå visst mått av väsentlighet.177 Frågan är då var gränsen ska gå för när förlusten 

(y) kan anses vara allt för ringa för att utgöra en skada? af Sandeberg sätter frågan i relation 

till när fel i prospekt leder till att aktier säljs till fel pris. Hon pekar på förarbetena till insi-

derlagstiftningen,178 där det sägs att en kursuppgång på minst 10 procent i relation till den 

allmänna kursutvecklingen vid läckage av insiderinformation är anse vara väsentlig. Därige-

nom kommer hon till slutsatsen att fel i prospekt innebär en skada då det påverkar kursen 

med mer än 10 procent.179 Ett liknande resonemang skulle kunna anläggas på skadan vid 

culpösa rekommendationer. Om rekommendationen leder till att aktierna säljs för ett pris 

som är 10 procent lägre är vad den verkliga budpremien skulle vara (x + y) så innebär re-

kommendationen en skada. 

 

5.4 Etablerande av ansvarsgrund  

5.4.1 Inledning 

Takeover-reglerna ger, som redan konstaterats, inte aktieägarna några möjligheter att kräva 

ersättning då styrelsen brutit mot skyldigheten att lämna en rekommendation avseende 

erbjudandet. Aktieägarna är istället lämnade att söka ersättning genom andra regleringar. 

Här finns en rad tänkbara sätt att etablera en grund för skadestånd. Utgångspunkten i den 

här framställningen är ABL:s bestämmelse om ersättning för direkt skada i 29 kap. 1 § 1 st. 

2 p. ABL. Utredningen nedan kommer dock visa denna väg är problematisk, då det krävs 

en överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen för att an-

svar ska kunna utkrävas. Som andra alternativ kan det därför tänkas att allmänna skade-

ståndsrättsliga regler kan erbjuda en grund för skadestånd, genom reglerna om ren förmö-

genhetsskada. Som tredje alternativ ska det undersökas om en grund för skadestånd kan 

uppstå genom etablerandet av ett avtalsrättsligt förhållande.  

 Det ska poängteras att indelningen under dessa tre alternativa skadeståndsgrunder är 

min egen. Ordningen har främst tillkommit i ett försök att presentera rättsläget på ett pe-

dagogiskt sätt. I doktrin tenderar de olika grunderna och övervägandena att flyta in i 

                                                
177 af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 116.  
178 Prop. 1990/91:142 s. 83. 
179 af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 116. 
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varandra. En domstol skulle förmodligen inte hålla sig till min uppdelning. Jag anser dock 

att den har ett sådant pedagogiskt värde att den är värd att presentera.  

 

5.4.2 Ansvar för direkt skada enligt 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL 

5.4.2.1 Begränsningen av det direkta skadeståndet  

Bestämmelsen i 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL erbjuder aktieägarna en möjlighet att kräva ska-

destånd vid direkta skador. Så som beskrivits i avsnitt 3.3.1.3 föranleder detta normalt sett 

inget större problem. Skada som uppstår vid aktieförsäljning, på grund av att felaktig in-

formation härrör från bolaget genom årsredovisningen, utgör exempel på ersättningsgill 

skada.180 Problemet i det här fallet är att skyldigheten att lämna en rekommendation stadgas 

i takeover-reglerna. När styrelsen lämnar en culpös rekommendation sker alltså en överträ-

delse av takeover-reglerna. För ansvar krävs enligt 29 kap. 1 § 1 st. 2p. ABL att en regel i 

ABL, tillämplig lag om årsredovisningen eller bolagsordningen överträtts. Det räcker såle-

des inte att en skada uppstått, skadan måste också vara direkt hänförlig till den uppräknade 

lagstiftningen.181 Ersättning till aktieägare bör dessutom endast kunna utkrävas då styrelsen 

överträder en regel i ABL avsedd att skydda aktieägarna. Exempel på sådana regler är regler 

rörande bolagets redovisning eller då en aktieägare vägras utdelning.182  

 

5.4.2.2 Motiv bakom ansvarsbegränsningen  

Motiven bakom begränsningen i 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL, som innebär att skadestånd 

enbart kan utgå om en regel i ABL (m.fl.) överträds, ska undersökas i denna del. Motiven 

bör nämligen ligga till grund för vilken lösning som vid fall av oklarhet är mest lämplig. 

Begränsningen i 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL motiveras för det första med att det primärt är 

bolaget som skall ansvara mot tredje man, när skada uppstår då någon av bolagets organfö-

reträdare rättshandlar. Eftersom styrelsen rättshandlar å bolagets vägnar bör det vara bola-

get som ska ersätta skadan.183 Detta ställningstagande är resultatet av uppbyggnaden av 

aktiebolaget och dess organisation.  

                                                
180 Prop. 1997/98:99 s. 188.  
181 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 39. 
182 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 168 f. 
183 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 312 och Taxell, Bolagsledningens ansvar, s. 63. 
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Ansvarsbegränsningen motiveras också av att styrelsen inte har någon direkt förtro-

endeställning gentemot aktieägarna. Styrelsen agerar enbart som uppdragstagare gentemot 

bolaget. Genom dess roll som syssloman i förhållande till bolaget uppstår en lojalitets- och 

vårdplikt som resulterar i ett brett skadeståndsansvar. Aktieägarna å sin sida står enbart i 

direkt relation till bolaget. Mellan styrelsen och enskilda aktieägare finns ingen relation. 

Därmed föreligger inte heller någon lojalitets- eller vårdplikt dem emellan. Eftersom lojali-

tets- och vårdplikt saknas räcker det med att ansvar kan utkrävas vid överträdelse av de i 

lag uppställda skyldigheterna. Det skulle därmed strida mot bolagets organisation att tillåta 

en alltför vidsträckt.184 

 

5.4.2.3 Ett utvidgat ansvar för aktieägares direkta skadestånd 

Trots att 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL stadgar att det enbart är överträdelser av ABL, tillämplig 

lag om årsredovisningen och bolagsordningen som kan ge upphov till ansvar, har bestäm-

melsen tolkats så att även överträdelser av andra bestämmelser kan ge upphov till ansvar.185 

I doktrin har dock hävdats att även överträdelser av andra rättsliga föreskrifter eventuellt 

bör kunna föranleda ansvar.186 I prop. 1997/98:99 sägs nämligen att det framförallt är ABL, 

tillämplig lag om årsredovisning och bolagsordningen som bör ge skadestånd.187 Vad som 

avsågs med lokutionen framförallt utvecklades dock inte i propositionen, som över lag ägnar 

överväganden kring det direkta skadeståndet mycket liten plats.  

En vanligt förekommande tolkning är att skadestånd även kan utgå vid överträdelser 

av regler som ABL uttryckligen hänvisar till. Att så är fallet verkar vara den allmänna upp-

fattningen i doktrin.188 Däremot går åsikterna isär kring om även andra föreskrifter och 

regler kan leda till ansvar om de överträds. Samuelsson verkar vara av åsikten att det bara är 

sådana föreskrifter som ABL uttryckligen hänvisar till som kan leda till ansvar. Han anser 

att syftet med uttrycksättet ”aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisningen och bo-

lagsordningen” är att begränsa ansvaret till konkreta överträdelser av just dessa regler.189 På 

andra ställen i doktrin har dock en generösare inställning anförts. af Sandeberg menar att 

                                                
184 Ström, Bolagsledningens skadeståndsansvar gentemot enskilda aktieägare vid indirekt skada, JT 2001/02 s. 
578.  
185 Se exempelvis af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 113, Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och 
verkställande direktör, s. 451 och Samuelsson, Information och ansvar, s. 256. 
186 Stattin, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 361 f 
med hänvisning till Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s. 96 f.  
187 Prop. 1997/98:99 s. 187. 
188 Se Samuelsson, Information och ansvar, s. 256 och af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 113. 
189 Samuelsson, Information och ansvar, s. 257. 
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ansvar eventuellt kan utgå trots att den norm som överträtts inte följer av en hänvisning i 

ABL.190 För att avgöra huruvida styrelsen ska bli skadeståndsskyldig även för överträdelser 

av andra föreskrifter får föreskriftens innehåll granskas.191 Enligt Kleineman bör bedöm-

ningen av om en regel kan användas som grund för skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § 1 

st. 2 p. ABL utgå från en undersökning av den aktuella normen och om denna norm är 

tillkommen för att ge direkt skydd åt aktieägare. Om så är fallet bör det finnas vist utrymme 

för skadeståndsansvar. Kleineman anser därmed att den så kallade normskyddsläran ska 

användas för att avgöra vilka regler som vid överträdelse ska resultera i skadestånd.192 Även 

Dotevall verkar använda sig av normskyddsläran för att avgöra vilka författningar som vid 

överträdelse kan leda till ansvar under 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL. Han menar att norm-

skyddsläran skall användas för att se om den överträdda normen var sådan som skyddade 

det förmögenhetsintresse som skadats. Om så är fallet bör ansvar inträda.193 

Då åsikterna i doktrin går isär bör ledning hämtas från rättstillämparen. Problemet är 

att praxis på området är mycket begränsad. Under de senaste åren har dock revisorns ska-

deståndsansvar för fel i bolagets revision diskuterats flitigt i både Sverige och i andra rätts-

ordningar.194 Ledning kan därför hämtas från denna diskussion, som är till nytta för reso-

nemanget i den här framställningen, eftersom revisorns ansvar enligt 29 kap. 2 § ABL ut-

görs av en hänvisning till 29 kap. 1 § ABL. Revisorn kan därmed, precis som styrelsen, bli 

skadeståndsskyldig gentemot aktieägare vid skada denne orsakar genom överträdelse av 

ABL, tillämplig lag om årsredovisning och bolagsordningen. Att titta på hur man resone-

manget i exempelvis NJA 2014 s. 272 kan därmed ge ledning för om takeover-reglerna kan 

läggas till grund för direkt skadestånd. 

I NJA 2014 s. 272 resonerade HD kring normskyddslärans användning för att be-

döma om en norm kan läggas till grund för ansvar. Domen, som kallas BDO-domen, har 

fått stor uppmärksamhet i debatten kring ansvar i aktiebolag. HD uttalar i domen att be-

stämmelsen i 29 kap. 1 och 2 §§ ABL inte ger någon ledning avseende när ansvar ska före-

ligga. Istället bör vägledning hämtas från normskyddsläran. Den överträdda normens 

skyddsändamål styr därmed förutsättningarna för ansvar och vilka som tillhör den skyd-

dade kretsen. Normskyddet kan vidare inte bestämmas generellt, utan vad en norm avser 

att skydda måste bestämmas i det enskilda fallet. Så långt bör HD:s resonemang vara till-

lämpligt även på styrelseledamöternas skadeståndsansvar.  

                                                
190 af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 113.  
191 Jfr exempelvis af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 114. 
192 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 316.  
193 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s. 451. 
194 Se bland annat SOU 2008:79 och SOU 2001:1 s. 259 ff.  
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Bedömningen i det enskilda fallet i NJA 2014 s. 272 gällde dock prospekt och kan 

därför inte tillämpas direkt. Resonemanget illustrerar däremot hur en tillämpning av norm-

skyddsläran går till och ska därför redovisas som exempel. HD kommer i domen fram till 

att syftet med de i ABL uppställda redovisningsreglerna är att säkerställa att korrekt in-

formation lämnas till aktieägare och aktiemarknaden. HD påpekar att reglerna om årsredo-

visning skiljer sig från reglerna om prospekt, genom att årsredovisningen syftar till att fun-

gera som internt beslutsunderlag för bolaget, medan prospekt syftar till att fungera som 

externt beslutsunderlag för intressenter.195 Skillnaden i ändamål får betydelse för vilka andra 

regler som tillsammans med reglerna om årsredovisningen i ABL kan ålägga revisorer an-

svar för årsredovisningen.  

Det sagda innebär alltså att tillämpandet av normskyddsläran kan avgöra vilka regler 

som förutom de i 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL uppräknande reglerna som kan leda till ett an-

svar. Om en tolkning av den ifrågavarande regelns ändamål och skyddsintresse mynnar ut i 

att regeln är avsedd att skydda samma ändamål som reglerna i 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL, så 

bör skadestånd kunna utgå.196 

 

5.4.2.4 Begränsande av den skadelidande kretsen 

Problemet med att låta överträdelser av andra regler än de som räknas upp i 29 kap. 1 § 1 

st. 2 p. ABL utgöra grund för skadestånd är att antalet skadelidande kan bli mycket stort. 

Om en extern investerare köper aktier på grundval av rekommendationen finns det risk att 

även denne kräver ersättning för felet. Av lagstiftaren har detta problem uttryckts som att 

det för styrelseledamöter i aktiemarknadsbolag kan leda till att dessa blir skadeståndsskyl-

diga mot the world at large.197  

I sin avhandling lägger Kleineman fram en metod genom vilken kretsen för de ska-

deståndsberättigade kan minskas. Kleineman förespråkar här införandet av ett närhetsrekvisit 

och tillitsrekvisit. Närhetsrekvisitet innebär att det krävas en viss närhet mellan den skadevål-

lande och den skadelidande för att ersättning ska kunna utgå.198 Rekvisitet syftar till att un-

dersöka vilken relation den skadelidande har till den skadevållande. Tillitsrekvisitet innebär 

att bara den som haft befogad anledning att lita på information från bolaget kan ha rätt till 

skadestånd. Rekvisiten hänger ihop genom att relationen mellan den skadevållande och den 

                                                
195 NJA 2014 s. 272.  
196 af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 144.  
197 SOU 1995:44 s. 250.  
198 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 316. 
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skadelidande har betydelse för vilken befogad tillit den skadelidande borde fästa vid den 

felaktiga informationen.199 Bara den som haft fog att lita på den felaktiga informationen och 

som haft en förbindelse med associationen som har kunnat observeras av utomstående bör 

kunna få rätt till skadestånd.200 Kleinemans närhets- och tillitsrekvisit har nått stor upp-

märksamhet och acceptans, men har också mött kritik. Kritiker menar att man genom ett 

närhets- och tillitsrekvisit inte i tillräcklig grad tar hänsyn till den skadelidandes behov av 

ersättning. Dessutom har det ansetts att begränsningar i den ansvarsberättigade kretsen 

enligt 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL ska göras i lag.201 

Lagstiftaren har genom SOU 1995:44 givit uttryck för sin inställning till närhets- och 

tillitsrekvisitet. Aktiebolagskommittén ställde sig i och för sig bakom Kleinemans analys 

angående risken att den skadelidande kretsen enligt aktiebolagslagen kan bli mycket stor. 

Dock ansåg kommittén att begränsning i skadelidande aktieägares rätt att få ersättning 

måste göras med försiktighet. Dessutom ansågs det inte lämpligt att utforma ett krav på 

närhet i lag. Kommittén stannade därför vid slutsatsen att det även i framtiden bör vara 

upp till domstolen att bestämma den skadelidande kretsen bland skadelidande aktieägare. 

Lagstiftaren uppmuntrade dock domstolarna att beakta riskerna med ett oproportionerligt 

stort antal skadelidande och därmed rikta in rättspraxis i linje med resonemanget kring när-

hetsrekvisitet.202 

 

5.4.2.5 Tillämpandet av normskyddsläran på culpösa rekommendationer  

Efter att rättsläget undersökts ska det nedan undersökas hur en tillämpning av norm-

skyddsläran och närhets- och tillitsrekvisiten skulle se ut i fallet med culpösa rekommendat-

ioner. Överväganden om huruvida detta är en lämplig lösning ges dock i kapitlets avslu-

tande analys.  

Frågan om II.19 takeover-reglerna kan utgöra en sådan regel som bör inkluderas i 

den utvidgade betydelsen av 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL ska alltså enligt normskyddsläran 

utgå från om det finns regler i ABL som har samma skyddsändamål som II.19 takeover-

reglerna. Som nämnts ovan ålägger II.19 takeover-reglerna styrelsen en skyldighet att lämna 

en rekommendation till aktieägarna angående takeover-reglerna. Anledningen till att styrel-

sen måste delge sin uppfattning om budet genom en rekommendation är att styrelsen är 

                                                
199 af Sandeberg, Prospektansvaret, s. 133.  
200 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 459 f.  
201 Roos, Anmälan av Kleineman, Ren förmögenhetsskada, SvJT 1988 s. 49. 
202 SOU 1995:44 s. 251 f.  
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mycket bättre insatt i bolagets verksamhet och ekonomiska situation än aktieägarna. Syftet 

med bestämmelsen är alltså att aktieägarna ska få del av den information om bolaget som 

styrelsen har och att de därigenom ska kunna fatta ett välgrundat beslut om huruvida de ska 

acceptera eller inte acceptera erbjudandet. Det är således detta ändamål som enligt norm-

skyddsläran ska ligga till grund för om regeln kan utgöra grund för skadestånd eller inte.  

Det finns en rad bestämmelser i ABL som reglerar informationsutbytet mellan styrel-

sen och aktieägarna. En sådan bestämmelse är skyldigheten förknippad med aktieägares 

frågerätt. Enligt 7 kap. 32 § ABL måste styrelsen lämna upplysningar till aktieägarna om 

bland annat bolagets ekonomiska situation.203 Syftet med denna upplysningsplikt är att ak-

tieägarna ska kunna få kännedom om sådana förhållanden som är av betydelse för bedöm-

ningen av aktiernas värde. Enbart genom sådan kännedom kan aktieägarna bedöma det 

ekonomiska utfallet av den investering de gjort.204 Styrelsen har också det yttersta ansvaret 

för att se till att årsredovisningen i bolaget upprättar på rätt sätt. Syftet med årsredovisning-

en är bland annat att aktieägarna ska kunna bedöma bolagets ekonomiska situation.205  

Ändamålet bakom den i ABL stadgade upplysningsplikten och ansvaret för årsredo-

visningen är således att aktieägarna ska kunna bedöma aktiernas värde och därigenom 

kunna bedöma utfallet av sin investering. Ändamålet verkar således vara precis det samma 

som ändamålet bakom att styrelsen ska lämna en rekommendation angående ett takeover-

erbjudande. Båda reglerna verkar syfta till att säkerställa att aktieägarna får del av sådan 

information om värdet på sina aktier som de annars inte skulle kunna få tillgång till. Den 

enda skillnaden är att det vid tillämpningen av II.19 takerover-reglerna finns ett takeover-

erbjudande att ta ställning till. Det finns dock ingen anledning att en aktieägare ska vara 

sämre informerad vid försäljningen av aktier vid förekomsten av ett takeover-erbjudande, 

än när det inte finns ett takeover-erbjudande. Tvärt om kan det anföras att den komplice-

rade situation ett takeover-erbjudande sätter aktieägaren i bör föranleda mer information än 

vid vanlig handel i bolagets aktier.  

Enligt min mening talar det ovan anförda för att tillämpandet av normskyddsläran 

kan leda till att skadestånd utgår då styrelsen lämnar en culpös rekommendation vid en 

takeover. Ändamålen med bestämmelsen är de samma som reglerna i ABL om styrelsens 

upplysningsplikt och upprättande av årsredovisning. Det räcker dock inte med att enbart 

konstatera att skyddsändamålen är de samma. Det måste även undersökas om närhets- och 

tillitsrekvisiten kan anses uppfyllda.  
                                                
203 Notera att för aktiemarknadsbolag gäller 7 kap. 57 § ABL, som innebär att en sådan skyldighet enbart 
föreligger vid bolagsstämma där årsredovisningen behandlas.  
204 Prop. 1997/98:99 s. 113. 
205 Jfr 8 kap. 4 § ABL.  
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Vad först gäller närhet utgörs kravet av att det måste finns en relation mellan den 

skadevållande och skadelidande som är objektivt synbar för utomstående. Detta krav torde 

vara uppfyllt i och med att aktieägaren äger aktier i bolaget i vilken styrelsen verkar. Det är 

också explicit mot aktieägarna som styrelsen riktar sin rekommendation. Om däremot en 

extern investerare grundar sitt köp av aktier i bolaget på den framlagda rekommendationen 

torde detta krav inte vara uppfyllt. Detta eftersom det inte förelåg relation mellan investera-

ren och styrelsen vid tidpunkten då investeraren tog del av informationen. I och med att 

rekommendationen explicit riktar sig från styrelsen till aktieägarna torde även kravet på 

befogad tillit vara uppfyllt. Rekommendationen tillkom enkom för att aktieägarna ska 

kunna fatta beslut om det framlagda budet. Styrelsen har enligt takeover-reglerna haft en 

skyldighet att utvärdera erbjudandet och vid behov anlita externa experter för att utvärde-

ringen ska gå rätt till. Att aktieägarna ska kunna känna tillit till informationen är en 

grundsten i regelns tillkomst. De båda rekvisiten bör därför anses vara uppfyllda.  

Att en överträdelse av II.19 takeover-reglerna ska kunna leda till skadestånd genom 

en utvidgad tillämpning av 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL verkar därför enligt min mening vara 

tänkbart. Trots detta är det inte säkert att resonemanget skulle hålla i domstol, eftersom en 

sådan tillämpning går emot ordalydelsen i lag. På flera ställen i doktrin har det ansetts 

omöjligt att tolka in bestämmelser som inte följer av en hänvisning från ABL.206 I analysen 

ska det dock göras överväganden kring om en sådan tillämpning trots det ovan sagda är 

lämplig.  

 

5.4.3 Ansvar enligt principer om ren förmögenhetsskada  

5.4.3.1 Inledning  

Rättsläget angående skadeståndsansvar gentemot aktieägare som lidit skada på grund av en 

culpös rekommendation enligt ABL får trots det ovan anförda anses som oklart. För att en 

aktieägare ska få ersättning krävs därför att allmänna skadeståndsrättsliga regler konsulteras. 

Utgångspunkten för bedömningen är 2 kap. 2 § SkL som reglerar ersättning för ren förmö-

genhetsskada.  

 

                                                
206 Jfr Samuelsson, Information och ansvar, s. 257 och Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundpro-
blem, s. 135. 
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5.4.3.2 Ersättning för ren förmögenhetsskada enligt 2 kap. 2 § SkL 

Ren förmögenhetsskada definieras i 1 kap. 2 § SkL som skada som uppkommer utan sam-

band med att någon lider person- eller sakskada.207 I 2 kap. 2 § SkL anges att ersättning för 

ren förmögenhetsskada enbart kan utgå om skadan vållats genom brott. Huvudregeln i 

svensk rätt är därför att ren förmögenhetsskada kräver brott för att kunna ersättas. Ef-

tersom 2 kap. 2 § SkL begränsar de handlingar som kan föranleda skadestånd till brottsliga 

handlingar brukar den benämnas spärregeln.208 Spärregeln innebär att det i de flesta fall är 

helt tillåtet att tillfoga någon en ren förmögenhetsskada. Ett exempel på detta är att när 

företag bedriver verksamhet och därigenom konkurrerar ut andra företag på marknads-

mässiga sätt.209 

I lagen anges inga undantag till regeln i 2 kap. 2 § SkL. En ytlig utredning kan därför 

leda till slutsatsen att skada som uppstår utan brottslig handling inte är skadeståndsgrun-

dande. Det skulle innebära att det vore omöjligt för aktieägare att genom SkL söka ersätt-

ning för culpösa rekommendationer så länge rekommendationerna inte innefattar brott. 

Vid en granskning av förarbetena till SkL framträder dock en annorlunda bild. Där sägs 

nämligen att regeln om ren förmögenhetsskada ”lika litet som övriga bestämmelser i försla-

get (får) läggas till grund för ett motsatsslut.”  Vidare uttalas att det får ligga på rättstillämp-

ningen att avgöra när skadestånd för ren förmögenhetsskada då brott inte föreligger kan 

utgå.210 

Kleineman har tolkat uttalandena i förarbetena som att 2 kap. 2 § SkL inte var avsedd 

att uppfattas som en spärregel i ordets egentliga bemärkelse. Han menar att det i praxis före 

bestämmelsens tillkomst funnits fall då rena förmögenhetsskador ersatts utan att det fö-

relåg brott och att lagstiftaren inte avsåg begränsa denna möjlighet. Istället anser Kleine-

man att 2 kap. 2 § SkL ska ses som ett principiell ställningstagande från lagstiftarens sida, 

men att ställningstagandet är behäftat med flera undantag.211 Som grund för sin tolkning 

citerar Kleineman propositionen. ”Den nya lagstiftningen är inte avsedd att vare sig med-

föra någon ändring i gällande rätt eller utgöra hinder för en rättsutveckling genom praxis i 

riktning mot ett vidgat ansvar för ren förmögenhetsskada.”212   

                                                
207 Vilka typer av skador som detta stadgande omfattar har varit föremål för utredning ovan under avsnitt 
3.3.4. 
208 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 136. Begreppet ”spärregel” myntades av Kleineman i dennes av-
handling och skall förstås som en ”ansvarsbegränsande regel”. 
209 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 61 ff.  
210 Prop. 1972:5 s. 568. 
211 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 138. 
212 Prop. 1972:5 s. 568.  
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5.4.3.3 Rättspraxis gällande ansvar för ren förmögenhetsskada utan brott 

För att avgöra när det bör vara möjligt att ersätta ren förmögenhetsskada som inte orsakats 

genom brott ska en genomgång av praxis presenteras. HD har i flera fall funnit att skade-

ståndsansvar ska utgå trots att ingen brottslig handling varit för handen. Ett av de centrala 

fallen för denna praxis är NJA 1997 s. 700. Fallet rörde ett konkursbo efter ett aktiebolag, 

där konkursförvaltaren för boets räkning sålt egendom som tredjeman haft separationsrätt 

till. Frågan för HD var om ansvar för ren förmögenhetsskada kunde utgå trots att inget 

brott begåtts. I domskälen hänvisade HD till SkL:s förarbeten213 och uttalade att ersättning 

för ren förmögenhetsskada kan utgå även då någon brottslig handling inte föreligger. HD 

uttalade också att utvecklingen i rättspraxis gått mot ett vidgat ansvar för ren förmögen-

hetsskada som orsakas av oaktsamhet. Då omständigheterna i fallet inte omfattas av KL:s 

ansvarsbestämmelser, bedömdes frågan enligt skadeståndsrättsliga principer. HD ansåg att 

det framgick av både KL och allmänna principer att konkursförvaltaren hade en skyldighet 

att tillse att tredjemans egendom inte drogs in i konkursen. Mot den bakgrunden kunde inte 

förhållandet att skadan var att betrakta som en ren förmögenhetsskada utgöra ett hinder 

mot skadeståndsskyldighet, trots att något brott inte begåtts.   

Ett annat exempel från praxis är NJA 1987 s. 692. Fallet gällde ersättning för fel i ett 

värderingsutlåtande avseende fastighet. Frågan i fallet var om en utomstående tredje man, 

som förlitat sig på värderingsutlåtandet, kunde kräva skadestånd för felet i värderingen. HD 

konstaterade att skadan var att beakta som en ren förmögenhetsskada. Även i de här 

domskälen hänvisade HD tillbaka till förarbetsuttalande till SkL.214 HD uttalade att skade-

ståndsansvar sedan lång tid i rättspraxis godtagits vid felaktiga vederhäftighets- och vittnes-

intyg samt soliditetsupplysningar. Frågan om värderingsmannens ansvar för oaktsamhet var 

dock ny för HD. Här uttalade HD att det måste stått klart för värderingsmannen att intyget 

kunde komma att användas för skilda ändamål och av flertalet personer. En ordning där 

intyg enbart kan användas av uppdragsgivaren skulle inte vara till fördel för fastighets- eller 

kreditmarknaden. Enligt HD talade därför övervägande skäl för att den som med fog satt 

sin tillit till ett värderingsintyg inte ska behöva ta följderna av den skada som ytterst berott 

på att intygsgivaren förfarit vårdslöst. Tredjemans skada vid fel i intyg omfattades därför av 

skadeståndsansvaret. Det ska dock påpekas att HD poängterade att övervägandena i fallet 

inte hade generell bäring och att de enbart gällde värderingsintyg för fast egendom. 

                                                
213 Jfr prop. 1972:5 s. 568. Se ovan för redogörelse av innehållet i propositionen.  
214 Jfr a. prop. s. 609.  
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I NJA 2001 s. 878 var omständigheterna liknade de i NJA 1987 s. 692. HD sade då 

att NJA 1987 s. 692 inte ger stöd för att tredje man utan vidare kan använda sig av ett vär-

deringsutlåtande och sedan få ersättning om utlåtandet visar sig vara felaktigt. Avgörande 

är istället om tredje man har anledning att fästa befogad tillit till utlåtandet. Avgörande för 

om tillit kan fästas vid utlåtandet är om någon form av ansvarsbegränsning har givits eller 

om utlåtandet givits förbehållslöst. Det har också betydelse om utlåtandet kommit till för 

något bestämt ändamål. Om utlåtandet ger uttryck för en begränsning till det ändamålet 

gäller den begränsningen. Eftersom utlåtandet i fallet givit uttryck för att det var avsett att 

användas som underlag i en tvist kunde tredje man inte grunda skadestånd på fallet.  

Sammanfattningsvis visar NJA 1987 s. 692 och NJA 1997 s. 700 tydligt att ren för-

mögenhetsskada kan ersättas i svensk rätt trots det att brott inte förekommit. NJA 2001 s. 

878 ger vidare uttryck för att ansvar kan utgå så länge uttalandet i frågan inte innehåller en 

ansvarsbegränsning eller har tillkommit för ett uttryckligt ändamål annorlunda än det som 

orsakat skadan.  

 

5.4.3.4 Analog tillämpning av 2 kap. 2 § SkL – utom- eller inomobligatoriskt ansvar? 

Att ansvar för ren förmögenhetsskada kan utgå utan brott torde det numera inte finas 

några tvivel om. Frågan är då när sådant ansvar bör utgå? I doktrin har ovanstående praxis 

tolkats som att skadestånd kan utgå då någon haft en skyldighet att företa någonting. Upp-

fattningen i doktrin om karaktären på denna skyldighet går dock isär, vilket gör ämnet 

svårbehandlat. Vissa anser att denna skyldighet bör vara sådan till arten att det mellan par-

terna uppstå ett kvasikontraktuellt förhållande. Det innebär att även om det inte uttryckligen 

föreligger ett kontrakt mellan tredje man och den som lämnade utlåtandet, är förhållandet 

dem emellan sådant att det kan liknas vid ett kontraktuellt förhållande. Andra anser istället 

att en skyldighet visserligen ska föreligga, men att förhållandet inte behöver vara lika kvali-

ficerat som ett kvasikontraktuellt förhållande.215 

För egen del ansluter jag mig till den senare inställningen. Det ska visserligen före-

ligga en väl etablerad skyldighet, men denna skyldighet bör inte behöva vara kvalificerad 

nog för att utgöra ett kvasikontraktuellt förhållande. Min inställning grundar sig dels på att 

jag inte anser att något kvasikontraktuellt förhållande kan utläsas ur de ovan citerade HD 

                                                
215 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 138 f, där Kleineman resonerar kring de olika sätten att se på 
ansvaret utan att egentligen ta ställning. Se även Stattin, Takover, s. 341 f, som verkar vara av åsikten att ett 
(kvasi?)avtalsförhållande måste etableras. Se även Lindskog, I gränslandet mellan aktiebolagsrätt och börsrätt, 
s. 66, som även han resonerar kring om det är frågan om ett inom- eller utomrättsligt ansvar.  
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domskälen. HD nämner enbart befogad tillit, men uttalar ingenting om hur en sådan tillit 

uppstår. Enligt min mening kan den befogade tilliten uppstått på grund av värderingsman-

nens yrkesposition lika gärna som den kan vara ett resultat av relationen mellan den skade-

vållande och skadelidande.  

Framförallt grundar sig min inställning på att jag anser att det är svårt att systematiskt 

få ihop en tillämpning av 2 kap. 2 § SkL och ett inomobligatoriskt förhållande. När ersätt-

ning för ren förmögenhetsskada grundas på en analog tolkning av 2 kap. 2 § SkL måste en 

sådan tillämpning avse ett utomobligatoriskt förhållande. Detta eftersom spärregeln enbart 

tillämpas i utomobligatoriska förhållanden. När det är fråga om ett inomobligatoriskt för-

hållande är inställningen nämligen omvänd och huvudregeln är att ersättning för ren för-

mögenhetsskada är fullt ersättningsgill.216 Om det går att etablera ett avtalsförhållande, även 

om det enbart är ett kvasiavtalsförhållande, så bör det inte komma på fråga att analogt till-

lämpa 2 kap. 2 § SkL överhuvudtaget. Istället ska inomobligtoriska regler tillämpas.  

Det är långt ifrån säkert vilken av dessa båda alternativ domstolen skulle komma att 

tillämpa. I doktrin har ansvaret för ren förmögenhetsskada sagts utgöra en gråzon mellan 

den inom- och utomobligatoriska skadeståndsrätten. Det har också anförts att området är 

notoriskt svårtillämpat.217 Kleineman år 1987 att det fanns möjlighet att utveckla teorierna 

kring ersättning för ren förmögenhetsskada både åt det utom- och inomobligatoriska hållet 

och att lagstiftaren lämnat frågan öppen.218  

I det här avsnittet utgår jag därför från att 2 kap. 2 § SkL enbart förutsätter en kvali-

ficerad skyldighet för att ansvar ska utgå, inte ett kvasikontrakutellt förhållande. I nästa 

avsnitt kommer jag ta upp etablerandet av ett avtalsrättsligt eller kvasiavtalsrättsligt förhål-

lande som en fristående ansvarsgrund, som då ger rum för tillämpandet av inomobligato-

riska ansvarsregler. 2 kap. 2 § SkL kommer alltså enbart tillämpas i utomobligatoriska fall. 

Det ska dock påpekas att denna indelning inte vinner något stort stöd i doktrin, där ut-

vecklingen snarare gått åt motsatt håll.219 

 

5.4.3.5 Utomobligatoriskt ansvar för ren förmögenhetsskada vid culpösa rekommendationer 

Frågan är då vad det som redovisats i ovan har för betydelse för målbolagsstyrelsens skade-

ståndsansvar gentemot aktieägarna vid culpösa rekommendationer. För att det ett utomob-
                                                
216 SOU 1995:44 s. 245. 
217 Samuelsson, Information och ansvar, s. 264 och Roos, Anmälan av Kleineman. Ren förmögenhetsskada, 
SvJT 1988 s. 43.  
218 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 141.  
219 A. a. s. 141. 



 67 

ligatoriskt ansvar ska kunna tillämpas krävs att styrelsen har en skyldighet av något slag att 

uttala sig om takeover-rebjudandet och att aktieägarna har anledning att fästa befogad tillit 

till uttalandet.  

Situationen då en styrelse lämnar en culpös rekommendation uppvisar enligt min 

mening stora likheter med situationen som var aktuell i NJA 1987 s. 692. I båda fallen är 

det fråga om något slags värderingsutlåtande. I takeover-situationen ska styrelsen värdera 

och uttala sig om erbjudandet. I NJA 1987 s. 692 var det istället fråga om värdering av fas-

tigheter. I båda fallen handlar det om någon eller några som ska uttala sig inom ramarna för 

sin yrkesroll. Att värdera takeover-erbjudanden ingår visserligen inte i styrelsens normala 

arbetsuppgifter, men detta faktum vägs upp av att styrelsen enbart anses ha ett metodan-

svar för värderingen av erbjudandet. Själva utvärderingen kan därmed utföras av någon 

som är expert. Så länge styrelsen uppfyller kraven för metodansvaret bör de därmed gå fria 

från ansvar. Slutligen uppställde HD i NJA 1987 s. 692 ett krav på att enbart den som med 

fog satt sin tillit till uttalandet kan få ersättning. Vid en takeover får det antas att aktieägarna 

med fog måste kunna lita på styrelsens rekommendation. Rekommendationen har trots allt 

tillkommit i syfte att agera som beslutsunderlag för aktieägare när denne tar ställning till 

erbjudandet. Rekommendationen riktar sig sålunda enbart till aktieägarna och de får därför 

anses ha fog för att lita på att rekommendationen är riktigt. Om någon utomstående inve-

sterare däremot grundar sin investering på rekommendationen torde bedömningen bli en 

annan. Här säger NJA 2001 s. 878 att ett uttalande enbart kan grunda ersättning för dem 

som omsluts av ändamålet för uttalandet.  

Även resonemanget i NJA 1997 s. 700 kan enligt min mening läggas till grund för ett 

skadeståndsansvar vid culpösa rekommendationer. I fallet var det fråga om en konkursför-

valtare som drog in tredjemans egendom i konkursen. Fallet kan därmed sägas likna situat-

ionen vid culpösa rekommendationer eftersom konkursförvaltaren inte hade någon direkt 

relation till tredjeman, utan enbart till konkursboet (bolaget), precis som målbolagsstyrelsen 

inte har någon direkt relation till aktieägarna. Av KL och allmänna principer framkom dock 

en plikt att inte dra in tredjemans egendom i konkursen. På samma sätt framkommer det av 

takeover-reglerna en plikt för styrelsen att lämna en korrekt rekommendation angående 

takoever-erbjudandet. Ansvar för ren förmögenhetsskada ansågs därför kunna utgå trots att 

brott inte begåtts.  

Enligt min mening talar det ovanstående för att ersättning bör kunna utgå för ren 

förmögenhetsskada i de fall styrelsen lämnat en culpös rekommendation. Styrelsen har 

nämligen en skyldighet att lämna en sådan rekommendation tack vare II.19 takeover-
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reglerna. Eftersom rekommendationen riktar sig direkt till aktieägarna har de anledning att 

fästa befogad tillit till rekommendationen. Att svensk rätt som huvudregel inte ersätter ren 

förmögenhetsskada utan brott bör inte utgöra ett hinder för skadeståndsskyldighet.220 

 

5.4.4 Ansvar genom etablerande av ett kontraktuellt förhållande  

5.4.4.1 Inledning 

Så som anförts ovan anser jag att etablerandet av en kontraktuell eller kvasikontraktuell 

relation mellan målbolagsstyrelsen och aktieägarna bör utgöra en egen skadeståndsgrund. 

Denna ansvarsgrund bör därmed vara skild från bedömningen om ansvar för ren förmö-

genhetsskada kan utgå i utomobligatoriska förhållanden. Jag anser nämligen att det inte 

finns någon anledning att försöka tillämpa en analogi från 2 kap. 2 § SkL om ett 

(kvasi)kontraktuellt förhållande etableras. Istället bör inomobligatoriska regler om skade-

stånd bli tillämpliga. En sådan lösning vore att föredra eftersom ren förmögenhetsskada 

som huvudregel är ersättningsgill i ett avtalsförhållande.221 I det här avsnittet ska det alltså 

granskas om ett kvasikontraktuellt förhållande kan anses finnas mellan styrelsen och aktieä-

garna som därmed kan grunda ansvar för culpösa rekommendationer.  

 

5.4.4.2 Kontraktuella och kvasikontraktuella förhållanden 

Utgångspunkten för en sådan bedömning är att SkL enligt 1 kap. 1 § SkL enbart ska tilläm-

pas om inget annat föranleds av avtal. Det betyder att SkL:s regler sätts ur spel när det är 

fråga om ett avtalsförhållande. I sådana fall gäller istället avtalsklausuler, tvingande kon-

traktsrättslig lagstiftning och dispositiva kontraktsrättsliga regler framför SkL.222 Dessutom 

gäller sedvanerätt och andra inomobligatoriska rättsliga principer.223 En konsekvens av 

detta är att det som är huvudregel i den utomobligatoriska skadeståndsrätten, nämligen att 

ren förmögenhetsskada endast kan ersättas vid brott, förlorar sin verkan om ett avtalsrätts-

ligt förhållande kan etableras.224  

Det ovan konstaterade gäller inte bara när ett avtalsförhållande varit för handen. I 

förarbetena till SkL sades nämligen att de avtalsrättsliga skadeståndsreglerna ”kan ha en 
                                                
220 Jfr HD:s slutmotivering i NJA 1997 s. 700.  
221 SOU 1995:44 s. 245. 
222 Hellner & Radtezki, Skadeståndsrätt, s. 88 ff.  
223 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 138.  
224 Hellner & Radtezki, Skadeståndsrätt, s. 66.  
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[…] verkan också i situationer där något avtal inte föreligger men som uppvisar kontrakts-

liknande drag.”225 Det betyder alltså att ansvar för ren förmögenhetsskada kan utgå om ett 

kontraktsliknande förhållandet mellan parterna kan konstateras.226 Skadestånd har då utgått 

enligt kontraktsrättsliga regler trots att inget kontrakt föreligger mellan parterna.227 Om ett 

kontraktsrättsligt förhållande kan etableras mellan målbolagsstyrelsen och aktieägarna skulle 

skadestånd kunna utgå utan att ansvaret för ren förmögenhetsskada behöver utsträckas. Ett 

kontraktsliknande förhållande skulle även i viss mån lösa problemet med en vid ersätt-

ningsberättigad krets. Enbart de som omfattas av det avtalsliknande förhållandet skulle 

kunna få ersättning. 

 

5.4.4.3 Etablerade av ett kvasikontraktuellt förhållande  

Lindskog anser att styrelsen under en takeover inte agerar som ett bolagsorgan, utan att 

styrelsen istället utgör en egen slags aktör på aktiemarknaden när denne lämnar en rekom-

mendation angående ett bud. Styrelsen ska därmed anses agera som en gestor för aktieä-

garna. Han menar att skadeståndsansvaret för styrelsen vid culpösa rekommendationer inte 

bör vila på ABL, utan istället bör vila på det förhållande mellan styrelsen och aktieägarna 

som uppstår vid en takeover.228  

 Även Ydén har resonerat kring relationen mellan styrelsen och aktieägarna vid ett 

takeover-erbjudanden. Hon har då anfört att styrelsens kan ha ett sysslomannamässigt för-

hållande gentemot aktieägarna. Detta eftersom styrelsen ska ta hänsyn till aktieägarnas fak-

tiska intressen och att detta torde kunna skapa en lojalitetsplikt dem emellan. En sådan 

plikt torde enligt Ydén följa av takeover-reglernas system och syfte.229 

 I båda dessa resonemang handlar det enligt min mening om att uppställa en relation 

mellan styrelsen och aktieägarna. Relationen för sedan med sig vissa plikter för styrelsen, 

där det ingår att inte skada aktieägarna. Jämförelse kan här göras mot den lojalitetsplikt som 

finns mellan styrelsen och bolaget. Att styrelsen är culpösa vid framtagandet av rekom-

mendationen av takeover-erbjudandet måste i det läget anses medföra ett skadeståndsan-

svar.  

                                                
225 Prop. 1972:5 s. 448.  
226 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 138. 
227 Se här tillexempel NJA 1947 s. 21. 
228 Lindskog, I gränslandet mellan aktiebolagsrätt och börsrätt, s. 66. 
229 Ydén, Målbolagsstyrelsens roll vid offentliga uppköpserbjudanden – med fokus på due diligence-frågor, s. 
344 ff. 
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Mot det som sagts i ovan kan Taxells syn på styrelsens förhållande till aktieägarna 

ställas. Taxell har nämligen anfört att det är uteslutet att aktieägarna och styrelsen kan anses 

ha ett särskilt rättsförhållande dem emellan och att det är lika uteslutet att ett skadestånds-

anspråk därmed skulle kunna grundas på detta avtalsförhållande. Styrelsen kan nämligen 

enbart ses som ett bolagsorgan.230 Taxells inlägg i debatten skulle då rasera den kvasikon-

traktuella grunden för skadestånd som får medhåll på flera ställen i doktrin. Det ska dock 

påpekas att Taxell publicerade detta uttalande 1963. Möjligen har aktiebolagsrätten utveck-

lats under de över 50 åren som förflutit. I alla fall torde aktiemarknaden ha förändrats. Det 

som då verkade otänkbart kanske nu kan verka mer tänkbart. Genom takeover-reglerna 

etableras en rad skyldigheter styrelsen och aktieägarna emellan och det får ses som en brist 

att dessa skyldigheter inte resulterar i något särskilt förhållande styrelsen och aktieägarna 

emellan. Behovet av att ålägga culpösa styrelser ansvar får också anses ha ökat under de 

senaste åren. Det finns alltså all anledning att se milt på Taxells invändning.  

 

5.4.4.4 Möjligheten att lägga över skadeståndsskyldigheten på målbolaget  

Ett sätt att komma runt det som Taxells invändning är att se det som om styrelsen, i egen-

skap av bolagsorgan, agerar å bolagets vägnar vid en takeover. Skyldigheten att uttala sig 

om takeover-erbjudandet landar därför på bolaget, vilka även är de som har den avtalsrätts-

liga anknytningen till börsen.231 Problemet med denna lösning är att svensk rätt innehåller 

en allmän princip om att aktiebolaget inte kan blir skadeståndsskyldigt gentemot aktieägar-

na vid teckning av aktier eller förvärv av aktier. Denna princip har vuxit fram i syftet att 

skydda bolagets aktiekapital och därmed också bolagets borgenärer.232 Principen kan sägas 

utgå från NJA 1935 s. 270 där en konkursförvaltare hävdade att den som köpt aktier i bo-

laget till följd av felaktig information från bolaget inte ska kunna få ersättning på bekostnad 

av borgenärerna. Den ligger också väl i linje med att bolagets kapital enbart ska kunna delas 

ut till aktieägare i enlighet med ABL:s regler om vinstutdelning, nedsättning av aktiekapital 

eller reservfond, och vid likvidation.233 

Stattin har i doktrin anfört att han inte anser att HD:s resonemang i NJA 1935 s. 270 

ska dras så långt. Han anser istället att det finns goda grunder att anse att en skadestånds-

skyldighet mellan bolaget och aktieägarna ska kunna etableras. Istället menar han att NJA 

                                                
230 Taxell, Ansvar och ansvarsfördelning i aktiebolag, s. 168 f.  
231 Stattin, Takeover, s. 342. 
232 SOU 1997:22 s. 227 f. 
233 Jfr 17 kap. ABL. 
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1935 s. 270 ställer upp en garanti för den så kallade flood-gate-risken och att rättsfallet tar 

sikte på andrahandsmarknaden, nämligen ”tredje tredje man”.234 RH 1984:28 talar också för 

att bolaget kan bli skadeståndsskyldigt gentemot en aktieägare, eftersom en ren förmögen-

hetsskada hos en aktieägare fick ersättas av bolaget, trots att brott inte begåtts. Kleineman 

har dock gjort gällande att aktiebolaget inte bör kunna åläggas ansvar för styrelsens läm-

nade av felaktiga uppgifter. Detta eftersom skadan då drabbar andra (borgenärerna) än de 

som åsamkat skadan (styrelsen).235 Som motargument har det hävdats att detta inte borde 

föranleda några problem, så länge bolaget är solvent och det bundna kapitalet inte äventy-

ras.236 

Även jag ser problem med att överföra styrelsens ansvar till bolaget. För det första 

skulle ansvaret då inte utgöra incitament för styrelsen att inte agera culpöst, eftersom att 

bolaget får stå risken för det culpösa handlandet. Här kan visserligen regressrätten vara till 

hjälp. Regressrätten till trots, så är det svårt att komma runt att aktieägarna, genom att få 

skadestånd från bolaget, får skadestånd ur de pengar de annars skulle fått del av genom 

utdelning. Att driva en sådan process blir därmed kontraproduktiv. Dessutom bestraffas 

borgenärerna för styrelsens culpösa handlande.  

  

5.4.5 Analys – styrelsens skadeståndsansvar för culpösa rekommendat-

ioner   

5.4.5.1 Inledning  

Ovan har tre olika ansvarsgrunder presenterats. Som redan påpekats är denna indelning 

min egen och syftar främst till att vara pedagogisk. Indelningen bör därför inte ses som 

strikt och behöver därmed inte upprätthållas till varje pris. I doktrin tenderar övervägan-

dena att gå in i varandra och ofta görs ingen uppdelning alls. Även rättstillämparen undvi-

ker i så stor utsträckning som möjligt att ta ställning till grunden för styrelsens ansvar. 

Detta är olyckligt eftersom det hindrar att en tydlig praxis utvecklas. I den här analysen ska 

grunderna vägas mot varandra och överväganden angående grundernas lämplighet göras. 

Dessutom ska fördelar och nackdelar med ett skadestånd för culpösa rekommendationer 

redovisas. Diskussionen kommer mynna ut i en slutsats kring skadestånd för culpösa re-

kommendationer.  
                                                
234 Stattin, Takover, s. 343.  
235 Kleineman, Påföljder vid brott mot det s. k. aktiebolagsrättsliga låneförbudet, JT 1997/98 s. 714. 
236 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal, s. 48.  
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5.4.5.2 Analys av de olika ansvarsgrunderna  

När det gäller lämpligheten av de olika ansvarsgrunderna vill jag först lyfta fram fördelarna 

med att låta ansvaret för culpösa rekommendationer hänföras till 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL. 

Genom att låta 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL utgöra grunden för culpösa rekommendationer 

hålls skadeståndsbedömningen inom det associationsrättsliga området. Det gör att det blir 

lättare att skapa en enhetlig praxis, eftersom associationsrättsliga överväganden får mer 

tyngd. Dessutom är det lättare att upprätta en enhetlig praxis om all associationsrättslig 

praxis kan utformas kring de associationsrättsliga skadeståndsbestämmelserna. BDO-

domen får här anses vara ett välkommet bidrag. 

 Skadeståndsbestämmelserna i ABL har dessutom fått kritik för att inte i tillräcklig 

utsträckning resultera i att culpösa bolagsledningar blir krävda på ansvar. De senaste åren 

har fört med sig stora bolagsskandaler, men inte sällan har ledningarna sluppit undan an-

svar. Att göra det lättare att utkräva ansvar genom att vidga 29 kap. 1 § ABL skulle kunna 

vara ett välkomnat steg mot fler associationsrättsliga skadeståndsprocesser. 

 Ett utvidgat ansvar som innebär ersättning vid överträdelser av II.19 takeover-

reglerna ter sig också lämplig eftersom det skyddsändamål II.19 takeover-reglerna avser 

skydda, nämligen aktieägarnas möjligheter att fatta välgrundade beslut vad gäller dess aktie-

innehav, är sådana ändamål som ABL tydligt avser uppfylla. II.19 takeover-reglerna passar 

således väl in i ABL system.  

Det som uppenbarligen talar emot en sådan utvidgning av ABL är att tolkningen går 

emot ordalydelsen i 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL. Lagstiftaren har motiverat begräsningen av 

tillämpningen till ”ABL, tillämplig lag om årsredovisning och bolagsordningen” genom att 

det inte föreligger något förhållande mellan styrelsen och aktieägarna som föranleder ett 

bredare ansvar. Det bör därför vara upp till lagstiftaren att utvidga bestämmelsen till att 

även omfatta andra bestämmelser. När det dessutom är tal om att låta bestämmelsen inne-

fatta självreglering finns anledning att vara ännu försiktigare. Dessutom riskerar utvidg-

ningen att bli allt för bred och därmed omfatta en för stor krets av skadelidande.  

Fördelarna med att istället grunda ett skadestånd på den allmänna skadeståndsrätten 

är att bestämmelsen i 2 kap. 2 § SkL inte behöver ändras för att innefatta ansvar för 

culpösa rekommendationer. Detta verkar även vara den lösning rättstillämparen valt.237 

Praxis har i flera fall låtit skadestånd utgå för ren förmögenhetsskada i liknande situationer, 

trots att brott inte förelegat. Flexibiliteten i bestämmelsen får ses som en fördel och med 

                                                
237 Jfr NJA 1987 s. 692 och NJA 1997 s. 700. 
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grund i 2 kap. 2 § SkL kan det tänkas att en praxis för skadestånd i takeover-situationer 

skapas som kan visa vägen för hur framtida skadestånd bör utdömas. 

Mot att grunda skadestånd på den allmänna skadeståndsrätten talar rättsläget kring 

rena förmögenhetsskador. Som ovan visats är rättsläget mycket oklart och dessutom noto-

riskt svårbehandlat. När ansvaret faller tillbaka på allmänna avgöranden är det svårt att få 

en enhetlig praxis i linje med de associationsrättsliga övervägandena. Det är också svårt att 

på förhand veta vad utfallet av en sådan bedömning kommer bli och om tillämpningen ska 

luta sig mot inom- eller utomobligatoriska överväganden.  

För egen del förespråkar jag här den utomobligatoriska tillämpningen av ren förmö-

genhetsskada. Detta eftersom den inomobligatoriska lösningen för med sig en rad problem 

i anslutning till aktiebolagets organisation och ABL:s systematik. Om en kvasikontraktuell 

relation föreligger mellan styrelsen och aktieägarna sätts hela den organisation som ABL 

vilar på ur spel. Denna relation bör även förutom ansvar leda till en rad andra förpliktelser 

vars resultat är långt ifrån överblickbart. En sådan ändring av aktiebolagsorganisationen bör 

ske i lag. Mot att en sådan lagändring behövs talar att det är ett aktiemarknadsrättsligt för-

hållande som uppstår. Förhållandet kan således luta sig mot börsrättsliga överväganden 

istället för associationsrättsliga.238 

 

5.4.5.3 Fördelar respektive nackdelar med skadestånd vid culpösa rekommendationer  

Vilka argument talar då för respektive emot att utvidga styrelsens skadeståndsansvar till att 

även omfatta culpösa rekommendationer under en takeover-process? Den uppenbara 

nackdelen utgörs av att skyldigheten för styrelsen att uttala sig om erbjudandet stadgas i 

takeover-reglerna. Takeover-reglerna utgörs av självreglering. Självreglering är i sig inte 

bindande mot enskilda så som lagstiftning är, utan blir gällande genom att bolaget ingår ett 

avtal med börsen. Att en överträdelse av självreglering kan resultera i ett mycket stort ska-

destånd för enskilda styrelseledamöter kan verka främmande.  

För ett skadestånd för målbolagets styrelse talar den roll som en styrelseledamot i ett 

aktiemarknadsbolag valt att axla. Det ingår nämligen i rollen som styrelseledamot i ett akti-

emarknadsbolag att denne genom sin position åtagit ett brett ansvar. Gentemot bolaget har 

styrelseledamoten redan ett långtgående ansvar, eftersom denna skadeståndsskyldighet kan 

grunda sig på handlingar som strider mot lojalitets- och vårdplikten. Vad dessa plikter om-

fattar är inte tydligt, men det hindrar inte att ansvar ändå utgår. Vidare omfattar ABL:s reg-

                                                
238 Se diskussionen under avsnitt 3.2.3 om styrelsens intresseperspektiv under takeovern.  
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ler om redovisningen ofta principer som kommer till uttryck i god redovisningssed. Vad 

som avses med god redovisningssed är inte heller alltid tydligt.239 I relation till vård- och 

lojalitetsplikten och god redovisningssed är regeln i II.19 takeover-reglerna en tydlig regel, 

där det explicit framgår vad som förväntas av styrelsen. Detta talar för att regeln trots att 

den utgör självreglering bör kunna vara ansvarsgrundande.  

Inom skadeståndsrätten är det dessutom vanligt att skadestånd utgår då någon agerar 

gentemot allmän etablerad sedvänja. Det krävs då inte ens att regeln finns nedskriven, utan 

att det är praxis bland utövarna är nog för att ansvar ska kunna utgå. Om självreglering 

jämförs med sedvänja är nog de flesta överens om att självreglering utgör en betydligt 

mycket säkrare form av norm. Takeover-reglerna gäller trots allt för alla aktörer på börsen 

och hänvisningen till reglerna i LUA gör att reglerna inordnats i den offentliga regelstruk-

turen.240  

Ett vanligt argument mot att ålägga styrelsen ansvar för skador som uppstår inom ak-

tiemarknadsrätten är att sådana skador får en allt för bred spridning i förhållande till den 

skadebringande handlingen. När det exempelvis är fråga om felaktig information i prospekt 

kan den skadelidande kretsen potentiellt omfatta hela världen.241 Vid culpösa rekommen-

dationer är det förvisso sant att den skadelidande kretsen kan bli stor. De största börsbola-

gen har normalt många tiotusentals aktieägare. Den skadelidande kretsen är dock begrän-

sad. Enbart de som är aktieägare under den tid då aktieägarna har att ta ställning till budet 

kan utkräva ansvar. Att kretsen av skadelidande är tydligt avgränsad gör att argumentet om 

den skadelidande kretsens vida omfattning inte får orimliga proportioner.  

Som argument för att ålägga styrelsen ansvar för culpösa rekommendationer bör det 

också anföras att det är viktigare att utgå från aktieägarnas behov av ersättning, än styrel-

sens behov av att minska den ersättningsberättigade kretsen. Om styrelsen agerat culpöst 

vid utformningen av en rekommendation bör det finnas liten anledning att skydda dem 

från ett skadeståndsansvar. Utan att gå in allt för mycket på enskilda culpabedömningar, 

kan det anföras att styrelsen vid rekommendationer enligt II.19 takeover-reglerna framför-

allt är ansvarig för att utforma organisationen kring utvärderingen. Deras ansvar ligger 

därmed i att lägga upp en tidsplan, anlita behöriga experter och se till att dessa experter får 

tillgång till rätt information. Ansvaret kan således liknas vid det metodansvar styrelsen har 

för bolagets organisation enligt aktiebolagslagen 8 kap. 4 §. Att enbart lämna en felaktig 

rekommendation räcker därmed inte för ansvar. Felaktigheterna bör istället vara av grövre 

                                                
239 Samuelsson, Information och ansvar, s. 256. 
240 Prop. 2005/06:140 s. 43. 
241 Jfr Samuelsson, Information och ansvar, s. 246. 
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art, så som att styrelsen struntar i att anlita experter eller att styrelsen undanhåller viktig 

information. Vid sådant culpöst agerande bör behovet av ersättning för aktieägarna väga 

tyngre än behovet av att ansvaret för styrelsen inte blir för brett.  

Det är därmed en bra och etablerad ordning att styrelsen tar ställning till och re-

kommenderar budgivarens erbjudanden. Aktieägarna har därtill en berättigad anledning att 

fästa tillit till styrelsens rekommendation. Denna ordning skulle enbart främjas av att styrel-

sen kan åläggas ett oaktsamhetsansvar då de agerar culpöst i anslutning till rekommendat-

ionen.242 

 

5.4.5.4 Slutsatser angående ansvar vi culpösa rekommendationer 

Enligt min mening bör man, precis som det uttryckts i både doktrin och förarbeten, vara 

försiktig med att utvidga skadeståndsansvaret för styrelsen. Överträdelser av takeover-

reglerna bör därför inte rutinmässigt leda till skadeståndsansvar till förmån för aktieägarna. 

När det kommer till styrelsens rekommendation av erbjudandet anser jag dock att det finns 

anledning att göra undantag. Aktieägarna i ett aktiemarknadsbolag är ofta dåligt insatta i 

verksamheten i bolaget. Aktieinnehav på börsen är ofta en ren förmögenhetsplacering. Det 

är till och med så att många industriella ägare ha interna policys som hindrar dem från att 

skaffa insyn i de bolag de placerar kapital i. Det är därför omöjligt för många investerare att 

själva avgöra om ett takeover-erbjudande är rimligt eller inte. Styrelsen är däremot väl insatt 

bolagets verksamhet och aktieägarna har all anledning att lita på ett erbjudande från styrel-

sen. Om styrelsen slarvar med eller på ett annat sätt agerar vårdslöst vid utvärderingen, 

finns det enligt min mening ingen anledning att skydda styrelsen. 

 Vad gäller grunden för en sådan skadeståndstalan vore det enligt min mening mest 

lämpligt att grunda ett sådant ansvar på 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL, eftersom det är önskvärt 

att de associationsrättsliga skadestånden får utvecklas inom ramen för de associationsrätts-

liga skadeståndsbestämmelserna. En sådan tillämpning riskerar dock att strida mot ordaly-

delsen i bestämmelsen så till den grad att förändringen bör ske genom lagändring. I dagslä-

get verkar det därför mest rimligt att grunda ett skadeståndsanspråk gentemot målbolags-

styrelsen på bestämmelsen för ren förmögenhetsskada.  

 

                                                
242 Jfr Lindskog, I gränslandet mellan aktiebolagsrätt och börsrätt, s. 66. 
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5.5 Sammanfattning 

I det här avsnittet har styrelsens skadeståndsskyldighet gentemot aktieägarna vid culpösa 

rekommendationer utretts. Inledningsvis utreddes den i II.19 takeover-reglerna stadgade 

skyldigheten att lämna en rekommendation till aktieägarna avseende erbjudandet. Efter det 

utreddes vilken typ av skada en culpös rekommendation kan ge upphov till hos aktieägarna. 

Utredningen visade att skadan utgörs av en direkt skada hos aktieägarna.  

Efter det utreddes grunden till en skadeståndstalan. Till att börja med utreddes om 

det är möjligt att utsträcka 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL till att även omfatta överträdelser av 

andra normer än ABL, tillämplig lag om årsredovisning och bolagsordningen. Här fram-

kom att ett visst utrymmer för en sådan tolkning finns, men att takeover-reglerna sannolikt 

inte kan rymmas i en sådan tolkning. Utredningen gick därför vidare till att utreda om de 

allmänna skadeståndsrättsliga reglerna om ren förmögenhetsskada kan leda till att styrelsen 

åläggs skadeståndsansvar. HD i en rad fall utdömt skadestånd för ren förmögenhetsskada 

utan brott. Här konstaterades det att ansvar för ren förmögenhetsskada kan utgå trotts att 

brott inte föreligger. Huruvida en tillämpning av reglerna ska ske på inom- eller utomobli-

gatoriska grund är dock oklart. Om ansvar utgår på inomobligatorisk grund etableras ett 

kvasiavtalsförhållande mellan styrelsen och aktieägarna. Om ansvar utgår på utomobligato-

risk grund uppställs istället ett krav på att det ska föreligga en skyldighet för den skadevål-

lande att företa handlingen som leder till skadan. Oavsett vilken alternativ som bäst anses 

utgöra gällande rätt konstaterades det att inte finns någon anledning att skydda en culpös 

styrelse från ansvar.  

I analysen drogs slutsatsen att det vore önskvärt att ansvaret för culpösa styrelser ut-

gick från 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL. Då skulle en enhetlig praxis som följer de associations-

rättsliga principerna kunna utvecklas. En en sådan tolkning går dock mot ordalydelsen i 

bestämmelsen, vilket aktualiserade tillämpningen av 2 kap. 2 § SkL. Det konstaterades 

denna bestämmelse ska tillämpas utan att ett inomobligatoriskt förhållande skapades. Detta 

eftersom ett inomobligatoriskt förhållande för med sig en rad andra förpliktelser och skyl-

digheter. Denna relation kan därmed få svåröverblickbara konsekvenser i anslutning till 

ABL:s syfte och system.  
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6 Avslutande gemensamma överväganden angående 

målbolagsstyrelsens skadeståndsansvar vid en takeover 

Aktiemarknaden har under de senaste decennierna skakats av flera stora bolagsskandaler. 

Skandalerna har varit av skiftande slag, men gemensamt för de flesta är att styrelsen inte 

handlat på ett sätt som är önskvärt. Trotts detta är det ovanligt att styrelseledamöter krävs 

på ansvar. Ett allmänt problem på aktiemarknaden är nämligen att det drivs väldigt få pro-

cesser mot styrelseledamöter. Detta gör att rättsläget kring ansvarsutkrävande är mycket 

oklart. Det oklara rättsläget gör i sin tur att det drivs ännu färre skadeståndsprocesser. Det 

vore därför önskvärt att underlätta drivandet av processer inom associationsrätten, då en 

rikligare praxis skulle tydliggöra ansvarsfrågorna.243 

För att underlätta för aktieägarna som vill väcka talan mot en styrelse som agerat 

culpöst under en takeover finns anledning att tydliggöra vilket ansvar som kan åläggas sty-

relsen. Den här framställningen har därför syftat till att bringa klarhet i hur styrelsen enligt 

gällande rätt kan åläggas ansvar. Framställningen visar dock att rättsläget är fortsatt oklart. 

Tillämpningen av både det indirekt och direkta skadeståndet leder nämligen till problem 

när ansvar vid en takeover ska utredas.  

Det första som undersöktes var aktieägarnas möjligheter att kräva styrelsen på ersätt-

ning när den under en takeover förfarit culpöst med bolagets resurser. Det konstaterades 

då att det för aktiemarknadsbolag inte räcker att bolaget får ersättning för sina skador. Det 

är nämligen inte säkert att aktiekursen på börsen återhämtar sig till följd av en sådan ersätt-

ning. Det är snarare troligt att kursen inte återhämtar sig. Det finns därmed enligt min me-

ning ett behov av att erkänna och utvidga gällande rätt kring indirekt skadestånd. Tyvärr 

verkar denna åsikt inte speglas i litteraturen. Det indirekta skadeståndet åtnjuter ett allt för 

svagt stöd i den juridiska debatten. Detta kan bero på att mycket av det som är skrivet an-

gående indirekt skadestånd börjar få ganska många år på nacken. Det är dessutom nästa 

tjugo år sedan lagstiftaren gjorde en översyn. Mycket har hänt under det senaste året och 

behovet av att erkänna den skadelidande aktieägarens skadeståndstalan kanske har vuxit. I 

dagens samhälle anser jag att rättsläget kring aktieägares indirekta skadestånd är mycket 

otillfredsställande, eftersom det inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till en skadelidande 

aktieägare. Detta kan i sin tur få betydelse för förtroendet för hela aktiemarknaden.  

                                                
243 SOU 2004:47 s. 24. 
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Den andra frågan som undersöktes var aktieägarnas möjligheter till skadestånd då 

målbolagsstyrelsen lämnat en culpös rekommendation angående takeover-erbjudandet. I 

samband med denna frågeställning undersöktes en rad tänkbara grunder för en skade-

ståndstalan. Det kunde konstateras att 29 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL förmodligen inte kan ut-

vidgas till att omfatta överträdelser av takeover-reglerna. En sådan tillämpning kräver änd-

ring i lag. Det kunde däremot konstateras att aktieägare på goda grunder kan få ersättning 

genom tillämpning av den allmänna skadeståndsrätten och principerna kring ren förmö-

genhetsskada. Slutligen undersöktes möjligheten att ställa upp ett förhållande mellan styrel-

sen och aktieägarna som kunde grunda skadeståndsmöjlighet. Även denna lösning är tänk-

bar, men för med sig betydande problem i anknytning till den organisation ABL vilar på. 

Trots att aktieägare enligt min mening har möjlighet att nå framgång med en skadeståndsta-

lan vid culpösa rekommendationer, bör en översyn av reglerna göras. Det är nämligen 

önskvärt att ett sådant skadestånd kan utgå från de associationsrättsliga skadeståndsbe-

stämmelserna. Det skulle öka förutsägbarheten och därmed underlätta för skadelidande, 

skadevållande och för rättstillämparen. En förutsägbar reglering gynnar förtroendet för 

aktiemarknaden.   

Problemet med debatten om styrelseledamöternas skadeståndsansvar är enligt min 

mening att fokus i allt för stor utsträckning ligger vid hur ansvaret ska begränsas hos den 

skadevållande.244 Den skadelidandes perspektiv hamnar därför ofta i skymundan. Det är i 

och för sig viktigt att skadeståndet inte blir för omfattande. Det kan i förlängningen leda till 

att kvalificerade personer undviker att axla ansvaret som styrelseledamöter. Jag anser dock 

att kärnan i frågan är att det inte finns någon anledning att skydda styrelse som är uppen-

bart culpösa. Att styrelsen riskerar skadestånd om de hanterar takeovern på ett otillfreds-

ställande sätt bör enbart leda till att kvalitén på takeover-hanteringen höjs, vilket är bra för 

hela aktiemarknaden. Diskussionen bör således ligga vid hur ansvar kan utkrävas från 

culpösa styrelser, inte på hur ansvar kan begränsas. Kapitalmarknaden bygger på att inve-

sterare är villiga att betro sitt kapital till marknaden. Om förtroendet för aktörerna på 

marknaden sjunker kommer marknaden fungera mindre effektivt. Det vinner varken sty-

relse, aktieägare eller bolaget på. 

  

                                                
244 Jfr Roos, Anmälan av Kleineman. Ren förmögenhetsskada, SvJT 1988 s. 50. 
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