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Sammanfattning 
 

 

Denna rättsdogmatiska examensuppsats i associationsrätt behandlar frågor om 

analog tillämpning av ABL 29:1 1 st och 29:3. Möjligheten att tillämpa dessa 

regler analogt på icke lagreglerade ansvarssubjekt kommer gynna rättsläget och 

göra bolagsrättsliga skadeståndsregler mer verkningsfulla. 

 Kravet som måste uppfyllas för en analog tillämpning ABL 29:1 1 st är att det 

potentiella ansvarssubjektet innehar ett bolagsuppdrag. Tre ansvarssubjekt 

uppfyller detta krav: felaktigt tillsatta organledamöter, de facto directors samt 

shadow directors. 

 Felaktigt tillsatta organledamöter bär samma skadeståndsansvar som lagenligt 

tillsatta organledamöter. För de facto directors och shadow directors måste 

ytterligare ett av två alternativa rekvisit vara uppfyllt för skadeståndsskyldighet. 

 Analog tillämpning av ABL 29:3 kan aktualiseras på tillfälliga aktieägare som 

utför empty voting-förfaranden på bolagsstämma. En analog tillämpning av 

paragrafen är mer ändamålsenlig än en allt för omfattande klanderrätt av 

bolagsstämmobeslut. 

 Ingen reform av varken ABL 29:1 1 st eller 29:3 är nödvändig i dagsläget. En 

befattning vars skadeståndsskyldighet skulle kunna regleras är koncernchefer. En 

sådan reglering skulle gynna rättsläget, då befattningen verkar vara relativt vanlig 

i större koncerner och utnämningen kan ha rättslig betydelse. 
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1 Inledning 
 

 

1.1 Motiv 

 

Denna examensuppsats i associationsrätt behandlar vilka ansvarssubjekt som kan 

åläggas ett skadeståndsansvar enligt ABL 29 kap, trots att de inte räknas upp 

explicit i lagens ordalydelse. 

 Mitt intresse för denna fråga väcktes vid ett studiebesök hos Volvos 

skatteavdelning i Göteborg. Enligt föreläsaren på studiebesöket är alla olika 

dotterbolag över hela världen främst vad som kan definieras som 

”pappersprodukter”. Dotterbolagen fyller endast en juridisk och inte en produktiv 

funktion inom koncernen. Volvos koncernledning är inte speciellt intresserad av 

vad som sker i de olika specifika dotterbolagen världen över. Ledningen är 

främst intresserad av hur de olika produktionsenheterna (vilka dotterbolagen är 

delar av) i koncernen producerar och mår företagsekonomiskt. 

 Detta är ett tydligt exempel på när aktiebolagsrätten (juridiken) krockar med 

den faktiska affärsverksamheten i en global koncern (verkligheten). Det finns en 

viss diskrepans mellan juridikens regler och verkligheten som reglerna ska 

tillämpas i, som kan innebära risk för att reglerna inte är ändamålsenliga.  

 Föredragning om verksamheten i Volvokoncernen står i bjärt kontrast med 

den ganska enkla bilden av ett aktiebolag som målas upp i ABL. Av lagen 

framkommer en funktionsfördelningslära, där de olika bolagsorganens uppgifter 

samt behörigheter och befogenheter slås fast rättsligt.1 Exempelvis att styrelsen i 

bolaget förvaltar bolagets angelägenheter enligt ABL 8:4 1 st. ABL är 

systematiskt uppbyggt kring ett ”idealbolag” i åtanke. Detta idealbolag ägs av en 

begränsad aktieägarkrets som har utsett en styrelse som sköter förvaltningen av 

bolagets angelägenheter. Styrelsen kan i sin tur ha utsett en VD att sköta den 

löpande förvaltningen och så vidare. Hur ett bolag organiseras ser dock troligtvis 

																																																								
1 Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten, s 510. 
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annorlunda ut i dagens komplexa affärsverklighet.2 Den faktiska organisationen 

av bolag kan se väldigt annorlunda ut, jämfört med den rättsliga organisationen 

som ABL föreskriver. 

 Rohde uppmärksammade exempelvis funktionsfördelningsreglernas krock 

med verkligheten i koncerner och ansåg att aktiebolagsrättsliga 

funktionsfördelningsregler kunde bli verkningslösa i koncernsammanhang. 3 

Läsaren ska uppmärksammas på att fokus i uppsatsen inte enbart är på 

skadeståndsfrågor i koncernsammanhang. Även skadeståndsansvar för 

ansvarssubjekt utanför koncerner behandlas. Men Rohdes åsikt belyser 

diskrepansen mellan reglerna i ABL och verkligheten som de ska tillämpas i. 

 

1.2 Frågeställning 

 

Uppsatsens övergripande frågeställning är, med ovannämnda diskrepans mellan 

juridik och verklighet i åtanke, att försöka utreda hur skadeståndsreglerna i ABL 

29:1 1 st och 29:3 kan göras mer verkningsfulla utanför reglernas direkta 

tillämpningsområde. Ett rättsläge med mer verkningsfulla bolagsrättsliga 

skadeståndsregler än vad som idag är fallet är önskvärt, då skadade bolag och 

tredjemän har ett berättigat intresse av att bli ersatta för skador som åsamkats 

dem. 

 Den övergripande frågan utreds genom att diverse icke lagreglerades 

ansvarssubjekts analoga skadeståndsskyldighet utreds närmare i uppsatsen. 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Eftersom detta är en uppsats i aktiebolagsrätt behandlas SkL:s regler inte 

närmare, utan fokus för undersökningen ligger på ABL:s skadeståndsreglering. 

																																																								
2 Stattin, Företagsstyrning, s 398. 
3 Skog, Rohdes Aktiebolagsrätt, s 27 och s 268. 



	 12	

Dock beaktas allmänna skadeståndsrättsliga principer när det behövs för 

ämnesbehandlingen i uppsatsen. 

 Uppsatsens fokus är främst på analog tillämpning av ABL 29:1 1 st. Detta 

stycke reglerar styrelseledamöters och VD:s skadeståndsansvar gentemot bolaget 

och tredjeman. Denna skadeståndsregel är huvudfokus, då uppsatsen främst 

behandlar icke lagreglerade ansvarssubjekts skadeståndsskyldighet. Men dessa 

ansvarssubjekt intar en ställning som liknar de bolagsorgan, vars 

skadeståndsskyldighet regleras i ovannämnda regel.  

 När aktieägares analoga skadeståndsskyldighet diskuteras i uppsatsen är det 

således främst när de intar en ställning som ett faktiskt bolagsorgan, alternativt 

som innehavare av ett bolagsuppdrag som inte är reglerat i ABL (vilket kommer 

utvecklas i kapitel 6-9). Inte när de agerar i egenskap av aktieägare och utövar 

aktierättigheter.  

 Analog tillämpning av ABL 29:3 om aktieägares skadeståndsskyldighet 

behandlas även till viss del. Men då berör behandlingen tillfälliga aktieägares 

skadeståndsskyldighet för skadevållande röstning på bolagsstämma (se kapitel 

10). Övriga regler i ABL 29 kap behandlas inte närmare. 

 Ansvar enligt sysslomannareglerna i HB 18:3-4 och för falsus procurator 

enligt AvtL 25 § undersöks inte närmare. Men sysslomannaregler behandlas när 

det är nödvändigt för uppsatsens ämnesbehandling. Värdeöverföringsreglerna i 

ABL 17 kap bortses ifrån och studeras inte närmare. Utomståendes 

bristtäckningsskyldighet och återbäringsansvar vid värdeöverföringar är redan 

reglerat i stor utsträckning genom ABL 17:6-7. 

 Även ansvarsgenombrott för aktieägare vid ett bolags bristande 

betalningsförmåga undersöks inte, då uppsatsen behandlar skadeståndsrättsliga 

regler och bedömningar. Vid frågor om ansvarsgenombrott finns redan en 

förpliktelse som ett insolvent bolag inte kan fullgöra. Vid skadeståndsrättsliga 

bedömningar är frågan istället om ersättningsgill skada har inträffat 

överhuvudtaget och om någon ska ansvara för den.4 

																																																								
4 Jmf SOU 1987:59 s 121. 
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 Regler om stiftares, lekmannarevisorer och särskilda granskares 

skadeståndsskyldighet i 29:1-2 nämns endast kort i avsnitt 2.5. Revisorers 

skadeståndsansvar behandlas till viss del, men då med fokus på när de intar 

ställning som icke lagreglerade ansvarssubjekt (se avsnitt 8.2.2). Det särskilda 

skadeståndsansvaret vid misstanke om brott i 29:3 1 st 3 p samt prospektansvar 

enligt ABL 29:1 2 st behandlas inte överhuvudtaget i uppsatsen. 

  

1.4 Metod 

 

Metoden som använts i uppsatsen är rättsdogmatisk och undersökningarna av 

uppsatsens frågeställningar utgår ifrån lagtext, prejudikat, förarbeten och 

doktrin.5  

 Vid behandlingen av uppsatsens frågeställningar i kapitel 3, 5, 6 och 10 

användes en lösningsmetod som är inspirerad av den som förespråkas av 

Lehrberg i boken ”Praktisk juridisk metod”. Metodens systematik är att först 

identifieras ett problem och en frågeställning. Sedan går man igenom argument 

för och emot ett lösningsalternativ till frågeställningen. Till sist kommer en 

avvägning och en slutsats om huruvida lösningsalternativet kan lösa 

frågeställningen.6 

 Genom att inhämta inspiration från lösningsmetoden i ”Praktisk juridisk 

metod” har frågorna i uppsatsen belysts allsidigt och lett till förandet av en 

löpande diskussion i texten. Den Lehrbergska metoden är fördelaktig att tillämpa 

genom sin systematiska uppbyggnad. 

 I kapitel 2, 4, och 7 till 9 användes inte lösningsmetoden från ”Praktisk 

juridisk metod”, på grund av att den inte är tillämpbar på det som behandlas där. 

I dessa fyra kapitel är det inte möjligt att ställa lika klara frågeställningar som i 

de övriga kapitlen. I dessa fyra kapitel användes en mer ”vanlig” rättsutredande 

metod, som tillämpats vid tidigare PM-skrivande under utbildningen. 

																																																								
5 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s 22 f. 
6 Jmf Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s 289. 
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 Avsnitt i uppsatsen som enbart fyller en deskriptiv funktion undviks i största 

möjliga mån. En del av innehållet i uppsatsen är dock enbart deskriptivt för att 

kunna identifiera relevanta frågeställningar. Dessa avsnitt är så korta och koncisa 

som möjligt. 

 I uppsatsen behandlas vad olika auktoriteter inom aktiebolagsrätten anser om 

analog tillämpning av ABL 29:1 1 st och 29:3 samt mina egna uppfattningar i 

frågorna. Idag finns förhållandevis få refererade fall i svensk praxis kring analog 

tillämpning av ABL:s skadeståndsbestämmelser.7 På grund av detta behandlar 

endast en del av fallen som hänvisas till i uppsatsen frågor om bolagsrättsliga 

skadestånd. Övrig praxis berör andra bolags- och civilrättsliga frågor, men som 

ändock är av intresse för uppsatsens ämnesbehandling. 

  

1.4.1 Komparativa inslag 

 

Uppsatsen innehåller en del komparativa inslag med undersökningar av den 

amerikanska bolagsrättsliga principen the business judgment rule samt brittisk 

bolags- och trusträtt. De komparativa delarna behandlar framförallt brittisk rätt.  

 De komparativa inslagen utgör inte huvuddelen av uppsatsen utan ska snarare 

ses som ett komplement till behandlingarna av mina frågeställningar. Jag gör 

inga anspråk på att behärska de utländska rättsliga systemen till fullo. De 

komparativa resonemangen och slutsatserna är de jag kommer fram till i 

jämförelse med svensk bolagsrätt. Det går inte heller att överföra principerna från 

de utländska rättsystemen direkt in i svensk bolagsrätt. De komparativa 

utblickarna fungerar därför främst som inspiration till hur man kan lösa vissa av 

uppsatsens frågeställningar.8 

 

 

																																																								
7 Stattin, Företagsstyrning, s 391. 
8 Jmf Zweigert & Kötz, An Introduction to Comparative Law, s 34. 
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1.5 Material 

 

Materialet som används när svensk rätt behandlas är främst lagtext, praxis och 

doktrin på det aktiebolagsrättsliga rättsområdet. Mina resonemang om uppsatsens 

frågeställningar är självständiga, men förs med utgångspunkt i ovannämnda 

rättskällor. Jag är även tydlig i den löpande texten när min egen uppfattning 

avviker från andras författares åsikt. 

 De komparativa inslagen i uppsatsen baseras till störst del på praxis. Regler i 

CA 2006 behandlas också i viss utsträckning vid undersökning av det brittiska 

bolagsrättsliga institutet shadow director. Det hänvisas även till amerikansk och 

brittisk doktrin i de komparativa delarna av uppsatsen. 

 

1.6 Val av benämningar i texten och allmänna definitioner 

 

När det talas om tillämplig lag om årsredovisning i uppsatsen använder jag 

benämningen ÅRL (se ABL 1:12a). Ordet personer i den löpande texten avser 

både fysiska och juridiska personer. Dessa två benämningar används för att 

förenkla språket. När det talas om tredjemän i den löpande texten avses både 

borgenärer och aktieägare, om inget annat framkommer av sammanhanget i 

texten. 

 För bolagsorgan och organledamöter används även benämningen 

bolagsföreträdare alternativt bolagsfunktionär för att variera språket. 

 Finner läsaren någon oklarhet kring de olika förkortningar som använts i 

fotnoter och den löpande texten, hänvisas till förklaringslistan ovan på sidan 8 

och 9. 

 

1.7 Disposition 

 

Efter detta inledande kapitel kommer ett kapitel om skyddsintressen och 

ändamålen i aktiebolagsrätten. Kapitlet avslutas med kort en genomgång av 
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ansvarskretsen i ABL 29:1-3. Kapitel 3 behandlar frågeställningen om analog 

tillämpning av skadeståndsreglerna ABL 29:1 1 st och 29:3 ska vara möjligt 

överhuvudtaget.  

 I kapitel 4 kommenteras först kort den marknadsekonomiska verklighet som 

bolag verkar i. Sedan behandlas principen om the business judgment rule och vad 

den säger om verkligheten som svenska aktiebolag verkar. Det behandlas även 

vilka slutsatser man kan dra därav om gränserna för bolagsrättslig 

skadeståndsskyldighet i svensk rätt. Kapitlet fortsätter sedan med en genomgång 

av hur en skadeståndsbedömning enligt ABL 29 kap går till och vad prövningen 

innebär för möjligheten att analogt tillämpa ABL 29:1 1 st och 29:3 på 

ansvarssubjekt som inte räknas upp i de två lagrummen.  

 I kapitel 5 till 9 behandlas icke lagreglerades ansvarssubjekts 

skadeståndsskyldighet, genom analog tillämpning av ABL 29:1 1 st. Denna fråga 

utgör den största delen av uppsatsen och är det som studerats i störst 

utsträckning. Kapitel 5 behandlar först frågeställningen om huruvida 

förekomsten av ett bolagsuppdrag är ett krav för en analog tillämpning av ABL 

29:1 1 st och hur sådant uppdragsavtal sluts. 

 Kapitel 6 behandlar de tre ansvarssubjekt som uppfyller kravet på att vara 

bolagsuppdrag, med en utblick över brittisk bolagsrätt. De tre olika 

ansvarssubjektens skadeståndsskyldighet i en svensk bolagsrättslig kontext 

behandlas sedan, var för sig, närmare i kapitel 7 till 9. 

 I kapitel 10 undersöks tillfälliga aktieägares skadeståndsskyldighet vid så 

kallad ”empty voting” på bolagsstämma. Uppsatsen avslutas sedan med kapitel 

11, som består av några kommentarer om huruvida ABL 29 kap borde reformeras 

av lagstiftaren samt en allmän reflektion kring uppsatsens övergripande 

frågeställning. 
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2 Skyddsintressen och ändamål i aktiebolagsrätten samt en 

översikt över ansvarskretsen i ABL 29:1-3 
 

 

Innan uppsatsens frågeställningar behandlas närmare, ska utredas vad som anses 

vara ändamålen med reglerna i ABL samt vilka som är de relevanta 

skyddsintressena inom aktiebolagsrätten. I detta kapitel diskuteras även vad för 

funktion sanktionen skadestånd fyller inom bolagsrätten. 

 Sist i detta kapitel är en presentation av vilka som ingår i den lagreglerade 

ansvarskretsen i ABL 29:1-3. Denna presentation leder sedan vidare till 

frågeställningen i kapitel 3. 

 

2.1 Aktiebolagsrättens materiella ändamål 

 

Det finns olika åsikter om vad som är de materiella ändamålen i aktiebolagsrätten 

och varför denna associationsform, med begränsat ansvar för bolagets ägare, ska 

vara tillåten överhuvudtaget.  

 Stattin anför tre övergripande mål med aktiebolagsrätten. Reglerna ska 

möjliggöra och främja näringsverksamhet. Reglerna ska vidare möjliggöra 

attraherandet av riskkapital till aktiebolag som möjliggör företagande. Det tredje 

ändamålet (som kan ses som en naturlig följd av de två tidigare ändamålen) med 

aktiebolagsrätten är att bidra till ökad omsättning av varor och tjänster i 

samhället. Det vill säga främja omsättningsintresset.9  

 Samma ändamål med aktiebolagsrätten anför Andersson.10 Medan Nial och 

Johansson menar att ändamålen inom aktiebolagsrätten är att möjliggöra 

verksamheters utförande i bolagsform.11  

 Jag tolkar Stattins och Anderssons utgångspunkter som att de menar att 

aktiebolagsformen ska gagna samhället i stort genom ökad ekonomisk 
																																																								
9 Stattin, Företagsstyrning, s 51 ff. 
10 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s 129. 
11 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s 32 och 44 f. 
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verksamhet. De aktiebolagsrättsliga reglerna ska möjliggöra denna utveckling av 

samhällsekonomin. Nial och Johansson däremot tar en annan utgångspunkt och 

ser ändamålen inom aktiebolagsrätten utifrån vad som är aktieägarnas mening 

med att driva verksamhet i aktiebolag. Reglerna ska möjliggöra och främja 

verksamheters utförande i bolag. 

 Lehrberg tar en liten annorlunda utgångspunkt än övriga författare. Han anser 

att de materiella ändamålsskälen inom aktiebolagsrätten är omsättnings- och 

trygghetsintresset.12 Även Andersson och Stattin anser att omsättningsintresset är 

en del av skyddsändamålen i aktiebolagsrätten, som utvecklats ovan. Men 

Lehrberg tar, anser jag, genom sitt hänvisande till omsättnings- och 

trygghetsintresset hänsyn till både enskilda aktieägares skyddsintresse och 

samhällets intresse i stort av aktiebolagsformens främjande av omsättningen av 

varor och tjänster. För exempel på detta, se exempelvis Lehrbergs resonemang 

om att aktieägare ska skyddas mot oönskade stämmobeslut genom 

generalklausulen i ABL 7:47 samt att de aktiebolagsrättsliga reglerna ska 

underlätta ekonomisk verksamhet.13 

 I nästkommande två avsnitt kommer utvecklas närmare vad Lehrberg menar 

med omsättningsintresset och trygghetsintresset i aktiebolagsrätten. Jag ska 

också resonera kring vad jag anser skyddas genom dessa två ändamålsintressen. 

 

2.2.1 Omsättningsintresset 

 

Med omsättningsintresset avses inom den allmänna avtalsrätten, enligt Lehrberg, 

intresset av att främja omsättningen av varor och tjänster i samhället. Den 

effektiva omsättningen ska leda till att främja samhällsekonomin. Avtal ska vara 

lätta att sluta och avsluta. Vederlag ska erhållas för fullgörande av förpliktelser 

och en avtalspart ska kunna lita på att motparten gör vad som åläggs 

vederbörande enligt avtalet.14 

																																																								
12 Lehrberg, Aktiebolagsrätt, s 53 f. 
13 A a s 54 f och 58 f.  
14 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s 59 ff. 
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 Lehrberg menar att omsättningsintresset tar sig uttryck i aktiebolagsrätten 

genom att reglerna ska garantera aktiebolagets användbarhet för ekonomisk 

verksamhet. Av detta följer att investerare ska garanteras att bolaget består och 

att avtalsparter (borgenärer) får betalt av bolaget.15 

 Att även HD tar hänsyn till omsättningsintresset när de bedömer 

aktiebolagsrättsliga frågor framkommer av bland annat NJA 1997 s 418.16  

 Ett annat exempel på skydd för omsättningen av varor och tjänster i samhället 

är ABL 8:42 2 st 1 p. En tredjeman, som sluter ett avtal med en VD som 

överträder sina befogenheter, ska kunna kräva avtalets fullgörande om han eller 

hon var i god tro om att VD hade befogenhet att sluta avtalet. Denna typ av regel 

är ett tydligt tecken på att en av lagstiftarens främsta intresse med regleringen i 

ABL är att främja omsättningsintresset. 

 Det är aktieägarkollektivet som ska erhålla avkastning på sin investering i 

egenskap av ägare av bolaget, se ABL 4:1 och 3:3 om likhetsprincipen samt 

vinstintresset in dubio. Reglerna ska motverka att bolagsfunktionärer och 

enskilda aktieägare agerar illojalt mot bolaget och vidtar skadevållande åtgärder, 

som leder till att avkastningen på aktieägares investeringar minskar eller helt 

uteblir. 17  Inom omsättningsintresset torde därmed även skyddet för 

investerarintresset ligga. 

 Även borgenärer ska erhålla vederlag för avtal som ingås med bolag. 

Aktieägare och bolagsledning ska därmed inte ges möjlighet att tömma ett bolag 

på dess förmögenhet och omöjliggöra att bolaget uppfyller sina förpliktelser. 

 Omsättningsintresset borde även omfatta intresset av att svenska bolag ska 

kunna knyta till sig kunnig personal och företagsledare. Kompetenta arbetare och 

bolagsledningar leder till konkurrenskraftiga svenska aktiebolag som gynnar hela 

den svenska samhällsekonomin. 

 Som en följd av detta kan inte heller varje handling som innebär skada leda till 

skadeståndsansvar. Risktagande är en del av marknadsekonomin. Skulle 

bolagsledningar alltid ha en överhängande och reell risk att åläggas omfattande 
																																																								
15 Lehrberg, Aktiebolagsrätt, s 54 ff. 
16 Se s 452 f i referatet. 
17 Se Borgström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s 18 f. 
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skadeståndsansvar med höga belopp, får bolag svårt att attrahera kompetenta 

ledningar och anställda som kan bedriva och utveckla verksamheter. 18 

Resonemang om skadeståndsskyldighetens gränser återkommer jag till nedan i 

avsnitt 4.1 

 Samma synpunkter som uttryckts ovan om bolagsledning och personal kan 

anses gälla även för aktieägares skadeståndsskyldighet. Ett allt för omfattande 

skadeståndsansvar för aktieägare kan påverka viljan hos investerare att investera 

i svenska aktiebolag negativt. Om inga personer väljer att investera pengar i 

svenska aktiebolag kommer omsättningen att hämmas, då inget riskvilligt kapital 

erhålls för att utveckla och driva bolag. Aktieägarkollektivet måste därmed ha en 

långtgående rätt att tillvarata sina privatekonomiska intressen, när de utnyttjar 

sina aktierättigheter.19 

 

2.2.2 Trygghetsintresset 

 

Trygghetsintresset inom den allmänna avtalsrätten, menar Lehrberg, avser 

intresset av att enskilda som drabbas av skada ska skyddas mot förluster.20 

Trygghetsintresset tar sig uttryck inom aktiebolagsrätten genom exempelvis att 

aktieägare ska skyddas mot ofördelaktiga beslut av bolagsstämma eller 

bolagsledning, se ABL 7:47 och 8:41.21  

 Som utvecklats ovan i avsnittet om omsättningsintresset måste det finnas en 

rimlig gräns för hur omfattande skadeståndsskyldigheten kan och bör vara i 

aktiebolagsrätten. Intresset av att skadelidande bolag och tredjemän ska hållas 

skadelösa, ska vägas mot intresset av att kunna locka riskvilligt kapital samt 

kompetenta bolagsledningar och anställda. En följd av detta är att alla 

skadelidande inte alltid kan hållas skadelösa, genom erhållande av skadestånd vid 

förmögenhetsförluster. Risktagande som kan leda till skada måste tillåtas i en 

marknadsekonomi. Bolagsledningar och aktieägare ska känna trygghet i att ett 
																																																								
18 Jmf SOU 1995:44 s 241. 
19 Taxell, Ansvar och anfördelning i aktiebolag, s 118. 
20 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s 61 f. 
21 Lehrberg, Aktiebolagsrätt, s 57. 
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stort mått av risktagande är tillåtet i den löpande bolagsverksamheten. Ett mer 

omfattande skadeståndsansvar kan leda till att ingen vågar sig på att starta och 

investera i affärsrörelser eller ta på sig uppdrag i bolagsledningar. Ett sådant 

rättsläge kan leda till att den svenska samhällsekonomin stagnerar helt. 

 Ovanstående resonemang om trygghetsintresset och framförallt 

omsättningsintresset, kan kanske ses som självklarheter i en modern 

marknadsekonomi. Men de två intressena är viktiga i att ha i åtanke när man 

studerar bolagsrätten och försöker utröna vad som är ändamålen med att 

överhuvudtaget tillåta aktiebolag som bolagsform, med dess karakteristiska 

begränsade personliga betalningsansvar för aktieägare. 

 

2.3  Partsintressen i aktiebolagsrätten 

 

Något som berörts i avsnittet ovan är de speciella partsintressen som finns inom 

aktiebolagsrätten. Skyddet av dessa partsintressen innebär att när man studerar en 

regel i ABL måste man alltid vara medveten om vilket intresse som regeln ska 

skydda. Den första frågan man därmed alltid måste ställa sig är om regeln är en 

borgenärskyddsregel eller en aktieägarskyddsregel? Att HD tar partsintressen 

som utgångspunkt för bedömningar av bolagsrättsliga frågor framkommer av 

exempelvis NJA 1995 s 742.22 

 De två relevanta partsintressena inom aktiebolagsrätten är borgenärs- och 

aktieägarskyddet. 23  Aktieägarskyddsregler ska skydda aktieägarna. I 

aktieägarskyddet ingår att bolagsledningen alltid ska verka för att maximera 

vinsten för aktieägarkollektivet, om inget annat anges i bolagsordningen enligt 

ABL 3:3. I aktieägarskyddet ingår även ett skydd för ägarminoriteten mot 

missbruk av ägarmajoriteten samt generella inskränkningar i bolagsstämmas 

beslutanderätt och bolagsledningens kompetens, se ABL 7:47 och 8:41. 

																																																								
22 Se s 759 i referatet. 
23 Se Lehrberg, Aktiebolagsrätt, s 41 ff.  



	 22	

 Borgenärsskyddet ska tillse att bolag inte frånhänds tillgångar i sådan grad att 

de inte kan infria förpliktelser till borgenärer.24 Detta partsintresse är en följd av 

att aktieägare inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser 

och endast riskerar tillskjutet aktiekapital, se ABL 1:3 1 st.25 Exempel på 

borgenärsskyddsregler är beloppsspärren och försiktighetsregeln i ABL 17:3 

samt regler om aktiekapital.26 

 

2.4 Syftet med skadestånd som sanktion i aktiebolagsrätten 

  

Inom den allmänna skadeståndsrätten brukar man laborera med vilken funktion 

som ett skadestånd ska fylla för skadelidande.27 Om man ska koppla ihop 

skadeståndets syfte inom aktiebolagsrätten med vad som brukar anges inom den 

allmänna skadeståndsrätten, är syftet med aktiebolagsrättsligt skadestånd både 

reparativt och preventivt.28  

 Det preventiva ändamålet med skadeståndet är att motverka att handlingar 

som skadar bolag företas av aktieägare eller bolagsfunktionärer. Skadeståndet 

ska motverka handlingar som står i strid med bolagsrättsliga normer i ABL, 

bolagsordning och ÅRL. Den reparativa ändamålet uppfylls genom att om en 

skadegörande handling ändock företas av en bolagsföreträdare eller aktieägare, 

ska den skada som bolaget eller tredjeman lider ersättas av den eller de som 

utfört den skadegörande handlingen.29 

 Varför ska då skadestånd finnas som sanktion med hänsyn till ändamålen och 

partsintressena inom aktiebolagsrätten? Omsättningsintresset skyddas genom 
																																																								
24 Se Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag, s 133 f och prop 2004/05:85 s 196. Inom 
aktiebolagsrätten anses det finnas flera olika typer av speciella partsintressen som kan införas 
under rubriken borgenärer. Exempelvis anställda och det allmänna genom skatteanspråk, se 
Lehrberg, Aktiebolagsrätt, s 41 ff och Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, 
illustrationen på s 124. 
25 Jmf Betänkande 1890:9 s 108. 
26 Det finns invändningar mot att regler om aktiekapital har en reell borgenärsskyddande effekt. 
Se framförallt Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s 32 ff för kritiska invändningar mot 
aktiekapitalets borgenärsskyddande funktion. Denna intressanta fråga faller dock utanför 
uppsatsens ämne och kommer inte behandlas närmare. 
27 Jmf Heller & Radetzki, Skadeståndsrätt, s 36 ff. 
28 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s 33 f. 
29 A a s 33 f. 
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skadeståndets preventiva funktion. Hotet om skadeståndet som sanktion ska 

motverka illojalt agerande av bolagsföreträdare och aktieägare. Skadeståndets 

reparativa funktion skyddar trygghetsintresset. Har exempelvis en bolagsledning 

vidtagit transaktioner som tömmer ett bolag på värde, så ska det skadade bolaget 

eller tredjeman ersättas och hållas skadelösa genom erhållande av skadestånd. 

 Skadeståndsreglerna i ABL 29:1-3 är både aktieägar- och 

borgenärsskyddsregler, vilket framkommer i praxis. Ett exempel på 

aktieägarskyddet är att reglerna ska tillse att minoritetsaktieägare, vars 

aktieinnehav i praktiken blivit värdelöst, har en möjlighet erhålla ersättning för 

sin förmögenhetsförlust enligt NJA 2000 s 404. Ett exempel på reglernas 

borgenärsskyddande funktion är att de ska ersätta kreditgivare som lidit 

kreditförluster på grund av missvisande redovisning, se NJA 1996 s 224. 

 En följd av att skadeståndsreglerna är borgenärsskyddsregler är de inte kan 

bortses ifrån med samtliga aktieägares samtycke. 

 Trots att skadeståndsansvar enligt 29 kap främst är styrt av bolagsrättsliga 

regler och bedömningar, är skadeståndsansvaret utformat i enlighet med 

allmänna skadeståndsrättsliga principer.30 

 

2.5 Ansvarskretsen i ABL 29 kap 

 

I detta avsnitt ska kort sägas något om vilka som är de utpekade ansvarssubjekten 

i ABL. Av ABL 29:1-3 framkommer vilka som kan bli skadeståndsskyldiga på 

bolagsrättsliga grunder. 

 Stiftares, styrelseledamöters VD:s och skadeståndsansvar regleras i 29:1 1 st. 

1 p reglerar skadeståndet mot bolaget (det interna ansvaret) och 2 p skadeståndet 

gentemot aktieägare och övriga tredjemän (det externa ansvaret). 

 Revisorers, särskilda granskares och lekmannarevisorers skadeståndsansvar 

regleras i ABL 29:2 och aktieägares skadeståndsansvar återfinns i 29:3. Närmare 

																																																								
30 SOU 1995:44 s 241 och Taxell, Ansvar och ansvarsfördelning i aktiebolag, s 31. 
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om den konkreta skadeståndsbedömningen enligt ABL 29 kap återkommer jag 

till nedan i avsnitt 4.2. 

 

2.6 Probleminventering 

 

Vem som kan åläggas ett bolagsrättsligt skadeståndsansvar framkommer klart av 

lagtexten och det finns inget utrymme för tolkning av vem reglerna kan tillämpas 

på. I vart fall enligt lagtextens ordalydelse.  

 Om man studerar ansvarskretsen som framkommer av lagtexten i ABL 29:1-3 

och jämför den med olika komplexa företags- och koncernstrukturer, blir frågan 

om skadeståndsregleringen är ändamålsenligt med hänsyn till både parts- och 

ändamålsintressena i aktiebolagsrätten. Skadeståndsreglernas tillämplighet 

förutsätter i princip att ett bolag bedrivs på det sätt som lagen stipulerar, trots att 

detta ofta inte är fallet.31 Denna diskrepans kan innebära att skadeståndsansvaret i 

ABL 29 kap inte är ändamålsenligt, utan i själva verket helt verkningslöst i 

dagens affärsverklighet.32 

 Följdfrågan på detta påstående är därmed om det behövs det utvidgat 

tillämpningsområde för skadeståndsbestämmelserna 29:1 1 st och 29:3.33 Ska 

reglerna vara analogt tillämpliga på andra ansvarssubjekt än de som explicit 

räknas upp i lagrummen? 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
31 Stattin, Företagsstyrning, s 398. 
32 Jmf Skog, Rohdes Aktiebolagsrätt, s 268. 
33 Jmf SOU 1987:59 s 106. 
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3 Ska ABL 29:1 1 st och 29:3 vara analogt tillämpbara? 
 

 

Av ABL 29:1-3 framgår det klart vilka ansvarssubjekt som omfattas av 

skadeståndsansvar enligt ABL. Vem som är inom reglernas direkta 

tillämpningsområde framgår klart av paragraferna. Under vilka förutsättningar 

som ansvarssubjekten kan bli skadeståndsskyldiga är dock inte lika klart (denna 

fråga återkommer jag till nedan i avsnitt 4.2). 

 Med hänsyn till dagens alltmer komplexa verklighet som bolag, investerare, 

och bolagsledningar verkar i, kan anses att uppräknandet av ansvarssubjekten 

inte tillgodoser de partsintressen och uppnår de ändamål som beskrevs ovan i 

kapitel 2. Ansvarskretsen kan anses vara för snäv och inte spegla bolagens 

faktiska organisatoriska struktur. Detta kan leda till att ansvaret för skador inte 

fördelas på ett korrekt vis, med utgångspunkt i vem som faktiskt är bestämmande 

i ett bolag eller koncern. Den som faktiskt har beslutat om att företa en viss 

förvaltningsåtgärd, borde även vara den som ska bära ansvaret för skador som 

åtgärden vållar.  

 Frågan blir då om ABL 29:1 1 st och 29:3 ska vara tillämpbara analogt på 

ansvarssubjekt som inte pekas ut i lagtexten. Denna fråga är ingalunda ny som ett 

uttryck för dagens alltmer komplexa rättsliga verklighet. Den uppmärksammades 

redan i förarbetena till 1944 års ABL.34 Frågan om en utvidgad ansvarskrets 

uppmärksammades sedan av lagstiftaren igen under 1980-talet vid en utredning 

om ansvarsgenombrott för aktieägare.35 Det ska noteras att denna utredning inte 

ledde till något lagförslag i frågan. 

 I doktrin har framförts som alternativ till analog tillämpning av 29:1 1 st att 

tillämpa sysslomannaansvaret i HB 18:3-4 istället.36 Det främsta problemet med 

denna lösning är att ett sysslomannaansvar endast torde kunnna aktualiseras 

internt mellan sysslomannen och det skadade bolaget. En tredjeman kan 

																																																								
34 SOU 1941:9 s 653 f.  
35 SOU 1987:59 s 104 ff. 
36 Se Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s 85 och 
Stattin, Företagsstyrning, s 427. 
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troligtvis inte åberopa HB 18:3-4 som grund för att yrka skadestånd. Skadestånd 

enligt reglerna i HB 18 kap lämnas därhän, då jag har valt att inte att utreda detta 

närmare (se avgränsningsavsnitt 1.2). Men läsaren kan uppmärksammas på att en 

analog tillämpning av ABL:s skadeståndsbestämmelser inte är det enda 

lösningsalternativet, om ett presumtivt ansvarssubjekt inte räknas upp i ABL 

29:1 1 st. 

 Nedan kommer argument för och emot att analogt tillämpa 29:1 1 st och 29:3. 

Kapitlet avslutas sedan med ett ställningstagande i frågan. 

 

3.1 Argument för och emot analog tillämplighet 

 

3.1.1 Argument mot ett analogt skadeståndsansvar 

 

Det tyngsta argumentet mot att 29:1 1 st och 29:3 ska vara analogiskt tillämpbara 

på andra ansvarssubjekt än de som räknas upp i de lagrummen, torde vara ur 

formell ändamålshänsyn. Är reglerna analogt tillämpbara kan detta påverka 

förutsebarheten i rättstillämpningen negativt.37  

 Reglerna i ABL överlag är väldigt formella och ger klara direktiv om vad som 

ska gälla vid olika situationer i bolagsverksamheten. För exempel på denna 

formalitet, se bland annat ABL 7:24 om vad kallelse till bolagsstämma ska 

innehålla samt ABL 8:18 om hur sammankallande till styrelsesammanträden ska 

ske. Det finns en vilja hos lagstiftaren att reglerna i ABL ska ge klara 

handlingsdirektiv och inte lämna utrymme för fria tolkningar om vad som ska 

gälla i olika situationer.  

 Exempel på förutsebarhetsproblem i skadeståndsrättsliga frågor kan vara att 

det kommer som en överraskning för en koncernchef att ansvara för handlingar 

som lett till skada i ett dotterbolag, när han eller hon gett direktiv till styrelsen 

som varit de som faktiskt verkställt instruktionerna. Detta talar för att 

																																																								
37 Jmf Lehrberg, Aktiebolagsrätt, s 60. 
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skadeståndsansvar enligt ABL endast ska träffa dem som räknas upp i 29:1 1 st 

och 29:3 och inga andra ansvarssubjekt.  

 Även i doktrin hänvisas till formella ändamålsskäl som skäl mot att tillämpa 

ABL:s skadeståndsbestämmelser analogt. Unger anser att skadeståndsreglerna 

inte kan tillämpas på någon som inte nämns i ABL:s skadeståndskapitel på grund 

av de är så speciella.38 

 Även omsättningsintresset talar till viss del mot att ABL 29:1 1 st och 29:3 ska 

vara analogt tillämpbara. Om skadeståndsansvaret blir alltför omfattande för 

bolagsledningar, kan svenska bolag få svårt att rekrytera kompetenta personer 

som kan bedriva och utveckla bolagsverksamheter. 39  Detta kan påverka 

omsättningen av varor och tjänster negativt.  

  

3.1.2 Argument för ett analogt skadeståndsansvar 

 

Det som främst talar för att en analog tillämplighet av ABL 29:1 1 st och 29:3 

ska vara möjlig, är att lagstiftaren redan verkar ha tagit viss ställning i frågan. 

Lagstiftaren anser att ett skadeståndsansvar kan åläggas även de som inte har en 

formell ställning som bolagsföreträdare. Så kallade de facto företrädare ska 

kunna åläggas ett skadeståndsansvar.40  

 Hur stor vikt man kan lägga vid lagstiftarens uttalande i proposition 

2000/01:150 är dock diskutabelt. Diskussionen kring frågorna om faktiska 

företrädares skadeståndsskyldighet är inte utförlig utan berör främst så kallade 

målvakter och bulvaner för bolag. En närmare utredning om vilka argument för 

ett analogt skadeståndsansvar som finns måste företas. Uttalandet i proposition 

2000/01:150 är inte tillräckligt för att avgöra frågeställningen om ABL 29:1 1 st 

och 29:3 bör vara analogt tillämpbara. 

 HD har i NJA 1948 s 651 ålagt en person skadeståndsansvar som om personen 

ifråga var styrelseledamot i en ekonomisk förening, trots att hon inte var 

																																																								
38 Unger, Advokaten 1987, nr 1 s 18-26 (s 25). 
39 Jmf SOU 1995:44 s 241. 
40 Prop 2000/01:150 s 70 och s 76. 
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lagenligt utsedd till det. Den skadevållande personen och en annan person intog 

en ställning som var ”med styrelseledamöter jämförliga företrädare”. 41 

Omständigheterna i 1948 års rättsfall kommer utvecklas närmare nedan i avsnitt 

6.3.1. HD har vidare i NJA 1997 s 418 uttalat sig, obiter dictum, att ett 

skadeståndsansvar kan åläggas den som framstår som den i själva verket 

bestämmande i ett bolag, även om denne inte formellt ingår i ett bolagsorgan. 

Mycket talar därmed redan idag, enligt HD:s praxis, att skadeståndsansvar 

analogt kan åläggas andra ansvarssubjekt än de som räknas upp i 29:1-3. Även i 

doktrin verkar de flesta författare vara överens om att skadeståndsreglerna i ABL 

29 kap kan tillämpas analogt.42 

 Även borgenärsskydds- och aktieägarintresset talar för att de 

aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna ska vara analogiskt tillämpbara. En de 

facto (men inte de jure) bolagsfunktionär ska inte kunna skada ett bolag och 

undkomma skadeståndsansvar, endast på grund av att vederbörande inte intar en 

formell ställning som organledamot enligt ABL. En aktieägare kan inte heller 

tillåtas tömma ett bolag på värde till skada för övriga tredjemän och bolaget, 

genom exempelvis otillbörligt utnyttjande av inflytande över bolagsledningen. 

Om dessa och liknande typer av otillbörliga förfaranden tillåts genom en för snäv 

tillämpning av skadeståndsreglerna i ABL 29:1 1 st och 29:3, blir partsintressena 

i aktiebolagsrätten inte tillgodosedda. Otillbörliga förfaranden kan också skada 

förtroendet för aktiebolaget som bolagsform. En alltför formalistisk 

rättstillämpning kan då inte anses vara ändamålsenligt. 

 Även trygghetsintresset i aktiebolagsrätten kan trädas förnär om inte skadade 

bolag och tredjemän kan hållas skadelösa genom skadeståndsreglerna i ABL. 

Detta motverkar skadeståndets reparativa och preventiva funktion. En möjlighet 

att tillämpa ABL 29:1 1 st och 29:3 analogt kommer fylla dessa funktioner på ett 

mer tillfredsställande sätt, än om reglerna inte är analogt tillämpbara. 

																																																								
41 S 666 i referatet. 
42  Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar s 56, Stattin, Företagsstyrning, s 424, 
Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s 45 och Åhman, Behörighet och befogenhet i 
aktiebolagsrätten, s 386. 
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 Även omsättningsintresset, i form av skyddet för investerare, påverkas 

negativt om skadegörande handlingar inte kan motverkas genom 

skadeståndsskyldighet enligt ABL 29 kap. Potentiella investerare kan tappa 

förtroende för och tveka till att investera i svenska bolag, om otillbörliga 

tillvägagångssätt inte kan motverkas genom skadestånd. Även avtalsparter kan 

tveka till att handla med svenska aktiebolag, om kan de tömmas på värde genom 

otillbörliga förfaranden. Detta kommer påverka omsättningen av varor och 

tjänster i samhället negativt. 

 Ett analogt skadeståndsansvar kan även leda till att ansvaret för skadegörande 

handlingar fördelas bättre och med utgångspunkt i vem som faktiskt styr 

verksamheten i ett bolag. Aktiebolag bedrivs och styrs ofta annorlunda än vad 

som följer av ABL:s regler om den legala funktionsfördelningen i aktiebolag. 

Detta har berörts i kapitel 1.43 Den legala funktionsfördelningen är otillräcklig ur 

ansvarssynpunkt i framförallt koncernförhållanden. Denna otillräcklighet kan 

exemplifieras.  

 Ponera att ett dotterbolag har inlemmats i dess moderbolags verksamhet. 

Dotterbolaget existerar dock fortfarande som juridisk person. I ett fall som detta 

anser sig nog bolagsledningen i moderbolaget vara ett faktiskt förvaltningsorgan 

i dotterbolaget och inneha en behörighet att styra den dagliga verksamheten i 

dotterbolaget.44  

 Denna kompetens finns dock inte för moderbolagets bolagsledning enligt 

ABL:s regler om funktionsfördelning. Moderbolagets bolagsledning är inte ett 

förvaltningsorgan i dotterbolaget enligt ABL. Ska lagens regler om 

funktionsfördelning följas, borde egentligen styrandet av dotterbolaget ske 

genom stämmohänvisningar till dotterbolagets styrelse enligt ABL 7:1. Att detta 

skulle ske i en koncern som i exemplet ovan är troligtvis inte en lämplig lösning 

för de inblandade bolagen, då detta skulle vara för driftshämmande. Ett analogt 

skadeståndsansvar skulle spegla verkligheten bättre av hur bolagsverksamhet i 

koncerner sker och hur dotterbolag styrs. Ansvaret för skador kan då fördelas 

																																																								
43 Jmf även Stattin, Företagsstyrning, s 398. 
44 Skog, Rohdes Aktiebolagsrätt, s 268 och Stattin, SvJT 1999 s 873-902 (s 874). 
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bättre, än vad som är fallet om ABL 29:1 1 st och 29:3 inte är analogt 

tillämpbara. 

 En liknande situation var fallet i NJA 1975 s 45. Rättsfallet berörde inte 

analog tillämpning av 1944 års ABL:s skadeståndsregler, utan ett 

kommissionärsbolagsförhållande. Frågan i målet var om kommittenten hade att 

ansvara för kommissionärens förpliktelser. De två bolagen stod inte i 

ägarförhållande till varandra som moder- och dotterbolag, men hade en 

gemensam ägare. Rättsfallet är av principiellt intresse som illustration till 

exemplet som beskrevs i styckena ovan.  

 Förutsättningar i fallet var att kommissionären (Holmenbolaget) kvarstod som 

juridisk person, men var i praktiken helt osjälvständigt i förhållande till 

kommittenten (Bilbolaget). Bolagen hade också samma ägare K, som 

”behärskade” båda bolagen enligt HD. Bilbolaget ansågs av domstolen vara den 

egentlige rörelseidkaren, alternativt var bolaget i så hög grad medverkande i 

Holmenbolagets verksamhet att ansvar för Holmenbolagts rörelseförpliktelser 

ålades Bilbolaget. HD skrev tyvärr inte vilket av rekvisiten som var uppfyllt i just 

detta fall. 

 HD konstaterar även i domen att förhållandet mellan Bilbolaget och 

Holmenbolaget har avvikit från vad som vanligen präglar ett 

kommissionsförhållande. Domstolen tar i detta rättsfall hänsyn till hur 

verksamheten i bolagen faktiskt organiserades och bedrevs. NJA 1975 s 45 

illustrerar att, om man i domstolarna tar hänsyn till hur ett bolag eller koncern 

faktiskt bedriver sin verksamhet, kan ansvaret för skador fördelas bättre på 

grundval av den organisatoriska verkligheten. 

 Även skyddet för minoritetsaktieägare i koncerner talar för att en analog 

tillämpning av framförallt ABL 29:1 1 st ska vara möjlig.45 Minoritetsaktieägare 

i dotterbolag har ett intresse av att skyddas mot och att ersättas för skador som 

ledningar i koncernmoderbolag vållar genom styrning av dotterbolag. Det enda 

skadeståndsrättsliga remedium som står till förfogande för en minoritet i ett 

koncerndotterbolag är en tillämpning av ABL 29:3. Förutsättningarna för 

																																																								
45 Jmf Stattin, Företagsstyrning, s 312. 
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skadestånd är mer kvalificerade i 29:3 jämfört 29:1 1 st (paragraferna behandlas 

närmare i nästa kapitel). Moderbolaget måste ha brutit mot en bolagsrättslig 

norm samt förfarit grovt oaktsamt enligt 29:3. 

 En analog tillämpning av ABL 29:1 1 st skulle gynna även minoritetsskyddet i 

aktiebolagsrätten då förutsättningarna för erhållande av skadestånd är mindre 

kvalificerade, jämfört med vad som är fallet med en direkt tillämpning av 29:3. 

Hur analog tillämpning av ABL 29:1 1 st kan gynna minoritetsskyddet kommer 

utvecklas ytterligare nedan i avsnitt 9.2.2. 

 Till sist som argument för ett analogt skadeståndsansvar kan man ta hänsyn till 

personens agerande och den makt personen erhåller, när han eller hon påtar sig 

förvaltningsuppgifter i ett bolag. Har en person befattat sig med 

förvaltningsuppgifter i ett aktiebolag, torde även ett ansvar kunna utkrävas av 

vederbörande för hur förvaltningen har skötts.46 Även om personen inte har en 

befattning som regleras i ABL. 

 

3.1.3 Slutsats 

 

Som framgått av avsnitten ovan finns det fler och betydligt tyngre argument som 

talar för att ABL 29:1 1 st och 29:3 ska kunna vara möjligt att tillämpa analogt, 

än argument som talar mot detta ställningstagande. 

 De formella ändamålsskälen mot ett analogt skadeståndsansvar väger lätt vid 

avvägningen mot argumenten för ett analogt skadeståndsansvar. Möjligheten att 

analogt tillämpa skadeståndsreglerna i ABL leder till ett bättre intressentskydd 

samt att reglernas materiella ändamål kan uppnås i högre utsträckning. 

  

3.2 Probleminventering 

 

29:1 1 st och 29:3 ska således vara analogt tillämpbara. Nästa frågeställning blir 

då när ett analogt skadeståndsansvar kan bli aktuellt, samt under vilka 

																																																								
46 Jmf Stattin & Eklund, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s 373. 
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förutsättningar detta kan ske. Att analog tillämpning av ABL 29:1 1 st är möjlig 

för de som agerar som om de är styrelseledamöter och den som är själva verket 

bestämmande är, som utvecklats ovan klarlagt i praxis genom NJA 1948 s 651 

och NJA 1997 s 418. 

 Att aktieägare kan åläggas analog skadeståndsskyldighet som utförare av 

bolagsuppdrag samt på grund av ställning som ett faktiskt bolagsorgan, genom en 

analog tillämpning av ABL 29:1 1 st, kommer utvecklas nedan i kapitel 5 till 9. 

Vad gäller aktieägares analoga skadeståndsskyldighet för handlande i egenskap 

av aktieägare genom utövande av aktierättigheter, är rättsläget dock mera oklart 

om skadestånd kan förekomma utanför det direkta tillämpningsområdet för 29:3. 

Men otillbörligt handlande av tillfälliga aktieägare genom så kallad ”empty 

voting”, torde kunna leda till att en analog tillämpning av 29:3 kan aktualiseras.47 

Denna företeelse utvecklas nedan i kapitel 10. 

 Innan förutsättningarna för analog tillämpning av ABL 29:1  1 st och 29:3 kan 

undersökas närmare, ska beskrivas hur en skadeståndsbedömning går till enligt 

ABL 29 kap. Denna regelbehandling är nödvändig för att ge ledning om det 

analoga tillämpningsområdet för de två ovannämnda paragraferna. 

 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
47  Jmf Houben & Straetmans, Shareholder Rights and Responsibilities in the Context of 
Corporate Social Responsibility, s 17 ff. 
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4 Skadeståndsbedömningar enligt ABL 29 kap 
 

 

Ovan har konstaterats att ABL 29:1 1 st och 29:3 borde kunna tillämpas analogt 

utanför reglernas direkta tillämpningsområde. Frågan blir då vilka som kan 

träffas av detta analoga skadeståndsansvar samt under vilka omständigheter detta 

kan aktualiseras. Detta ska utredas närmare nedan i kapitel 5. Först ska dock 

ordinära skadeståndsbedömningar enligt ABL 29 kap behandlas i detta kapitel. 

Denna behandling ska ske, för att kunna identifiera problem och avgränsa 

skadeståndsreglernas analoga tillämpningsområde.  

 Först i kapitlet kommenteras den verklighet som aktiebolag verkar i och vilken 

påverkan detta har på gränsen för när aktiebolagsrättsliga skadestånd kan bli 

aktuellt överhuvudtaget. I avsnitt 4.2 studeras rekvisiten vid en bolagsrättslig 

skadeståndsbedömning närmare och denna del av kapitlet blir till stora delar 

deskriptivt. Sist i kapitlet är en probleminventering som leder vidare till 

frågeställningen som behandlas i kapitel 5. 

 

4.1 Skadeståndsskyldighetens gränser och the business judgment rule 

 

Något som är viktigt att poängtera när man studerar ABL:s 

skadeståndsbestämmelser är att aktiebolag verkar i en marknadsekonomi och 

risktagande därmed måste vara tillåtet i bolagsverksamheten.48 Det måste finnas 

en väl tilltagen rätt för bolagsledningar att fatta affärsbeslut, utan en ständigt 

närvarande och överhängande risk för skadeståndsskyldighet. 49  Ett dåligt 

affärsbeslut kan inte innebära att skadeståndsansvar för en bolagsfunktionär 

aktualiseras per automatik. Ansvar torde endast kunna utkrävas under speciella 

omständigheter. Därmed är det givetvis svårt att avgöra vilka handlanden av 

bolagsställföreträdare som kan grunda bolagsrättsligt skadeståndsansvar.  

																																																								
48 Prop 1997/98:99 s 187. 
49 SOU 1995:44 s 241. 
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 En omfattande handlingsfrihet måste tillkomma framförallt styrelsen i ett 

bolag. Detta följer av den legala funktionsfördelningen. Styrelsen har en 

behörighet att besluta i nästan alla frågor som inte faller under bolagsstämmans 

exklusiva kompetens, enligt ABL 8:4 1 st. Som en följd av denna omfattande 

handlingsfrihet anser Dotevall att principen om the business judgment rule, som 

ursprungligen härstammar från amerikansk bolagsrätt, har en motsvarighet i 

svensk rätt.50  

 The business judgment rule innebär att en domstol presumerar att en 

styrelseledamot har agerat korrekt vid beslut om vidtagandet av ett affärsbeslut 

samt att det fattats på tillräckliga underlag. Presumtionen gäller även om 

handlandet i efterhand visar sig vara skadevållande. Principen innebär även att 

domstolar inte överprövar affärsmässigheten i ett affärsbeslut, så länge som 

åtgärden har ett rationellt affärsmässigt syfte.51 

 

4.1.1 The business judgment rule i en svensk bolagsrättslig kontext 

 

Det är oklart huruvida the business judgment rule kan anses vara en princip i 

svensk rätt.52 Men vad som kan anses följa av principen även i en svensk 

aktiebolagsrättslig kontext, är att utdömande av skadestånd på bolagsrättsliga 

grunder ska tillhöra ovanligheterna. 

 Syftet med the business judgment rule är inte enbart att skydda 

bolagsfunktionärer mot ett allt för omfattande skadeståndsskyldighet, principen 

ska även skydda affärsbeslut från överprövning av amerikanska domstolar.53 

Även svenska domstolar ska inte pröva huruvida ett affärsbeslut varit 

affärsmässigt rationellt eller lämpligt, enligt HD:s praxis. Prövningen av ett 

bolagsorgans eller aktieägares agerande sker istället mot olika skyddsregler för 

aktieägare och borgenärer samt huruvida dessa skyddsregler har överträtts. I NJA 
																																																								
50 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s 107. 
51 Franklin & Hinsey, Director Care, Conduct and Libility: The Model Business Corporation 
Act Solution, Bus Law, vol 56, 2000, s 39. 
52 Se Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s 58. 
53 Se Gries Sports Enterprises Inc v Cleveland Browns Football Co, Inc, 496 NE 2d 959, s 963 
f.  
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1967 s 313 skriver HD att ett bolagsstämmobeslut i strid med bolagsordning och 

bolagets verksamhetsföremål, inte kan rättfärdigas på grund av 

företagsekonomiska skäl. I NJA 1987 s 394 säger HD att den rättsliga 

prövningen av om ett beslut i en ideell förening är ogiltigt eller godtagbart, ska 

prövas mot föreningens stadgar. Prövningen omfattar inte huruvida beslutet varit 

att anse som lämpligt. Rättsfallet berörde en ideell förening, men samma princip 

torde anses gälla i aktiebolagsrätten, som uttryck för en allmän 

associationsrättslig princip. 

 Restriktiviteten till att ålägga bolagsföreträdare skadeståndsskyldighet för 

affärsbeslut, är även en följd av omsättningsintresset i aktiebolagsrätten. 54 

Omsättningen av varor och tjänster kan påverkas negativt av att domstolar ges en 

för omfattande möjlighet att överpröva ett besluts affärsmässighet. Skulle alla 

olika affärsbeslut kunna överprövas av en domstol och leda till 

skadeståndsskyldighet, skulle även kostnaderna för aktiebolag öka avsevärt 

genom ökade övervakningsåtgärder från bolagsledningens sida. Även den 

löpande verksamheten kan hämmas.55 

 En ännu mer restriktiv hållning intas för aktieägares skadeståndsskyldighet 

enligt 29:3, jämfört med bolagsföreträdares skadeståndsansvar. Denna 

restriktivitet beror på aktieägares ställning i ett aktiebolag. En enskild aktieägare 

behöver inte se till bolagets bästa vid utövande av aktierättigheter. Vederbörande 

kan ta hänsyn till sina egna privatekonomiska intressen främst, när denne utövar 

förvaltningsrättigheter.56 Till skillnad från bolagsföreträdare som har en plikt att 

se till bolagets bästa vid förvaltning av bolagets angelägenheter, vilket utvecklas 

längre ned i kapitlet. 

 

 

 

																																																								
54 Jmf SOU 1995:44 s 241. 
55 Taxell, Ansvar och ansvarsfördelning i aktiebolag, s 77. 
56 A a s 118. 
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4.1.2 Huvudregel om gräns för skadeståndsskyldigheten 

 

Ska man då försöka att ställa upp en form av huvudregel för vad för handlande 

som faller utanför skadeståndsskyldighetens gräns, kan följande sägas. Åtgärder 

som är vidtagna i enlighet med vinstsyftet, alternativt bolagets syfte enligt 

bolagsordning eller i enlighet med verksamhetsföremålet, torde endast under 

extraordinära omständigheter kunna leda till skadeståndsansvar.57 Dessa åtgärder 

måste anses i de allra flesta fallen vara beslut som har ett affärsmässigt rationellt 

syfte och är därmed inte möjliga att överpröva rättsligt.58 

 Denna huvudregel kan inte anses vara absolut. Även åtgärder som vidtas i 

enlighet med vinstsyftet, alternativt syftet enligt bolagsordningen eller 

verksamhetsföremålet, borde kunna leda till ett skadeståndsansvar för 

bolagsföreträdare och aktieägare. Men denna huvudregel borde vara en lämplig 

utgångspunkt vid bedömningen av frågan om ett bolagsrättsligt 

skadeståndsansvar kan bli aktuellt överhuvudtaget.  

  

4.2 Skadeståndsprövning enligt ABL 29:1-3 

 

Detta avsnitt är en översiktlig genomgång av hur en konkret skadeståndsprövning 

enligt ABL 29 kap går till Avsnittet är inte så djuplodande i konkreta 

aktiebolagsrättsliga skadeståndsbedömningar, då genomgången endast fungerar 

som underlag för den fortsatta ämnesbehandlingen i uppsatsen.59 

 Ur ABL 29:1-3 kan fyra rekvisit utläsas för att utkrävande av skadestånd för 

en skada som orsakats bolaget eller tredjeman ska vara möjlig.60 Dessa fyra 

rekvisit ska nedan behandlas översiktligt var för sig i separata underavsnitt. En 

del av underavsnitten delas upp mellan bolagsfunktionärers och aktieägares 

skadeståndsskyldighet. En sådan uppdelning är lämplig, då det föreligger 

																																																								
57 Jmf a a s 77 f. 
58 Jmf syftet med the business judgement rule (se ovan avsnitt 4.1.1). 
59 För mer utförliga genomgångar av aktiebolagsrättsliga skadeståndsprövningar, se Stattin, 
Företagsstyrning, s 330 ff och Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s 51 ff. 
60 Se Svernlövs fyrstegsmodell, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s 51. 
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skillnader mellan rekvisiten för dessa två olika kategorier av ansvarssubjekt. I 

rubriken till varje underavsnitt nämns vilken typ av ansvarssubjekt som 

behandlas. 

 

4.2.1 Rekvisit 1: förekomsten av skada 

 

En konstaterad skada måste ha inträffat för att aktualisera ett skadeståndsansvar. 

Det som anses vara en skada i aktiebolagsrätten är om en förmögenhetsförlust 

har inträffat för bolaget eller tredje man. Förlusten måste även skett mot 

skadelidandes vilja. Förmögenhetsförlusten kan ske genom exempelvis ökade 

kostnader, inkomstbortfall eller minskning av värdet på bolagets egendom.61 

 Skadan kan vara omedelbar (direkt) och medelbar (indirekt) för tredjeman. 

Omedelbar skada innebär att tredje man skadas direkt utan att bolaget skadas. 

Medelbar skada innebär att bolaget skadas direkt och därmed skadas tredjeman 

indirekt, genom att bolagets förmögenhet minskar.62 

 Uppdelningar av skador i medelbara och omedelbara är endast nödvändig när 

skadan drabbat tredjeman. Skadas bolaget är skadan alltid direkt ur bolagets 

synvinkel. 

 

4.2.2 Rekvisit 2: bolagsfunktionärs agerande inom ramen för ett bolagsuppdrag 

 

Skadan ska ha vållats när skadevållande bolagsfunktionär agerat inom ramen för 

ett bolagsuppdrag. Personen som företagit den skadevållande rättshandlingen 

måste ha ett uppdragsavtal med bolaget, som ger behörighet och befogenhet att 

företa rättshandlingar för bolaget. Företas en skadevållande handling av ett 

bolagsorgan utanför ramen för dennes bolagsuppdrag, blir i princip ABL 29 kap 

inte tillämpligt.63  

																																																								
61 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s 68. 
62 Stattin, Företagsstyrning, s 342. 
63 SOU 1971:15 s 353. 
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 Den andra frågan man således alltid måste ställa sig vid bedömningar av 

skadeståndsskyldighet enligt ABL 29 kap, är om skadevållaren agerat inom 

ramen för ett bolagsuppdrag eller inte. För en analog tillämpning av ABL 29 kap 

uppstår då ett problem. Det är klart att det är endast är innehavare av legala 

bolagsuppdrag, exempelvis revisorer, som kan träffas av ett skadeståndsansvar 

genom direkt tillämpning av reglerna i ABL 29 kap. Frågan blir då vilken 

påverkan detta har på den analoga tillämpningen av ABL 29:1 1 st. Denna fråga 

kommer jag återkomma till kort nedan i avsnitt 4.3 i detta kapitel och mer 

utförligt i kapitel 5 och 6. 

 

4.2.3 Rekvisit 2: aktieägares medverkan till överträdelse 

 

För aktieägare är det andra rekvisitet för skadeståndsskyldighet medverkande till 

en överträdelse av ABL, ÅRL eller bolagsordning. En aktieägare utövar sin 

behörighet som ägare att bestämma i ett bolags angelägenheter vid bolagsstämma 

enligt ABL 7:1. Man kan förledas att tro, vid första anblick av lagtexten, att ABL 

29:3 endast blir tillämplig om aktieägare har utfört en skadegörande handling 

genom att utöva aktierättigheter vid bolagsstämma. Men enligt 1944 års ABL 

210 § kunde aktieägare bli skadeståndsskyldig om denne utövat obehörigt 

inflytande över styrelseledamot, VD eller likvidator och medverkat till en 

överträdelse av en bolagsrättslig norm. Samma rättsläge förelåg enligt 1975 års 

ABL:s bestämmelser om skadestånd för aktieägare.64 Rättsläget kring denna 

fråga verkar inte ha förändrats med dagens ABL.65 

 Medverkandet till överträdelse behöver således inte ske vid röstning på 

bolagsstämma för att 29:3 ska bli tillämpligt.  

 Lagtextens ordalydelse ger upphov till en fråga om den analoga tillämpningen 

av ABL 29:3. Av lagtextens ordalydelse framkommer att endast nuvarande 

aktieägare kan åläggas skadeståndsansvar: ”En aktieägare skall ersätta skada…” 

(författarens kursivering). Före detta aktieägare torde på grundval av ordvalet 

																																																								
64 Se 1945 års ABL 210 §, jmf med SOU 1971:15 s 355 och prop 1975:103 s 541 f. 
65 Se prop 2004/05:85 s 895 och prop 1997/98:99 s 287. 



	 39	

”aktieägare” inte träffas av en direkt tillämpning av ABL 29:3. Men frågan är om 

även otillbörligt handlande av tillfälliga aktieägare, som genomför så kallad 

empty voting vid bolagsstämmor och skadar bolag genom sitt röstande, ska 

kunna åläggas ett skadeståndsansvar genom analog tillämpning av ABL 29:3. 

Detta återkommer jag till nedan i avsnitt 4.3 och kapitel 10. 

 

4.2.4 Rekvisit 3: culpaprövning av bolagsfunktionärs handlande 

 

Skadevållaren ska ha agerat culpöst vid den skadevållande handlingen. Det ska 

finnas uppsåt hos bolagsfunktionären att skada bolaget, alternativt så ska 

personen ha agerat vårdslöst genom den skadegörande handlingen. Uppsåt enligt 

ABL 29:1 1 st kräver att bolagsföreträdare har velat skada bolaget eller 

tredjeman med ”vett och vilja”.66 Det ska alltså ha funnits en vilja hos den 

skadevållande personen att åsamka skada genom sitt handlande. 

 Har skadan tillfogats annan än bolaget (tredjeman) måste handlingen även 

stridit mot ABL, ÅRL eller bolagsordning. Denna skillnad mellan det interna och 

externa skadeståndsansvaret, är ett uttryck för principen att det är primärt bolaget 

som ansvarar för skador som åsamkats utåt gentemot tredje man. Det externa 

ansvaret för bolagsföreträdare omfattar därmed endast överträdelser av regler 

som ska skydda tredjemäns intressen.67 

 Den första frågan man ställer sig vad culpabedömningen av bolagsföreträdare 

är om vederbörande har brutit mot en rättslig föreskrift eller bolagsordning 

genom sitt agerande.68 Har den skadegörande handlingen brutit mot exempelvis 

ABL presumeras culpa.69 Något som kan noteras här att det inte är bara endast 

bolagsrättsliga regler som det skadevållande handlandet ska prövas utifrån. Har 

																																																								
66 Jmf Asp m fl, Kriminalrättens grunder, s 270. Uppsåtsbegreppet kommer inte behandlas 
närmare, då uppsåt inte är ett krav för skadestånd enligt ABL. 
67 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s 209. 
68 Taxell, Ansvar och ansvarsfördelning i aktiebolag, s 60 ff. 
69 Stattin, Företagsstyrning, s 353. 
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en bolagsföreträdare agerat i strid med en annan rättslig föreskrift som skyddar 

ett bolags intresse, ska även denna föreskrift tillämpas vid culpabedömningen.70 

 Om ingen rättslig föreskrift har överträtts kan ändå skadeståndsansvar 

föreligga för bolagsföreträdare på grund av culpa, genom överträdelse av 

allmänna sysslomannaregler om lojalitets- och vårdplikt.71 Dessa två plikter, som 

följer av reglerna i HB 18 kap om sysslomän, är även tillämpliga i 

aktiebolagsrätten då styrelseledamöter, VD och revisorer anses vara sysslomän 

för bolaget de utför uppdrag för.72 

 Med lojalitetsplikt avses att bolagsföreträdare ska vara lojal mot och agera i 

bolagets intresse samt inte utnyttja sin ställning på ett sätt som strider mot 

bolagets intresse.73 Med vårdplikt avses att bolagsföreträdare ska iaktta en viss 

aktsamhetsstandard vid förvaltning av bolagsangelägenheter.74 Vederbörande får 

inte vara försumlig eller vårdslös.75 Vilken aktsamhetsstandard som ska iakttas 

av bolagsfunktionärer är beroende från fall till fall, men om handlandet klarar en 

prövning enligt the business judgment rule (se ovan avsnitt 4.1) torde denne ha 

uppfyllt sin vårdplikt gentemot bolaget. Bolagsföreträdaren har då agerat korrekt 

vid behandlingen av ett affärsbeslut samt agerat på tillräckliga beslutsunderlag. 

Det bör då presumeras att organledamoten har uppfyllt sin vårdplikt gentemot 

bolaget. 

  

4.2.5 Rekvisit 3: culpaprövning av aktieägares medverkan 

 

En aktieägare kan bli skadeståndsskyldig om vederbörande medverkar till en 

överträdelse av ABL, ÅRL eller bolagsordning. Aktieägaren ska även ha agerat 

grovt vårdslöst genom den skadevållande handlingen. 

 Dessa kvalificerade omständigheter är en följd av aktieägarens ställning i ett 

aktiebolag. Det finns inga bolagsrättsliga skyldigheter för aktieägare att utnyttja 
																																																								
70 Prop 1997/98:99 s 186. 
71 Stattin, Företagssytrning, s 355. 
72 SOU 1995:44 s 242 och s 252. 
73 Stattin, Företagsstyrning, s 362 ff. 
74 A a s 365 f. 
75 Jmf Taxell, Ansvar och ansvarsfördelning, s 66. 
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rättigheterna som är anknutna till aktien, exempelvis rösta på bolagsstämma.76 En 

aktieägare anses inte heller vara skyldig att alltid verka för bolagets bästa, till 

skillnad från bolagsföreträdare. En aktieägare kan tillvarata sina 

privatekonomiska intressen i bolagsverksamheten. I de flesta fallen sammanfaller 

givetvis aktieägarnas och bolagens intressen. Detta är dock inte alltid fallet vid så 

kallad empty voting på bolagsstämma. Detta utvecklas nedan i kapitel 10. 

 Till sist har aktieägare, som inte är innehavare av bolagsuppdrag, även svårare 

att sätta sig in i frågor som berör bolaget än bolagsfunktionärer. Detta 

informationsunderläge gentemot bolagsledningen innebär att det är svårare för en 

aktieägare att inse att handlandet som företas kan vara skadevållande.77 Detta 

innebär att aktieägares culpa måste vara grövre än vad som är fallet för 

bolagsföreträdare för att skadeståndsskyldighet ska bli aktuellt. 

 Culpaprövningen av aktieägares handlande ska ske mot ABL, ÅRL och 

bolagsordning. En aktieägares agerande träffas därmed inte av 

sysslomannareglerna om vård- och lojalitetsplikt, då aktieägare inte kan anses 

vara sysslomän för bolaget. Detta är i vart fall utgångspunkten.78 

   

4.2.6 Rekvisit 4: adekvat kausalitet 

  

Till sist måste det vara adekvat kausalitet mellan skadan och den skadegörande 

handlingen, i enlighet med allmänna skadeståndsrättsliga principer för att 

skadestånd enligt ABL 29:1-3 ska utgå.79 Av praxis framkommer att kravet på 

orsakssamband är annorlunda beroende på om skadan för tredje man är medelbar 

eller omedelbar.  

 I NJA 1979 s 157 säger HD att vid indirekt (medelbar) skada måste tredjeman 

visa att den skadegörande handlingen står i direkt orsakssamband med att 

tredjeman inte kommer erhålla betalning av bolaget. Handlingen ska ha medfört 
																																																								
76 Att en aktieägare kan ha obligationsrättsliga förpliktelser gentemot andra aktieägare att rösta 
på bolagsstämma genom röstbindningsbestämmelser i ett aktieägaravtal bortses ifrån. 
77 Taxell, Ansvar och ansvarsfördelning, s 119. 
78 Se nedan i kapitel 8 och 9 om analog tillämpning av ABL 29:1 1 st på shadow directors och 
de facto directors. 
79 Stattin, Företagsstyrning, s 383. 
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insolvens eller förvärrat en redan förevarande insolvens. Även en försämring av 

betalningsutsikter för tredjeman vid redan inträffad insolvens uppfyller inte 

kravet på adekvat kausalitet. 

 Vid omedelbar (direkt) skada är kravet på orsakssamband något mindre strikt, 

vilket framkommer av rättsfallet NJA 1996 s 224. I detta rättsfall säger HD att 

det krävs endast att den skadevållande handlingen har medfört att det föreligger 

en betydande risk för förlust och skada för tredjeman. Det krävs inte att den 

skadegörande handlingen leder till insolvens eller förvärrar en redan föreliggande 

insolvens. 

  

4.3 Probleminventering 

 

4.3.1 Analog tillämpning av ABL 29:1 1 st 

 

För att ABL 29 kap ska bli tillämpligt krävs att den skadevållande handlingen 

ska ha skett inom ramen för utförandet av ett bolagsuppdrag som berörts ovan i 

avsnitt 4.2.2. Detta innebär att om en VD företar en skadegörande handling 

utanför fullgörandet av sitt bolagsuppdrag, till exempel som part i ett köpeavtal, 

blir i princip ABL 29:1 1 st 1 p inte tillämplig överhuvudtaget.80 Istället får 

frågan om ett skadeståndsansvar bedömas enligt andra skadeståndsrättsliga 

regler, exempelvis KöpL.81 

 Agerar en person utanför ett bolagsuppdrag blir således inte ABL:s 

skadeståndsregler tillämpliga överhuvudtaget. Stattin anser att ett agerande inom 

ramen för ett bolagsuppdrag inte är ett krav för en analog tillämpning av ABL 29 

kap.82 Jag vet inte om jag håller med om detta.  

 Ovan i kapitel 2 har konstaterats att ett för stort tillämpningsområde för 

skadeståndsreglerna kan hämma omsättningsintresset samt påverka 

förutsebarheten i rättstillämpningen negativt. Det har även konstaterats i detta 
																																																								
80 Jävsfrågor kan dock aktualiseras om VD handlagt köpet, se ABL 8:34. 
81 SOU 1971:15 s 353. 
82 Stattin, Företagsstyrning, s 427. 
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kapitel att domstolar ska vara väldigt restriktiva med att döma ut bolagsrättsliga 

skadestånd. Med framförallt denna återhållsamhet i åtanke, blir då inte 

förekomsten av ett bolagsuppdrag ett krav för analog tillämplighet? Ett krav som 

eventuellt måste ställas upp i rättstillämpningen, då en annan lösning kan 

innebära att det analoga tillämpningsområdet för ABL 29:1 1 st annars blir alltför 

omfattande.  

 Det finns även ett till problem med Stattins ståndpunkt anser jag. Om inte ett 

krav på bolagsuppdrag upprätthålls, torde inte sysslomannareglerna i HB 18 kap 

kunna aktualiseras vid analog tillämpning av ABL 29:1 1 st. Endast 

ansvarssubjekt som bryter mot ABL, ÅRL och bolagsordning kan då träffas av 

ett analogt skadeståndsansvar. 

 Min nästa frågeställning är därmed om ett uppdragsavtal med det skadade 

bolaget är ett krav för en analog tillämpning av ABL 29:1 1 st? 

 

4.3.2 Analog tillämpning av ABL 29:3 

 

En ytterligare fråga som väckts vid genomgången av skadeståndsbedömningar 

enligt ABL 29 kap i detta kapitel, är om ABL 29:3 kan bli tillämpligt analogt och 

i så fall under vilka förutsättningar detta kan ske.  

 Som utvecklats ovan i slutet av kapitel 3 samt i avsnitt 4.2.3 ligger det närmast 

till hands att undersöka om tillfälliga aktieägare kan åläggas ett analogt 

skadeståndsansvar vid så kallad empty voting på bolagsstämma.  

 Frågan om en analog tillämpning av ABL 29:3 ska hållas åtskild ifrån 

aktieägares analoga skadeståndsskyldighet enligt 29:1 1 st. Denna uppdelning 

kommer bli klarare i nästkommande kapitel. 

 

4.3.3 Fortsatt framställning 

 

Nedan delas framställningen i uppsatsen upp mellan två olika ämnesgrenar. I 

kapitel 5-9 behandlas frågan om ABL 29:1 1 st analoga tillämplighet på diverse 
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ansvarssubjekt, som intar en ställning i ett bolag på grund av faktiska 

bolagsuppdrag. I kapitel 10 kommer jag återkomma till den analoga 

tillämpligheten av 29:3 på tillfälliga aktieägare. 
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5 Är utförande av bolagsuppdrag ett krav för analog 

tillämpning av ABL 29:1 1 st? 
 

 

Ett av rekvisitet för skadeståndsskyldighet för en bolagsfunktionär är att skadan 

ska skett inom ramen för ett bolagsuppdrag. Att den skadegörande handlingen 

sker när en bolagsfunktionär fullgör ett uppdrag är avgörande för om ansvaret för 

skadan ska bedömas enligt ABL 29:1-2 eller inte. Sker den skadegörande 

handlingen utanför ett bolagsuppdrag blir skadeståndsbestämmelserna i ABL i 

princip inte tillämpliga.83 Detta är i vart fall utgångspunkten.  

 Så frågan är då om det krävs att ett bolagsuppdrag föreligger mellan bolag och 

ansvarssubjekt, för att även en analog tillämpning av ABL 29:1 1 st ska vara 

möjlig. Om detta är ett krav måste även frågan om hur ett sådant uppdragsavtal 

uppkommer besvaras.  

 Stattin anser å ena sidan att inget bolagsuppdrag krävs för att en analog 

tillämpning av skadeståndsreglerna i ABL 29 kap ska vara möjlig. Han anser att 

de i flesta situationer som ett analogt skadeståndsansvar kan komma ifråga, så 

föreligger det inget uppdragsavtal mellan bolaget och ansvarssubjektet.  

Exempelvis kan shadow directors (mer om denna rättsliga figur nedan i avsnitt 

6.3 och kapitel 9) inte anses stå i uppdragsförhållande till det bolag som denne 

lämnar anvisningar till. Att anse att shadow directors innehar bolagsuppdrag är 

att tolka uppdragsbegreppet för extensivt menar Stattin.84  

 Dotevall anser å andra sidan att endast personer som innehar en faktisk 

ställning som styrelseledamot eller VD kan träffas av ett skadeståndsansvar 

enligt ABL 29 kap.85 Det borde innebära att Dotevall anser att ett presumtivt 

ansvarssubjekt måste utföra ett bolagsuppdrag, för att skadestånd enligt ABL ska 

bli aktuellt överhuvudtaget. Detta krav gäller oavsett om skadeståndsfrågan ska 

bedömas genom direkt tillämpning av ABL 29:1 1 st eller genom analogislut. 

																																																								
83 SOU 1971:15 s 353. 
84 Stattin, Företagsstyrning, s 427 f. 
85 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s 84 f. 



	 46	

5.1 Bolagsuppdrag är ett krav för analog tillämpning 

 

Jag är benägen att hålla med Dotevall till viss del och anse att innehavandet av 

bolagsuppdrag är ett krav för att ett analogt skadeståndsansvar ska kunna bli 

tillämpligt. ABL:s regelsystematik talar för denna ståndpunkt. 86  Även 

trygghetsintresset i form av viljeprincipen talar för att ett uppdragsavtal krävs för 

skadeståndsskyldighet. Viljeprincipen innebär att avtalsparter ska skyddas mot 

oönskad avtalsbundenhet. 87  Men har ett avtal ingåtts ska avtalet också 

respekteras av avtalsparterna. De ska fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet och 

svara för eventuell skada som deras handlande leder till.  

 Även Unger anser att det är det utförda uppdraget som ett eventuellt 

skadeståndsansvar kan grundas på.88 Något som läsaren ska notera med hans 

åsikt, är att Unger anser att skadeståndsreglerna i ABL inte ska vara analogiskt 

tillämpbara överhuvudtaget.89 

 Om det inte finns ett krav på att ansvarssubjektet innehar ett bolagsuppdrag 

för en analog tillämpning av ABL 29:1 1 st, kan följden bli att det analoga 

tillämpningsområdet blir för extensivt. Domstolar ska vara restriktiva med att 

ålägga bolagsorgan skadeståndsansvar enligt ABL. En ännu större restriktivitet 

torde iakttas vid analog tillämpning av 29:1 1 st. Krävs ett handlande inom ramen 

för ett bolagsuppdrag för analog tillämpning av skadeståndsreglerna i ABL, blir 

det även lättare att bedöma vilket handlande som ska anses falla under ABL:s 

skadeståndsbestämmelser i rättstillämpningen. Om ett krav på bolagsuppdrag 

inte upprätthålls, kan även svåra gränsdragningsfrågor uppkomma. Svåra frågor 

kan uppstå om ansvarssubjektet ska anses ha agerat inom ramen för sitt uppdrag 

eller inte vid en skadevållande handling. En sådan problematik i 

rättstillämpningen kommer undvikas om krav finns på förekomsten av ett 

bolagsuppdrag för analog tillämpning av ABL 29:1 1 st. 

																																																								
86 Se SOU 1971:15 s 353. 
87 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s 62. 
88 Unger, Advokaten 1987, nr 1 s 18-26 (s 25). 
89 A a s 25. 
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 Även omsättningsintresset talar till viss del för att förekomsten av ett 

bolagsuppdrag är ett krav för ålägga någon ett analogt skadeståndsansvar. Blir 

det analoga tillämpningsområdet för ABL 29:1 1 st för extensivt, kan svenska 

bolag få svårt att rekrytera kompetent personal. 90  Ett alltför omfattande 

skadeståndsansvar kan leda till en motvilja hos kandidater till bolags- och 

koncernledningar att ta sig an uppdragen. 

 Till sist talar i viss mån ett fall från Svea Hovrätt att förekomsten av ett 

bolagsuppdrag är krav för analog skadeståndsskyldighet. I rättsfallet RH 28:84 

hade styrelsen i Moderbolaget tagit på sig en uppgift att skicka ut ett meddelande 

till alla minoritetsaktieägare i Dotterbolaget om en anmodan att uppge skiljeman. 

Detta skedde dock inte och fråga om skadeståndsskyldighet för Moderbolaget 

gentemot en minoritetsaktieägare i Dotterbolaget uppkom.  

 Hovrätten skrev i domskälen: ”Genom att anmodan att uppge skiljeman i detta 

fall inte sändes till [minoritetsaktieägaren] har en regel i ABL överträtts. 

[Moderbolaget] har åtagit sig att fullgöra en uppgift som enligt lag åligger 

[styrelsen i Dotterbolaget] vars aktier är föremål för inlösen. Härav måste anses 

följa att [Moderbolaget] har kommit att bära skadeståndsansvar gentemot 

aktieägare i [Dotterbolaget].” (författarens kursiveringar).91 

 Moderbolaget påtog sig att fullgöra en uppgift som egentligen ålåg 

Dotterbolagets styrelse. En e contrario-tolkning ska sannolikt inte göras av detta 

fall. Det inte är säkert att Moderbolaget hade undsluppit skadeståndsansvar, om 

inget uppdragsförhållande hade ansetts föreligga mellan Moderbolaget och 

Dotterbolaget av hovrätten. Men de kursiverade skrivningarna är ändå av 

intresse. Domstolen verkar ha lagt vikt vid att det förelåg ett uppdragsförhållande 

bolagen emellan, vid culpaprövningen av Moderbolagets handlande.   

 Rättsfallet är förvisso endast hovrättspraxis, men fallet återförvisades till 

hovrätten för prövning efter beslut av HD i NJA 1982 s 330. Återförvisningen 

skedde då det enligt HD var viktigt för rättstillämpningen att frågan i målet 

prövades av högre rätt. På grund av denna återförvisning och att HD inte 

																																																								
90 Jmf SOU 1995:44 s 241. 
91 S 68 i referatet. 



	 48	

meddelade prövningstillstånd för målet i sak efter hovrättens domslut, talar för 

att RH 28:84 har ett visst prejudikatvärde.92 

 Till skillnad från Dotevall, anser jag med hänvisning till argumenten ovan, att 

det inte är ett krav att personen måste inta en faktisk ställning som 

styrelseledamot eller VD för att analog skadeståndsskyldighet enligt ABL 29:1 1 

st ska kunna aktualiseras. Vederbörande behöver inte vara faktiskt utsedd till att 

inneha ett uppdrag som exempelvis koncernchef, för att en analog 

skadeståndsskyldighet ska bli aktuell. En mer extensiv tolkning av 

uppdragsbegreppet än den som Stattin och Dotevall gör är således möjlig anser 

jag.  

 

5.1.1 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis anser jag att det krävs att ett presumtivt ansvarssubjekt 

innehar ett bolagsuppdrag för att skadeståndsreglerna i ABL ska vara analogt 

tillämpbara. Följdfrågan på detta ställningstagande är hur ett bolagsuppdrag som 

inte regleras i ABL ska konstrueras. Hur uppkommer ett sådant bolagsuppdrag 

och hur sluts avtalet om utförande av uppdraget?  

 För att besvara denna fråga är det ändamålsenligt att göra en utblick över den 

brittiska trusträtten och institutet trustee de son tort. Detta institut har en del 

aspekter vad gäller förhållandet mellan trusteen de son tort och dennes 

huvudman, som är av intresse för hur ett bolagsuppdrag kan konstrueras mellan 

bolag och icke lagreglerade ansvarssubjekt i svensk bolagsrätt. Själva institutet 

och varför det är av intresse för frågan om hur ett uppdragsförhållande kan 

konstrueras utreds i nästa avsnitt. 

 

 

 

																																																								
92 Jmf Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s 307. 
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5.2 Trustee de son tort 

  

En trustee de son tort är någon som, utan att vara utsedd till trustee eller erhålla 

befogenhet av en de jure trustee, blandar sig i förvaltningen av en trust och utför 

uppgifter som vanligtvis tillkommer lagenligt utsedda trustees. 93  Ett slags 

uppdragsförhållande uppkommer då mellan huvudmannen och personen, som 

intar ställning som trustee de son tort, fastän inget uppdragsavtal har ingåtts 

mellan dem. Uppdragsavtalet konstrueras parterna emellan genom trusteen de 

son torts konkludenta handlande. I ansvarshänseende ska en trustee de son tort 

bära samma ansvar som en lagenligt utsedd trustee.94  

 Trustee de son tort-institutet har en vidare betydelse i brittisk trusträtt än vad 

som framkommer i detta avsnitt.95 Men det är de ovannämnda följderna som är 

av intresse för denna uppsats. Vilken påverkan dessa följder har på uppkomsten 

av ett bolagsuppdrag vid analog tillämpning av ABL 29:1 1 st, om institutet sätts 

in i en svensk kontext, utvecklas i nästa avsnitt. 

 

5.2.1 Trustee de son tort-institutet i en svensk bolagsrättslig kontext 

 

I likhet med vad som är fallet vid trustee de son tort-situationer, borde det även i 

svensk bolagsrätt, slutas i vart fall någon typ av uppdragsavtal mellan ett 

ansvarssubjekt som blandar sig förvaltningen av ett bolags angelägenheter och 

bolaget i fråga. 

 I likhet med vad som är fallet vid en trustee de son tort-situation borde, om en 

person uttryckt en vilja att i stor utsträckning blanda sig i ett bolags löpande 

förvaltning, en typ av bolagsuppdragsförhållande med bolaget uppkomma. Detta 

kan jämföras med AvtL 1 § 1 st om avtalsbindningsmekanismerna vid slutande 

av avtal. Ansvarssubjektet ingår ett anbud om att styra den löpande förvaltningen 

av ett bolag, genom att ge anvisningar till bolagsledningen. Bolagsledningen och 

																																																								
93 Mara v Browne [1896], 1 Ch 199, per LJ Lord Smith, s 209.    
94 Barnes v Addy (1873-74), LR 9 Ch App 244, s 251. 
95 Se Pettit, Equity and the Law of Trusts, s 152. 
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därmed bolaget, accepterar sedan detta anbud genom att visa följsamhet med 

lämnade anvisningar. Avtalet sluts konkludent genom parternas handlande och 

trygghetsintresset i form av viljeprincipen träds därmed inte förnär. Dock innebär 

styrandet av ett bolag inte automatiskt att analog skadeståndsskyldighet enligt 

ABL 29:1 1 st kan komma ifråga. Vilka förutsättningar som ska föreligga 

utvecklas i nästa avsnitt. 

 Att ett bolagsuppdrag sluts genom ansvarssubjektets agerande, i likhet med 

trustee de son tort-institutet, innebär även att allmänna sysslomannaregler i HB 

18 kap blir tillämpliga på dennes ageranden. Att sysslomannareglerna i HB 18 

kap är tillämpliga, innebär att culpaprövningen vid analog tillämpning omfattar 

överträdelser av vård- och lojalitetsplikten (se ovan avsnitt 4.2.3). Av detta följer 

att inte endast överträdelser av ABL, ÅRL och bolagsordning kan grunda ett 

analogt skadeståndsansvar. Bryter ansvarssubjektet även mot lojalitets- och 

vårdplikten kan ansvar aktualiseras.  

 Att sysslomannareglerna blir tillämpliga är en viktig följd av kravet på 

bolagsuppdrag för analog tillämpning av 29:1 1 st. Det kommer jag återkomma 

till i kapitlen nedan (se exempelvis avsnitt 9.2.1). 

 Jag anser således att, om trustee de son tort-institutet sätts in i en svensk 

bolagsrättslig kontext, att man kan göra en mer extensiv tolkning av begreppet 

uppdrag än vad Stattin menar att man kan göra.96 En mer extensiv tolkning av 

uppdragsbegreppet kräver dock en utredning om vad för handlanden som ska 

konstituera ett bolagsuppdrag som inte är reglerat i ABL. 

 

5.3 Vilka omständigheter ska föreligga för förekomsten av ett 

bolagsuppdrag som kan grunda analog skadeståndsskyldighet? 

 

Ett analogt skadeståndsansvar kräver sannolikt att uppdraget är av viss 

kvalificerad art. En ställning som endast avdelnings-, personalansvarig eller 

dylikt i ett bolag, torde aldrig kunna leda till att analogt bolagsrättsligt 

																																																								
96 Jmf Stattin, Företagsstyrning, s 427 ff. 
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skadeståndsansvar aktualiseras. De som innehar dessa typer av lägre befattningar 

i ett enskilt bolag, kan inte anses inneha tillräcklig förvaltningskompetens och 

bestämmanderätt. Samma sak borde gälla om styrelsen eller VD har delegerat 

förvaltningsuppgifter vidare till någon annan utanför bolagsorganet.97  Dessa 

bolagsorgans förvaltningsuppgifter framkommer av lag och torde inte kunna 

delegeras vidare med ansvarsbefriande verkan. Har delegation skett har 

bolagsorganet en övervakningsplikt över samt ansvar för hur 

förvaltningsuppgifterna utförs av den som delegation skett till. 

 Ställningen som ansvarssubjektet ska inneha måste därmed innebära en viss 

behörighet och befogenhet att bestämma i bolagets angelägenheter och detta 

följer av bolagsuppdraget som fullgörs.98 Personen ska ha en anvisningsrätt till 

bolagsledningen, som regelmässigt måste följa de anvisningar som ges. Detta kan 

jämföras med bolagsstämmans anvisningsrätt till styrelsen, se ABL 8:41 2 st e 

contrario och styrelsens anvisningsrätt till VD enligt 8:29. Om det presumtiva 

ansvarssubjektet anses inta en högre hierarkisk position i bolags- eller 

koncernstrukturen än bolagsledningen i ett skadat bolag, kan analogt ansvar bli 

aktuellt. Exempel på detta är en koncernchef, som ger anvisningar till styrelsen i 

ett dotterbolag i frågor som normalt ankommer på styrelsen att besluta om.  

 En högre hierarkisk position kan ingalunda anses vara ett krav för förekomsten 

av ett bolagsuppdrag. Även ett ansvarssubjekt som står utanför 

organisationsstrukturen i vilket det skadade bolaget ingår, torde kunna åläggas ett 

ansvar. Så länge som förutsättningen att kunna lämna anvisningar är uppfylld och 

bolagsledningen visar följsamhet med anvisningarna som lämnas genom att följa 

dem regelbundet. Ansvarssubjektet måste kunna utöva ett reellt inflytande över 

bolagets verksamhet. Exempel på någon som skulle kunna utgöra denna typ av 

ansvarssubjekt är en långivare som, enligt ett låneavtals bestämmelser, ska 

godkänna alla transaktioner över en viss summa som gäldenärsbolaget genomför. 

Ett annat exempel skulle kunna vara en aktieägare som inte är utsedd till 

																																																								
97 Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten, s 383. 
98 Jmf a a s 130 ff. 
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styrelseledamot, men som ändå utövar direkt inflytande över styrelsens 

beslutsfattande i frågor löpande under verksamhetsåret mellan bolagsstämmor. 

 Möjligheten att kunna ge enstaka anvisningar ska däremot inte kunna grunda 

ansvar. Detta kan jämföras med vad som gäller för att någon ska vara en trustee 

de son tort. För att någon ska kunna åläggas ett ansvar som trustee de son tort, 

verkar det som att det krävs en viss regelbundenhet i förvaltningen.99 Är inte 

regelbundenhet ett krav skulle alla aktieägare, som utnyttjar sina 

förvaltningsbefogenheter vid bolagsstämma, kunna träffas av ett analogt 

skadeståndsansvar enligt ABL 29:1 1 st. Detta är inte en önskvärd följd i 

rättstillämpningen. Ett aktivt aktieägarkollektiv är något som lagstiftaren vill att 

ABL:s regler ska främja.100 

 Alternativet till denna anvisningsrätt med visad följsamhet av bolagsledningen 

är att ansvarssubjektet har en beslutanderätt i frågor som egentligen tillkommer 

styrelsen eller VD:s förvaltningskompetens, enligt ABL 8:4 1 st och 8:29 1 st. 

Trots att personen inte är lagenligt utsedd till organledamot. Men i och med 

vederbörandes faktiska ställning i bolaget, innehar den personen en 

förvaltningsrätt som kan liknas den som de jure organledamöter innehar. 

Ansvarssubjektet är därmed jämställt med en ordinär organledamot. 

 Det ska poängteras att det inte är enbart fysiska personer som ska kunna 

åläggas ett analogt skadeståndsansvar, även juridiska personer ska kunna 

omfattas av detta ansvar.101 

 

5.4 Sammanfattning 

 

För att analog tillämpning av ABL 29:1 1 st ska kunna aktualiseras så måste 

ansvarssubjektet inneha ett bolagsuppdrag i det skadade bolaget. Vederbörande 

ska således inte vara utsedd till organledamot, men ändå anses inneha ett 

																																																								
99 Jmf Mara v Browne [1896], 1 Ch 199, per LJ Lord Smith, s 209.  
100 Se prop 1997/98:99 s 75. 
101 Jmf Stattin, SvJT 1999 s 873-902 (s 898). 
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bolagsuppdrag. Detta kan jämföras med vad som är fallet för en trustee de son 

tort i den brittiska trusträtten.  

 För att någon ska anses vara innehavare av ett bolagsuppdrag som inte 

regleras i ABL, krävs det att ett av de två alternativa rekvisiten som ställts upp 

ovan i avsnitt 5.3 är uppfyllda.  

 Det första alternativa rekvisitet är att ett presumtivt ansvarssubjekt innehar en 

ställning som ger rätt att ge anvisningar till ledningen av ett bolag, vilka i sin tur 

regelmässigt följer anvisningarna. Det presumtiva ansvarssubjektet måste inneha 

en högre hierarkisk position i bolags- eller koncernstrukturen än styrelsen i det 

bolag som styrts. En faktiskt högre hierarkisk position i en organisationsstruktur 

är dock inte ett krav, så länge som anvisningsrätt finns och bolagsledningen 

följer anvisningarna som lämnas regelbundet. Även helt koncern- och 

bolagsexterna ansvarssubjekt torde då kunna åläggas ett skadeståndsansvar 

genom analog tillämpning av ABL 29:1 1 st. 

 Det andra alternativa rekvisitet är att ansvarssubjektet intar en ställning som 

liknar en organledamot utan att vara utsedd till det.  

 I nästa kapitel ska undersökas tre olika typer av ansvarssubjekt som kan anses 

uppfylla något av dessa rekvisit. 
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6 Vilka ansvarssubjekt kan omfattas av en analog tillämpning 

av ABL 29:1 1 st? 
 

 

Som konstaterats i kapitel 5 måste ett ansvarssubjekts skadevållande handling 

företas som ett led vid fullgörandet av ett bolagsuppdrag för att analog 

skadeståndsskyldighet ska kunna aktualiseras. Vilka ansvarssubjekt som kan 

uppfylla detta krav ska utredas i detta kapitel. 

 Ledning till svar på vilka ansvarssubjekt som kan träffas av en analog 

tillämpning av ABL 29:1 1 st, ska ske med en komparativ utblick över brittisk 

bolagsrätt, där det finns både lagstiftning och rik praxis kring denna typ av 

frågor. 

 

6.1 Tre olika typer av ansvarssubjekt 

 

Tre ansvarssubjekt utöver de jure directors (styrelseledamöter som är utsedda 

enligt lag) brukar anses finnas i engelsk bolagsrätt: defectively appointed 

directors, shadow directors och de facto directors.102 

 Nedan benämns defectively appointed directors med termen felaktigt tillsatta 

organledamöter, vilket är den vanligaste svenska benämningen. För de två andra 

ansvarssubjekten används den engelska termen, då ingen adekvat svensk 

benämning finns för dessa. De komparativa delarna för felaktigt tillsatta 

organledamöter är inte omfattande, då detta ansvarssubjekt är väl utrett i svensk 

bolagsrätt.103  

 De komparativa inslagen i avsnitten om shadow directors och de facto 

directors är mer omfattande. Dessa två ansvarssubjekt inte är lika utvecklade i 

svensk bolagsrätt. Beskrivningen av instituten och resonemang om dessa kan 

																																																								
102 Stattin, Företagsstyrning, s 390. 
103 Se exempelvis Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s 
82, Stattin, Företagssytning, s 405 ff och Åhman, Behörighet och befogenhet i 
aktiebolagsrätten, s 365 ff. 
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utgöra bolagsuppdrag sker därmed med utgångspunkt i brittisk bolagsrätt. I 

kapitel 8 och 9 kommer de facto och shadow directors införas i svensk 

bolagsrättslig kontext. 

 De facto directors och felaktigt tillsatta organledamöter brukar ibland anses 

vara samma typfall av ansvarssubjekt i brittisk bolagsrätt.104 De kommer dock 

undersökas under två separata rubriker nedan, då det föreligger en artskillnad 

ansvarssubjekten emellan. I det första fallet har någon inte utsetts till 

organledamot. I det andra fallet har någon utsetts till ett bolagsuppdrag, men en 

omständighet föreligger som gör att utnämningen inte är godtagbar enligt lag.105  

 

6.2 Ansvarssubjekt 1: felaktigt tillsatta organledamöter 

 

Felaktigt tillsatta organledamöter är ledamöter vars tillsättande är behäftat med 

formella fel eller så är personen inte valbar till uppdraget enligt lag.106 I svensk 

rätt finns det flera situationer när organledamöter anses vara felaktigt tillsatta. 

Exempelvis en person som har utsetts till en styrelseledamot, trots att han eller 

hon är försatt i konkurs, se ABL 8:11. 

 Det främsta skälet för att anse att felaktigt tillsatta organledamöter omfattas av 

skadeståndsreglerna i ABL 29:1 1 st, är att det synes vara en allmän princip i 

svensk bolagsrätt att så är fallet. Lagstiftaren verkar anse detta.107 Även i doktrin 

verkar man vara överens om denna ståndpunkt. 108  Frågan är dock om 

skadeståndsreglerna ska tillämpas direkt eller analogt på felaktigt tillsatta 

organledamöter?109 Denna fråga återkommer jag till i kapitel 7.  

 Det kan konstateras att formellt felaktigt tillsatta ledamöter innehar ett 

bolagsuppdrag genom deras tillsättande, även om uppdraget är behäftat med 

																																																								
104 Se French m fl, Mayson, French & Ryan on Company Law, s 436. 
105 Morris v Kanssen [1946], AC 459, s 471. 
106 Se Morris v Kanssen [1946], AC 459, s 471. 
107 Jmf Prop 2000/01:150 s 70. 
108 Se Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s 82, Stattin, 
Företagsstyrning, s 405 och Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten, s 386. 
109 Jmf Stattin, Företagsstyrning, s 406 f. 
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formella fel enligt ABL:s regler.110 Kravet på bolagsuppdrag för att analog 

tillämpning av ABL 29:1 1 st ska bli aktuellt är därmed uppfyllt.  

 Det ska noteras att även en felaktigt tillsatt VD och revisor även kan omfattas 

av en analog tillämpning av ABL 29:1 1 st och 29:2 1 st 1 p, då även dessa 

bolagsfunktionärer kan tillsättas på ett felaktigt sätt i likhet med en 

styrelseledamot. Se ABL 8:31 och 9:10. Övriga typer av ansvarssubjekt kräver 

en ställning med en förvaltningsrätt som normalt tillkommer en styrelse eller en 

enskild styrelseledamot. Detta framkommer av avsnitten nedan. 

 

6.3 Ansvarssubjekt 2: de facto directors 

 

I brittisk bolagsrätt är en de facto director en person som agerar som att denne är 

en styrelseledamot. Vederbörande anser sig själv vara en styrelseledamot och 

agerar härefter, fastän personen aldrig har utsetts till detta uppdrag.111  

 De facto directorn ska vara den ende som styr verksamheten i bolaget eller 

vara en del av en ”bolagsledning”, som består av andra de facto directors. 

Alternativt intar de facto directorn en ställning som är jämförbar med övriga 

lagenligt utsedda directors.112 

 Även bolaget, som ansvarssubjektet utövar de facto directorskap i, måste 

förhålla sig till personen som om denne är en del av den faktiska bolagsledningen 

och innehavare av ett bolagsuppdrag.113 En de facto director är således någon 

som intar en ställning som liknar en styrelseledamot och är en del av 

bolagsledningen. Med denna ställning följer en förvaltningskompetens som 

liknar en de jure styrelseledamot. De facto directorn ska även vara öppen utåt 

med sin ställning. 

 

																																																								
110 Prop 1993/94:196 s 134 f. 
111 Re Hydrodan (Corby) Ltd [1994], BCC 161, s 163. 
112 Re Richborough Furniture Ltd [1996], BCC 155, s 170.  
113 Jmf Re Hydrodan (Corby) Ltd [1994], BCC 161, s 163. 
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6.3.1 Argument för att de facto directors är utförare av bolagsuppdrag 

 

Det första argumentet för att en de facto director är innehavare av ett 

bolagsuppdrag, är att vederbörande agerar som om denne utför ett bolagsuppdrag 

och som en följd av detta har en rätt att utföra förvaltningsuppgifter i likhet med 

de jure styrelseledamöter. De facto directorn ser sig själv som en del av ett 

bolagsorgan. En jämförelse kan göras med rättsfallet NJA 1948 s 651. I fallet 

fördes ersättningstalan av en ekonomisk förenings konkursbo mot en före detta 

styrelseledamot (Ingrid J).  

 Omständigheterna i målet var att andelarna i en ekonomisk förening hade bytt 

ägare vid flera tillfällen mellan år 1943 till 1945. Under en del av tiden hade 

Ingrid J och en annan person utgjort den ekonomiska föreningens styrelse och 

utfört diverse förvaltningsuppgifter. Under januari 1944 var dock Ingrid J och 

den andra personen inte utsedda till styrelseledamöter, men var under denna 

månad enligt HD att anse som med ”styrelseledamöter jämförliga företrädare”.114 

Ingrid J hade således agerat som om hon var en styrelseledamot under januari 

1944, trots att hon inte utsetts till detta. Hon utförde förvaltningsuppgifter som 

normalt tillkommer styrelseledamöter och Ingrid J ansågs därmed utföra ett 

uppdrag för den ekonomiska föreningen genom sitt handlande. 

 Det andra argumentet som talar för att de facto directorskap är ett 

bolagsuppdrag är den rättshandlingsvilja som en de facto director uttrycker 

konkludent genom sitt agerande. Om någon anser sig inneha ett bolagsuppdrag 

och regelbundet blandar sig i förvaltningen av ett bolags angelägenheter, talar 

detta för att personen även uttrycker en rättshandlingsvilja att sluta ett 

uppdragsavtal med bolaget ifråga. Agerar sedan bolaget som att de facto 

directorn är en styrelseledamot eller att vederbörande intar en ställning i bolaget 

som liknar en sådan genom att visa följsamhet med lämnade anvisningar, 

																																																								
114 S 666 i referatet. 
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uttrycker även bolaget en vilja att sluta ett uppdragsavtal med de facto 

directorn.115 

 Till sist talar även det bolagsrättsliga skadeståndets preventiva och reparativa 

funktion för att anse att de facto directors är innehavare av bolagsuppdrag. 

Potentiella ansvarssubjekt kan då åläggas ett analogt skadeståndsansvar för 

skadevållande handlingar. 

 

6.3.2 Argument mot att de facto directors är utförare av bolagsuppdrag  

 

Två argument finns mot att anses de facto directors utför bolagsuppdrag. Det 

första argumentet mot att anse att de facto directors ska anses inneha ett 

bolagsuppdrag är omsättningsintresset. Blir skadeståndsansvaret för omfattande, 

kan det bli svårt för bolag och koncerner att rekrytera kompetent personal som 

kan leda den dagliga verksamheten.116 

 Men omsättningsintresset kan även till viss del anses tala för att man ska anse 

att de facto directors utför bolagsuppdrag. Med omsättningsintresset avses här 

skyddet för investerare.  

 Om en ställföreträdare för ett moderbolag kan ge anvisningar, som skadar 

minoritetsaktieägarna i dotterbolaget och då undgå ansvar endast på grund av att 

ställföreträdaren inte är en formell organledamot i dotterbolaget, kan detta leda 

till stötande resultat i rättstillämpningen och att minoritetsaktieägare lider 

rättsförluster. Om sådana och liknande förfarande inte kan stävjas med 

skadestånd, kan detta påverka viljan att investera i svenska aktiebolag negativt.  

 Formella ändamålsskäl är det andra argumentet mot att anse att de facto 

directors utför bolagsuppdrag. Skadeståndsreglerna i 29 kap är så speciella i sin 

utformning genom sitt klara utpekande av vissa ansvarssubjekt.117 Det då kan 

påverka förutsebarheten i rättstillämpningen negativt vid bolagsrättsliga 

																																																								
115  Jmf med vad som beskrivits ovan i avsnitt 5.1 och 5.2 om konkludent slutande av 
uppdragsavtal och trustee de son tort-institutets konstruerande av ett uppdragsavtal mellan 
trusteen de son tort och huvudmannen. 
116 Jmf SOU 1995:44 s 241. 
117 Jmf Unger, Advokaten 1987 nr 1, s 18-26 (s 25). 
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skadeståndsbedömningar, om personer som inte är utförare av legala uppdrag 

anses vara jämförbara med utförare av legala bolagsuppdrag. 

 

6.3.3 Sammanvägning 

 

Som utvecklats ovan finns det fler och tyngre argument för att anse att de facto 

directors utför bolagsuppdrag i det bolag som ansvarssubjektet utövar inflytande 

i. 

 Slutsatsen är därmed att en de facto director uppfyller ovannämnda krav på 

utförandet av ett bolagsuppdrag, för att kunna grunda skadeståndsskyldighet 

genom analog tillämpning av ABL 29:1 1 st. 

    

6.4 Ansvarssubjekt 3: shadow directors 

 

Shadow directors är definierad genom lag i brittisk bolagsrätt. Av CA 2006 sec 

251 (1) framkommer att en shadow director är någon som ger anvisningar till 

styrelsen eller enskilda styrelseledamöter i ett bolag. Styrelsen i bolaget måste 

även regelmässigt följa anvisningarna. I (2) undantas råd som lämnas av någon i 

en ”professional capacity”. Exempelvis en revisor som utför revison av ett bolags 

årsredovisning och då kommer med påpekanden om bolagets räkenskaper.118 

 Shadow directors och de facto directors kan vid första anblick anses vara två 

olika kategorier av ansvarssubjekt som liknar varandra i stor utsträckning. Båda 

”befattningarna” innebär att ansvarssubjektet utövar något sorts inflytande över 

ett bolags verksamhet.  

 Skillnaden mellan en de facto och en shadow director är att den förstnämnda 

är öppen i sin förvaltning och anser sig själv vara en styrelseledamot och anses 

också vara det av bolaget som vederbörande utövar sitt de facto directorskap i. 

En shadow director är å andra sidan någon som inte vill vara öppen med att 

denne deltar i den löpande förvaltningen av ett bolags angelägenheter. Shadow 

																																																								
118 Stattin, Företagsstyrning, s 395 not 1107. 
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directorn gömmer sig bakom andra styrelseledamöter och döljer sitt inflytande 

över ett bolags förvaltning. Shadow directorn anses inte heller vara en 

styrelseledamot av bolaget, till skillnad från vad som är fallet för de facto 

directors.119 

 Fullständig anonymitet är dock inte ett krav för att vara en shadow director.120 

Det huvudsakliga är att ansvarssubjektet inte vill vara en öppet utåt som en del av 

bolagsledningen.  

 För att ett ansvarssubjekt ska anses vara en shadow dirctor måste personen till 

sist utöva ett reellt inflytande över styrelsens beslutsfattande i bolagets viktigaste 

frågor.121 

 

6.4.1 Argument för att shadow directors är utförare av bolagsuppdrag 

 

Den hierarkiska position över bolagsledningen som en shadow director intar 

genom sitt inflytande över styrelsen, talar för att denna typ av ansvarssubjekt är 

utförare av bolagsuppdrag. Även den som kan utöva inflytande över styrelsen bör 

anses vara utförare av ett bolagsuppdrag.  

 Den högre hierarkiska ställning över styrelsen, leder till att shadow directorn 

även kan anses utgöra ett faktiskt organ i bolaget som ansvarssubjektet utövar 

inflytande i. Till skillnad från en de facto director som oftast endast är en del av 

styrelsen och hierarkiskt jämställd med övriga organledamöter.122 

 Inflytande över beslutsfattandet över ett bolags viktigaste frågor är också ett 

argument för att shadow directors ska anses vara innehavare av bolagsuppdrag. 

Om en person har kompetens att styra ett bolag och kan ge anvisningar till 

styrelsen i bolagets viktigaste frågor, som styrelsen även regelmässigt följer, är 

																																																								
119 Re Hydrodan (Corby) Ltd [1994], BCC 161, s 163. 
120 Secretary of State for Trade and Industry v Deverell [2001], Ch 340, s 355.  
121 Secretary of State for Trade and Industry v Deverell [2001], Ch 340, s 355 och Re Unisoft 
Group Ltd (No 2) [1994], BCC 766, s 775. 
122 Jmf Re Richborough Furniture Ltd [1996], BCC 155, s 170. 
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detta ansvarssubjekt den som i själva verket bestämmer i bolaget. 123 

Vederbörande utövar då en faktisk förvaltningskompetens  

 Med ett inflytande över ett bolags förvaltning borde även medfölja ett ansvar 

för hur inflytandet utövas. Om en person utövar inflytande över förvaltningen av 

ett bolag utan att behöva ansvara för sin styrning av bolaget, kan detta leda till att 

ansvaret för skadorna som personen har vållat bolaget och tredjemän inte 

fördelas på ett korrekt vis. 

 Skadeståndets preventiva och reparativa funktion kommer också åstadkommas 

i en större utsträckning, om även shadow directors kan åläggas ett 

skadeståndsansvar för skadevållande handlingar. 

 

6.4.2 Argument mot att shadow directors är utförare av bolagsuppdrag 

 

I likhet med vad som är fallet för de facto directors, är det enda klara argumentet 

för att inte ålägga shadow directors ett analogt skadeståndsansvar formella 

ändamålsskäl. Skadeståndsreglerna i 29 kap är väldigt speciella i sin utformning 

genom sitt klara utpekande av vissa ansvarssubjekt.124 Det kan därmed, ur 

förutsebarhetssynpunkt i rättstillämpningen, vara problematiskt att jämställa en 

shadow director med innehavare av legala bolagsuppdrag. 

 

6.4.3 Sammanvägning 

 

Formella ändamålsskäl, som är det enda argumentet mot att anse att shadow 

directors är innehavarare av bolagsuppdrag, väger lätt mot de fler och tyngre 

argumenten för att anse att denna typ av ansvarssubjekt kan vara innehavare av 

ett bolagsuppdrag.  

																																																								
123 Jmf NJA 1997 s 418. 
124 Jmf Unger, Advokaten 1987 nr 1, s 18-26 (s 25). 
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 Därmed uppfyller shadow director-institutet kravet som ställts upp ovan på att 

ansvarssubjektet måste utföra ett bolagsuppdrag för att en analog tillämpning av 

ABL 29:1 1 st ska bli aktuell. 

 

6.5 Probleminventering 

 

Alla tre ansvarssubjekt som behandlats i detta kapitel uppfyller kravet på 

utförandet av ett bolagsuppdrag, för att en analog tillämpning av ABL 29:1 1 st 

ska kunna aktualiseras vid skadevållande handling. 

 Nästa frågeställning blir hur det analoga tillämpningsområdet för ABL 29:1 1 

st ska avgränsas? Som utvecklats i kapitel 4 ska det tillhöra ovanligheterna i 

rättstillämpningen att ålägga någon ett bolagsrättsligt skadeståndsansvar. 

Domstolar borde därmed vara ännu mer restriktiva med att ålägga någon ett 

analogt skadeståndsansvar. En avgränsning av vad det analoga 

tillämpningsområdet omfattar är således nödvändigt. 

 

6.5.1  Fortsatt framställning 

 

I nästkommande kapitel 7 till 9 ska utredas under vilka omständigheter som 

felaktigt tillsatta ledamöter, de facto directors och shadow directors kan åläggas 

ett skadeståndsansvar. Frågan är hur man kan avgränsa det analoga 

tillämpningsområdet för ABL 29:1 1 st, så det passar in i en svensk bolagsrättslig 

kontext. Nedan ska därmed utredas om det finns något ytterliga rekvisit som 

måste uppfyllas för att en analog tillämpning av ABL 29:1 1 st ska vara möjlig.  

 Vart och ett av ansvarssubjekten behandlas separat i de tre kommande 

kapitlen. 
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7 Felaktigt tillsatta organledamöter 
 

 

Som utvecklats ovan är en felaktigt tillsatt organledamot någon vars 

tillsättningsbeslut är behäftat med formella fel. Trots detta finns ett faktiskt 

bolagsuppdrag. Frågan är då om det överhuvudtaget krävs en analog tillämpning 

av ABL 29:1 1 st, när felaktigt tillsatta ledamöter har vidtagit skadevållande 

handlingar.  

 Kan inte denna kategori av ansvarssubjekt träffas av ett direkt 

skadeståndsansvar på grund av att de egentligen är ”riktiga” bolagsföreträdare? 

 

7.1 Skillnaden mellan angripligheter och nulliteter 

 

Det är i detta avseende skillnad mellan tillsättningsbeslut som är angripligheter 

enligt ABL 7:51 1 st och tillsättningsbeslut som är nulliteter enligt 7:51 2 st. Av 

NJA 2008 s 796 framkommer att om tillsättningsbeslutet är en angriplighet är det 

att anse som gällande fram tills klanderdomen vinner laga kraft. Följden av detta 

är att ingen analog tillämpning av skadeståndsreglerna krävs. Bolagsföreträdaren 

anses inneha ett legalt bolagsuppdrag, som exempelvis VD, fram till denna 

tidpunkt.  

 En organledamot som tillsatts genom en angriplighet torde då bära samma 

skadeståndsrättsliga ansvar som en bolagsfunktionär, vars tillsättningsbeslut inte 

är en angriplighet. 

 Är beslutet en nullitet är tillsättningen av en organledamot däremot helt 

overksamt enligt HD i 2008 års rättsfall. Detta innebär att en analog tillämpning 

endast kan aktualiseras i fall där tillsättningsbeslutet är en nullitet, då inget legalt 

bolagsuppdrag finns. En analog tillämpning av ABL 29:1 1 st blir därmed aktuell 

om exempelvis en skadevållande styrelseledamot valts vid en bolagsstämma där 

kallelsereglerna till bolagsstämman inte har iakttagits, se ABL 7:51 2 st 3 p.  
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7.2 Bär organledamöter som tillsatts genom nulliteter samma 

skadeståndsansvar som ordinära ledamöter? 

 

En följdfråga på vad som skrevs i avsnittet ovan är om bolagsfunktionärer, som 

tillsatts genom nulliteter, ska anses bära samma skadeståndsansvar som andra 

bolagsfunktionärer vars tillsättningsbeslut inte är nulliteter. 

 Systematiska skäl i aktiebolagsrätten talar för att skadeståndsansvaret ska vara 

samma även för organledamöter som tillsatts genom nulliteter. En systematisk 

jämförelse kan göras med ABL 27:5. Denna paragraf behandlar tillräknandet av 

rättshandlingar som en felaktigt utsedd bolagsföreträdare har företagit med 

tredjeman. En sådan rättshandling är gällande gentemot bolaget oavsett om 

tillsättningsbeslutet är felaktigt, om tredjeman är i god tro om behörigheten hos 

bolagsföreträdaren. Bolagsföreträdaren måste även vara registrerad i 

bolagsregistret och registreringen ska vara kungjord i Post- och Inrikes 

Tidningar. En liknande princip borde gälla för skadeståndsskyldighet enligt ABL 

29 kap, för organledamöter vars tillsättningsbeslut är aktiebolagsrättsliga 

nulliteter.125 I likhet med avtalsbundenheten för bolaget enligt ABL 27:5, borde 

organledamöter som tillsatts genom nulliteter av systematiska skäl bära samma 

skadeståndsansvar som övriga bolagsfunktionärer. 

 En ordning där felaktigt tillsatta ledamöter inte bär samma skadeståndsansvar 

som korrekt tillsatta organledamöter kan leda till ej önskvärda resultat i 

rättstillämpningen. Detta kan illustreras genom ett exempel.  

 Ponera att någon ser till att bli vald till styrelseledamot vid en bolagsstämma 

där kallelsereglerna i ABL 7 kap har trätts förnär. Efter tillsättningsbeslutet, som 

är en nullitet, tömmer sedan personen bolaget på värde genom en rad tveksamma 

rättshandlingar (att dessa transaktioner eventuellt kan angripas med 

värdeöverföringsbestämmelserna i ABL 17 kap bortses ifrån här).  

 Om en sådan felaktigt tillsatt styrelseledamot inte ska bära samma 

skadeståndsansvar som en ordinär ledamot, kan detta leda till olämpliga resultat i 

rättstillämpningen. Det kan även vara stötande för det allmänna 
																																																								
125 Jmf 2000/01:150 s 70. 
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rättsmedvetandet, om denna typ av oseriösa förfaranden i bolagsrätten inte kan 

stävjas och motverkas genom skadestånd. Denna typ av förfaranden kan då i 

längden skada samhällets förtroende för aktiebolag som bolagsform. 

 Sammanfattningsvis ska alltså bolagsfunktionärer som tillsatts genom 

aktiebolagsrättsliga nulliteter bära samma skadeståndsansvar som de jure 

bolagsfunktionärer. 
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8 De facto directors 
 

 

I avsnitt 6.3 har konstaterats att de finns tre rekvisit för att någon ska anses vara 

en de facto director. Det första rekvisitet är att personen ska agera som att denne 

är en styrelseledamot. Det andra är att bolaget i fråga ska anse att personen är en 

del av styrelsen, trots att personen i fråga inte utsetts till styrelseledamot. Det 

sista rekvisitet är att de facto directorn ska kunna styra bolaget på egen hand eller 

i samråd med andra de facto directors. Alternativt är de facto directorn jämställd 

med lagenligt utsedda styrelseledamöter. 

 Följdfrågan på när någon konstaterats vara en de facto director är under vilka 

förutsättningar denna typ av ansvarssubjekt kan åläggas skadeståndsskyldighet i 

svensk rätt. Detta ska utredas i nästa avsnitt. I kapitlets avslutande avsnitt ska 

exemplifieras vem som skulle kunna anses inta en ställning som de facto director 

för ett bolag. 

 

8.1 De facto directors skadeståndsansvar 

 

Förutom att det skadevållande handlandet ska prövas enligt en ordinär 

skadeståndsprövning, tillkommer ytterligare två alternativa rekvisit för att ålägga 

en de facto director skadeståndsskyldighet genom analog tillämpning av ABL 

29:1 1 st.  

 En ordinär skadeståndsbedömning av de facto directors skadevållande 

handlande är inte tillräckligt för att ålägga denna typ av ansvarssubjekt 

skadeståndsansvar, då domstolar ska vara restriktiva med att döma ut skadestånd 

enligt ABL 29 kap. Domstolar borde därmed vara ännu mer restriktiva med att 

ålägga någon ett analogt skadeståndsansvar, som berörts tidigare i uppsatsen. 

Rekvisit som kan avgränsa det analoga tillämpningsområdet något ytterligare är 

därmed nödvändigt för att skadeståndsansvaret inte ska bli för omfattande. 
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8.1.1 Alternativt rekvisit 1: agerande som styrelseledamot eller därmed jämförlig 

företrädare samt regelbundet deltagande i förvaltningen 

 

Det som framkommer av svensk praxis är att ansvarssubjektet ska ha agerat som 

om vederbörande är en styrelseledamot eller därmed jämförlig företrädare när 

den skadegörande handlingen företas, för att en analog skadeståndsskyldighet ska 

aktualiseras. Detta framkommer av NJA 1948 s 651 (rättsfallets omständigheter 

har behandlats närmare i avsnitt 6.3.1). Detta första rekvisit kan ses som en 

naturlig följd rekvisiten som måste vara uppfyllda för att någon ska vara en de 

facto director. Frågan om vilket handlande som innebär att någon kan anses agera 

som en styrelseledamot eller därmed jämförlig företrädare kvarstår dock. 

 En utblick kan här göras över brittisk bolagsrättslig praxis och de facto 

directors ansvar i denna rättsordning. Av rättsfallet Revenue and Customs 

Commissioners v Holland framgår det att ytterligare ett rekvisit måste uppfyllas 

för att ålägga en de facto director ansvar för handlande som vållat skada. 

Personen måste utnyttja sin ställning som en del av bolagsledningen och aktivt 

vara med och styra bolaget i dess verksamhet.126  

 Av detta rättsfall följer att det krävs en regelbundenhet i utförandet av 

förvaltningsuppgifter för att grunda skadeståndsskyldighet. De facto directorn 

ska aktivt ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter. Ansvarssubjektet 

måste ha en behörighet att leda bolaget, som vederbörande faktiskt utnyttjat. Det 

är inte tillräckligt att de facto directorn endast haft möjlighet till detta. 

 Sammanfattningsvis måste de facto directorn ha agerat som en styrelseledamot 

eller därmed jämförlig företrädare vid den skadegörande handlingens 

företagande. Handlandet ska även ha skett regelbundet, vilket innebär att 

personen måste aktivt tagit del i förvaltningen av bolagsangelägenheter och 

styrningen av bolaget. 

 

 

																																																								
126 Revenue and Customs Commissioners v Holland [2010], 1 WLR 2793, s 2827, per JSC Lord 
Collins.  
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8.1.2 Alternativt rekvisit 2: den verklige ledaren 

 

Ett alternativt rekvisit till det ovan är att de facto directorn är den ”verklige 

ledaren” av ett bolag eller koncern. Detta rekvisit är en följd av HD:s 

ställningstagande i NJA 1937 s 312. Rättsfallet var en följd av Kreugerkraschen 

på 1930-talet.  

 Ivar K, som var utsedd till ordinär styrelseledamot i Krueger & Toll AB 

(Bolaget), ansågs inta ställning som den ”verklige ledaren” av Bolagets rörelse 

enligt HD. Bolaget hade gått i konkurs år 1932. Ett antal överlåtelseavtal av 

aktier hade slutits mellan Ivar K och Svenska Cellulosaaktiebolaget (SCA). Ivar 

K hade personligen handlagt överlåtelserna och vissa utfästelser var gjorda av 

honom personligen och inte uttryckligen å Bolagets vägnar. På grund av att Ivar 

K konstaterades vara den verklige ledaren av Bolaget var dock överlåtelseavtalen 

träffade med Bolaget och inte med Ivar K personligen. Fastän det fanns 

omständigheter som talade för att SCA i själva verket hade träffat avtalen med 

Ivar K personligen och inte med Bolaget. SCA kunde därmed klandra 

utdelningsbeslutet och erhålla utdelning för en oprioriterad fordran i Bolagets 

konkurs. Fordran var för en betalad fondstämpelavgift, som enligt avtalen skulle 

betalas av Bolaget. 

 Ivar K var endast en ordinär styrelseledamot i Bolaget och borde därmed vara 

jämställd med övriga styrelseledamöter. Men då han av HD ansågs vara den 

verklige ledaren för Bolagets rörelse, hade han behörighet att binda bolaget 

gentemot tredje man på egen hand.  

 Rättsfallet berörde inte en analog tillämpning av 1910 års ABL:s 

skadeståndsregler. Men principen om att ett bolags rörelse kan ha en verklig 

ledare borde även kunna beaktas när det analoga tillämpningsområdet för ABL 

29:1 1 st ska bestämmas. Speciellt vad gäller de facto directors.  

 Med NJA 1948 s 651 i åtanke hade HD idag kanske omformulerat sig i 1937 

års rättsfall och skrivit att Ivar K skulle anses vara den faktiska ledaren för 

Bolagets rörelse, istället för verklig ledare.  Principen från NJA 1937 s 312 torde 

därmed innebära att om någon anses vara den verklige ledaren av ett bolag eller 
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koncern, kan vederbörande åläggas ett analogt skadeståndsansvar som en de 

facto director. I likhet med att Ivar K på egen hand kunde binda Bolaget 

gentemot SCA. 

 Att vara den ”verklige ledaren” och att inneha en förvaltningsrätt som liknar 

en de jure styrelseledamot, kan anses vara samma typfall. Men en viss artskillnad 

föreligger mellan de två typfallen. En de facto director, som är en verklig ledare 

av ett bolag eller en koncern, torde kunna förvalta bolags- och 

koncernangelägenheter utan eller med lite hänsyn till andra styrelseledamöters 

och koncernledande personers åsikter. Som en följd av detta kan en verklig 

ledare vara ännu mer aktiv i sitt inflytande över och styrning av 

bolagsverksamheter, jämfört med övriga typer av de facto directors.127  

 Denna mer omfattande förvaltningsrätt torde innebära att det är lägre krav för 

att ålägga en de facto director som anses vars en verklig ledare en analog 

skadeståndsskyldighet, än vad som är fallet för en de facto director som är 

jämställd med andra de jure eller de facto directors. 

 På grund av den mer omfattande rätten att utöva kontroll över ett bolags 

verksamhet och rörelse, torde en de facto director som är en verklig ledare även 

kunna träffas av ett mer omfattande skadeståndsansvar, än vad som är fallet för 

den som uppfyller det första alternativa rekvisitet.128 

 

8.1.3 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis måste en de facto directors skadegörande handlande 

uppfylla en ordinär skadeståndsprövning enligt ABL 29:1 1 st. Ett av två 

alternativa rekvisit måste även uppfyllas för att analog skadeståndsskyldighet ska 

komma ifråga. 

 Det första ytterligare alternativa rekvisit som ska uppfyllas är att de facto 

directorn faktiskt deltar aktivt i förvaltningen av ett bolags angelägenheter. Det 

																																																								
127 Jmf Re Richborough Furniture Ltd [1996], BCC 155, på sidan 170 där Lord Lloyd QC 
räknar upp grunder för de facto directorskap. 
128 Jmf Eklund & Stattin, s 373.  
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andra alternativa rekvisitet är att de facto directorn anses vara den verklige 

ledaren av ett bolag eller en koncern. 

 

8.2 Vem kan vara de facto director? 

 

8.2.1 Koncernchefer 

 

Det första och möjligtvis det mest tydliga exemplet på en de facto director är 

någon som innehar titeln som koncernchef. Detta är ett organ som inte är reglerat 

i ABL. Det är därmed svårt att säga vem som kan vara en koncernchef och vilken 

förvaltningskomptens som titeln innebär. 129  Men oftast är en koncernchef 

styrelseordförande eller VD i koncernmoderbolaget.130 En koncernchefs uppgift 

är oftast att sköta ledningen av dotterbolagens verksamhet.131 Koncernchefstiteln 

kan även vara en hederstitel utan egentligen förvaltningskompetens. 132  Av 

förklarliga skäl bortses ifrån denna senare typ av koncernchef.  

 Om man då testar kriterierna för vem som kan utgöra en de facto director från 

avsnitt 6.2 och 8.1, kan följande sägas om en eventuell analog tillämpning av 

ABL 29:1 1 st.  

 En styrelse i ett dotterbolag anser nog att en koncernchef intar en ställning 

som en styrelseledamot i dotterbolaget, på grund av hans eller hennes högre 

hierarkiska position i koncernen och mandat att leda bolagsverksamheten. 

Utnyttjar då koncernchefen sin anvisningsrätt till dotterbolagets styrelse intar 

vederbörande en ställning som styrelseledamot i dotterbolaget, på grund av 

fullgörandet av förvaltningsuppgifter som vanligtvis tillkommer styrelsen (se 

ABL 8:4 1 st). Koncernchefen styr förvaltningen av dotterbolagen aktivt genom 

																																																								
129 Behörigheter och befogenheter för koncernchefer skulle kunna bestämmas med ledning av 
AvtL 10 § 2 st (ställningsfullmakt). Vilken behörighet och befogenhet en koncernchef ska anses 
inneha undersöks inte närmare då det faller utanför uppsatsens ämne. 
130 Unger, Advokaten 1987, nr 1 s 18-26 (s 19 f). 
131 Skog, Rohdes Aktiebolagsrätt, s 163. 
132 Unger, Advokaten 1987, nr 1 s 18-26 (s 26). 
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sitt agerande. Rekvisiten för att anse att en koncernchef är en de facto director är 

uppfyllt. 

 När man då konstaterat att någon är en de facto director är första rekvisitet för 

analog skadeståndsskyldighet uppfyllt, ansvarssubjektet har agerat som om 

denne är en styrelseledamot eller därmed jämförlig företrädare.  Sedan kommer 

frågan om de två alternativa rekvisiten som beskrivits ovan är uppfyllda. Har 

koncernchefen i sitt de facto directorskap aktivt tagit del i förvaltningen av 

dotterbolagets angelägenheter? Eller kan koncernchefen anses vara den verkliga 

ledaren av dotterbolaget? Graden av självständighet hos dotterbolaget som styrs 

borde avgöra vilket av dessa två alternativa rekvisit som är uppfyllt.133 

 Är dotterbolaget helt inlemmat i moderbolagets verksamhet och styrelsen i 

dotterbolaget endast formellt godkänner vad koncernchefen har bestämt ska 

utföras, kan koncernchefen anses vara en verklig ledare. En sådan situation kan 

liknas med vad som var fallet i NJA 1937 s 312 och Ivar K:s ställning i Kreuger 

& Toll AB. Koncernchefen kan då åläggas ett analogt skadeståndsansvar enligt 

ABL 29:1 1 st som en de facto director för dotterbolaget, om styrningen har 

skadat bolaget eller tredjeman. Handlandet måste även anses vara skadevållande 

efter en ordinär skadeståndsprövning enligt ABL 29 kap. 

 Om dotterbolaget istället är mer självständigt gentemot moderbolaget, blir det 

en fråga om i hur stor utsträckning koncernchefen har utnyttjat sin anvisningsrätt. 

Det vill säga i vilken omfattning koncernchefen har deltagit i den faktiska 

förvaltningen av dotterbolagets angelägenheter.  

 Har koncernchefen vidtagit den skadegörande handlingen som ett led i ett 

regelbundet styrande av dotterbolagets verksamhet kan denne eventuellt åläggas 

ett skadeståndsansvar med en analog tillämpning av ABL 29:1 1 st, på grund av 

sin ställning som de facto director för dotterbolaget. 

 

 

																																																								
133 Jmf Skog, Rohdes Aktiebolagsrätt, s 268. 
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8.2.2 Revisorer som fullgör uppgifter utanför ABL 9:3 

 

I brittisk bolagsrätt kan en revisor inta ställning som de facto director, om 

vederbörande utför förvaltningsuppgifter som normalt tillkommer styrelsen.134 

Även en liknande princip kan tänkas gälla i svensk bolagsrätt. Nedan ska NJA 

1996 s 224 analyseras lite närmare för att utveckla detta ställningstagande. Detta 

rättsfall diskuteras främst vid kausalitetsbedömningar i aktiebolagsrättsliga 

skadeståndsfrågor.135 Men HD:s resonemang i rättsfallet gör det intressant att 

undersöka närmare även inom ramen för uppsatsens ämne. 

 Omständigheterna i NJA 1996 s 224 var att revisorn Bengt J biträtt ett bolag i 

en rekonstruktionsprocess som involverade två bolag: Clinics och 

Försäljningsbolaget. Verksamheten i Clinics skulle drivas vidare i 

Försäljningsbolaget. Bengt J var under rekonstruktionsprocessen vald till revisor 

i båda bolagen. Försäljningsbolaget köpte Clinics för 350 000 kr. För att 

finansiera den framtida verksamheten togs ett lån upp i Banken. Bengt J deltog i 

förhandlingar med Banken om finansieringslånet. Han upprättade även den 

”balansräkning” för Clinics tillgångar som låg till grund för Försäljningsbolagets 

låneansökan. 

 Banken yrkade att Bengt J skulle åläggas skadeståndsskyldighet enligt 

dåvarande ABL 29:2 jämförd med 29:1, på grund av vilseledande bokföring. HD 

ålade BJ skadeståndsskyldighet i enlighet med yrkandet och grunden som 

åberopades av Banken.   

 Bengt J gick, enligt omständigheterna i fallet, utanför sitt uppdrag som 

tillkommer honom som vald revisor under omstruktureringsprocessen, se 

framförallt ABL 9:3-6b. Att biträda vid omstruktureringar av företag är inte 

något som ingår i en vald revisors legala uppdrag enligt ABL:s bestämmelser. 

Detta verkar dock HD, konstigt nog anse i denna dom. Att HD ger det intrycket 

när man läser domen kan dock ha och göra med att BJ:s skadeståndsskyldighet 

inte enbart grundades på att han var vald revisor i Försäljningsbolaget. Eventuellt 

																																																								
134 Re Tasbian Ltd [1992], BCC 358. 
135 Se bland annat Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s 273 f. 
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kanske domstolen ansåg att BJ intog en ställning som liknande en 

styrelseledamot? Det finns ett stycke i domen som tyder på detta. 

 HD skriver i domen: ”[fastän] den medverkan som Bengt J lämnat [vid 

omstruktureringen] … [har] gått utöver [Bengt J:s] egentliga åligganden som 

revisor, var det i egenskap av revisor som bolagsledningen anlitat honom för att 

biträda vid bolagsrekonstruktionen. Hans handlande bör därför hänföras till 

sådana åtgärder med avseende på förvaltningen som i avses i [ABL 9:3]. I den 

mån BJ förfarit i strid med god redovisningssed, har han därför även brutit mot 

detta lagrum.” (författarens kursiveringar).136 

 Jag tror vad HD menar med skrivningen ovan är att Bengt J:s redovisning i 

”balansräkningen” var i strid med god redovisningssed och det är därför man 

menar att hans handlande ska bedömas enligt nuvarande ABL 9:3. Den första 

och andra kursiveringen i citatet talar för att Bengt J intog en ställning som är 

jämförlig med en styrelseledamot, då han utförde uppgifter som egentligen ligger 

utanför hans legala uppdrag som revisor. Detta kan vara en av grunderna för hans 

skadeståndsskyldighet gentemot Banken. 

 En annan tolkning man skulle kunna göra av ovanstående uttalande från HD 

och utfallet i NJA 1996 s 224, är att det är en följd av NJA 1987 s 692 (Kone-

fallet). Om detta stämmer kan den ”balansräkning” som Bengt J i 1996 års 

rättsfall upprättade, liknas vid det värderingsintyg som ledde till 

skadeståndsskyldighet för tredje man i Kone-fallet. HD kan mena på att man ska 

kunna sätta samma tillit till en handling som upprättats av en revisor, som till ett 

värderingsintyg som upprättats av en värderingsman. En tredjeman har en 

berättigad förväntan av att en balansräkning som en revisor har upprättat, är 

upprättad i enlighet med god redovisningssed.  

 Det ska noteras att Banken frånföll principen från Kone-fallet som grund vid 

HD:s prövning. Men om utfallet i NJA 1996 s 224 är en följd av prejudikatet från 

NJA 1987 s 692 borde HD, i vart fall i ett obiter dictum, nämna 1987 års fall i 

domen. HD:s val att inte ens nämna NJA 1987 s 692 kan tala för att utfallet i 

NJA 1996 s 224 inte grundades enbart på principen från Kone-fallet.  

																																																								
136 S 235 i referatet. 
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 Grunden för Bengt J:s skadeståndsskyldighet kan istället ha varit att han intog 

en ställning som var jämförlig med en styrelseledamot i både Försäljningsbolaget 

och Clinics. Hans handlande utanför sina åligganden som revisor under 

omstruktureringsprocessen, kan ha inneburit att han agerade som om han var en 

styrelseledamot eller därmed jämförlig företrädare. Om detta stämmer 

framkommer inte av domskälen, men det ovan citerade stycket talar för denna 

slutsats i viss mån. 

 Även om min teori ovan om HD:s resonemang i NJA 1996 s 224 är felaktig, 

talar ändock stycket som citerats ovan från domen, för att även revisorer kan inta 

ställning som de facto directors i svensk bolagsrätt. Särskilt HD:s hänvisning till 

att Bengt J gick utanför sina åligganden som revisor talar för detta.  

 Således borde en revisor, som fullgör uppgifter utöver omfattningen av dennes 

legala uppdrag, kunna inta en ställning som de facto director. I vart fall öppnar 

NJA 1996 s 224 för analogitillämpningar av ABL 29:1 1 st jämförd med 29:2 1 

st 1 p i andra liknande situationer. 

  

8.2.3 Exempel på övriga ansvarssubjekt som kan vara de facto directors 

 

Övriga ansvarssubjekt som skulle kunna utgöra de facto directors är till exempel 

styrelsen i ett moderbolag, som har blandat sig i den löpande förvaltningen av ett 

dotterbolags angelägenheter. Även andra personer som intar en högre hierarkisk 

ställning i en koncern borde kunna utgöra en de facto director, så länge som 

vederbörande har en möjlighet att styra lägre dotterbolag inom koncernen. 

 Även bolag som inte är en del av koncerner kan tänkas ha de facto directors. 

Exempelvis en aktieägare, som inte är utsedd till styrelseledamot, men 

regelbundet öppet rådfrågas av styrelsen vid varje större transaktion som bolaget 

genomför. Aktieägaren kan därmed utöva ett löpande reellt inflytande i viktiga 

frågor och intar en ställning som liknar en de jure styrelseledamot. Även andra 
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som inte står i ett ägarförhållande till ett skadat bolag torde kunna utgöra de facto 

directors.137 

 Vanligast borde dock vara att en de facto director är någon som intar en högre 

hierarkisk ställning i en koncern. Exempelvis en koncernchef som leder det 

löpande arbetet i en koncern eller bolagsledningen i ett holdingbolag som även är 

koncernmoderbolag. Även själva holdingbolaget borde kunna inta en ställning 

som de facto director, vilket innebär att även juridiska personer kan vara de facto 

directors. 

 Vad gäller moderbolags och enskilda aktieägares skadeståndsskyldighet kan 

dessa ansvarssubjekt självklart även åläggas en skadeståndsskyldighet genom en 

direkt tillämpning av ABL 29:3, om de påverkat ett bolagsorgan på ett 

otillbörligt sätt.138 Men förutsättningarna för att ålägga en de facto director 

genom analog tillämpning av ABL 29:1 1 st är mindre kvalificerade än vad som 

är fallet om ABL 29:3 ska tillämpas. Är analog tillämpning av den förstnämnda 

regeln möjlig krävs ingen överträdelse av ABL, ÅRL eller bolagsordning för 

skadeståndsansvar. Grov oaktsamhet är då inte heller ett krav för 

skadeståndsansvar. Även sysslomannaregler om lojalitets- och vårdplikt blir 

tillämpliga, på grund av att aktieägaren anses vara utförare av ett bolagsuppdrag 

(se ovan avsnitt 5.2.1). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

																																																								
137 Jmf NJA 1975 s 45 (kommissionärbolagsförhållande). 
138 Prop 1975:103 s 541 f. 
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9 Shadow directors 
 

 

Precis som för de facto directors måste det först konstateras att någon utgör en 

shadow director, för att en analog skadeståndsskyldighet ska bli aktuellt. 

 För det första ska personen inte vara utsedd till en organledamot. Det andra 

rekvisitet är att ansvarssubjektet ska kunna ge anvisningar till styrelsen eller 

enskilda styrelseledamöter. Det tredje rekvisitet är att styrelsen måste följa de 

anvisningar som ges av shadow directorn, se CA 2006 sec 251 (1). Det fjärde 

rekvisitet är att personen måste utöva ett reellt inflytande över styrelsens 

beslutsfattande i bolagets viktigaste frågor. Till sist ska shadow directorn inte 

vilja vara öppen med sitt inflytande över bolagsledningen. Total anonymitet är 

dock inte ett krav. 

 De facto och shadow directors är två ansvarssubjekt som liknar varandra i stor 

utsträckning. Vad som skiljer dem åt är shadow directors ovilja att öppet vara en 

del av bolagsledningen. De facto directors är öppen utåt med sitt 

ställföreträdarskap, medan shadow directors vill verka i hemlighet vid 

förvaltningen av bolagsangelägenheter. Denna nyansskillnad mellan 

ansvarssubjekten kommer framkomma lite tydligare av ämnesbehandlingen i 

detta kapitel. 

 Efter att någon konstaterats vara shadow director, uppkommer följdfrågan 

under vilka förutsättningar denna typ av ansvarssubjekt kan åläggas 

skadeståndsskyldighet i svensk rätt. Detta ska utredas i nästa avsnitt. I kapitlets 

avslutande avsnitt ska utredas vilka typer av ansvarssubjekt som skulle kunna 

inta ställning som shadow directors. 
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9.1 Shadow directors skadeståndsansvar 

 

I likhet med de facto director-fallet, måste en shadow directors handlande vara 

skadeståndsgrundande enligt en ordinär skadeståndsprövning enligt ABL 29 kap.  

 Det tillkommer även att ytterligare ett av två alternativa rekvisit måste vara 

uppfyllt, för att ålägga en shadow director skadeståndsskyldighet. Rekvisiten 

framkommer av rättsfallen NJA 1997 s 418 och NJA 2005 s 608. Dessa två 

alternativa rekvisit avgränsar det analoga tillämpningsområdet för ABL 29:1 1 st 

något ytterligare. 

 

9.1.1 Alternativt rekvisit 1: den i själva verket bestämmande  

  

I NJA 1997 s 418 diskuterar HD explicit förekomsten av ett shadow director-

institut i svensk bolagsrätt. Rättsfallet berör främst bristtäckningsansvar och 

återbäringsskyldighet vid värdeöverföringar enligt 1975 års ABL. De närmare 

omständigheter målet är ointressanta för uppsatsens ämnesbehandling.  

 Det som är intressant med domen är vad HD säger i ett obiter dictum: ”Till en 

början synes klart att den som framstår som den i själva verket bestämmande i 

bolaget utan att formellt ingå i sådant bolagsorgan som avses i [29 kap] 1-3 §§ 

bör jämställas med en person med organställning.” (författarens kursivering).139 

 HD:s uttalande torde innebära att om någon ska anses vara en shadow director 

i svensk bolagsrätt, måste vederbörande ha behörighet att bestämma i de 

viktigaste förvaltningsfrågorna i ett bolags verksamhet. Detta krav liknar vad 

som gäller i brittisk bolagsrätt för shadow directors.140 Ansvarssubjektet måste ge 

instruktioner till styrelsen, som i sin tur regelmässigt följer lämnade 

instruktioner. 141  Detta innebär att shadow directorn aktivt styr 

bolagsverksamheten och faktiskt utnyttjar sin ställning som den i själva verket 

bestämmande i bolaget.  

																																																								
139 S 452 i referatet. 
140 Jmf Secretary of State for Trade and Industry v Deverell [2001], Ch 340, s 355. 
141 Jmf CA 2006 sec 251 (1). 
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 Den potentiella shadow directorn måste ha utnyttjat sin ställning som den i 

själva verket bestämmande när den skadegörande handlingen företas, för att en 

analog skadeståndsskyldighet ska bli aktuell. Vederbörande kan då jämställas 

med en person i organställning. Shadow directorn är då att anse som det faktiskt 

högsta organet i ett bolag. En parallell kan här dras till NJA 1975 s 45 och HD:s 

resonemang om att ett bolag kan åläggas ersättningsskyldighet för annat bolags 

rörelseförpliktelser, om det förstnämnda bolaget är att anse som den egentlige 

rörelseidkaren. Samma princip borde gälla även när det finns en shadow director 

för ett skadat bolag och det är shadow directorn som vållat skadan. 

Ansvarssubjektet är då det egentliga högsta organet och borde då ansvara för 

skador som vållats av denne. 

 Det första alternativa rekvisitet för att ålägga en shadow director 

skadeståndsskyldighet är alltså att ansvarssubjektet måste utgöra ett faktiskt 

organ, över bolagsstyrelsen, i det skadade bolaget. Shadow directorn är därmed 

den som är i själva verket bestämmande i bolaget. Detta första alternativa rekvisit 

är en följd av HD:s obiter dictum i NJA 1997 s 418. 

 

9.1.2 Alternativt rekvisit 2: kvalificerat otillbörligt handlande vid utövande av 

anvisningsrätt 

 

NJA 2005 s 608 anförs oftast tillsammans med bland annat NJA 1987 s 692 som 

ett uttryck för att det finns ett tredjemansansvar för ren förmögenhetsskada i 

svensk rätt. I 2005 års rättsfall behandlade HD främst frågan om ett kvalificerat 

otillbörligt handlande, i form av otillbörlig påverkan på annans avtalsförhållande, 

kunde leda till skadeståndsskyldighet för tredjeman för ren förmögenhetsskada. 

Domstolen besvarade frågan jakande. Rättsfallet är dock av visst intresse även ur 

ett bolagsrättsligt perspektiv, på grund av det koncernförhållande som förelåg i 

målet.  

 De omständigheter i målet som är av intresse var att svarande (Moderbolaget) 

ägde alla aktier i bolaget (Dotterbolaget), som stod i avtalsförhållande med 

käranden (Kärandebolaget). Moderbolaget intog en ställning som tredjeman 
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utanför avtalsförhållandet mellan Kärandebolaget och Dotterbolaget. 

Kärandebolaget hade ingen vetskap om att aktierna i Dotterbolaget tidigare hade 

överlåtits till Moderbolaget. Moderbolaget var därmed en shadow director till 

Dotterbolaget. Om Kärandebolaget hade haft vetskap om detta ägarförhållande 

hade man aldrig ingått avtalet enligt Kärandebolaget, då Moderbolaget var en 

konkurrent. 

 Vad som kan utläsas av rättsfallet är att tredjeman kan åläggas ett 

skadeståndsansvar om denne genom: ”… ett kvalificerat otillbörligt sätt ingriper 

i andras avtalsförhållande, så att den ena avtalsparten vidtar avtalsstridiga 

åtgärder till skada för den andra avtalsparten.” (författarens kursivering).142  

 HD skriver vidare i domen att Moderbolaget hade: ”… således ett 

bestämmande inflytande över [Dotterbolaget] när avtalet mellan 

[Kärandebolaget och Dotterbolaget] träffades.” (författarens kursivering).143 

 Moderbolaget utövade ett bestämmande inflytande över Dotterbolaget och gav 

instruktioner till Dotterbolaget om hur denne skulle agera för att gynna 

Moderbolagets intressen, på bekostnad av Kärandebolagets. Lämnandet av 

anvisningar till Dotterbolaget var att anse som kvalificerat otillbörligt handlande 

gentemot tredjeman. Som en följd av NJA 2005 s 608 torde därmed en shadow 

director även kunna åläggas en skadeståndsskyldighet genom analog tillämpning 

av ABL 29:1 1 st, om anvisningarna är att anse som kvalificerat otillbörligt 

handlande gentemot skadelidande tredjeman. Att rekvisitet endast blir aktuellt 

om handlandet är kvalificerat otillbörligt gentemot tredjeman, torde innebära att 

rekvisitet endast kan aktualiseras vid omedelbara skador för tredjemän.  

 För att uppfylla rekvisitet behöver shadow directorn då inte inta en ställning 

som den i själva verket bestämmande i form av ett faktiskt bolagsorgan, utan 

endast kunna utöva ett inflytande över bolagets verksamhet. Detta kan jämföras 

med principen om att aktieägare kan åläggas skadeståndsskyldighet för utövande 

av otillbörlig påverkan på organledamot.144 

																																																								
142 S 640 i referatet. 
143 S 640 f i referatet. 
144 Prop 1975:103 s 541 f. 
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 En till viktig följd av utgången av NJA 2005 s 608, om man sätter in det i ett 

bolagsrättsligt sammanhang, är att även juridiska personer kan utgöra shadow 

directors i svensk rätt. 

 

9.1.3 Sammanfattning 

 

Precis som fallet för de facto directors ska en shadow directors skadevållande 

handlande vara skadeståndsgrundande efter en ordinär prövning av handlingen 

enligt ABL 29 kap. Ett av ytterligare två alternativa rekvisit måste även uppfyllas 

för att aktualisera en analog tillämpning av ABL 29:1 1 st 1 p. 

 Det första av de två alternativa rekvisiten är att shadow directorn är den i 

själva verket bestämmande i ett bolag, med en ställning som ett faktiskt 

bolagsorgan. Shadow directorn måste därmed inta en hierarkisk position över 

bolagsstyrelsen.  

 Det andra alternativa rekvisitet är att anvisningarna som getts till ett bolag har 

varit att anse som kvalificerat otillbörliga gentemot skadelidande tredjeman. Har 

shadow directorn gjort sig skyldig till ett sådant handlande, krävs inte ställning 

som den i själva verket bestämmande, för att en analog tillämpning av ABL 29:1 

1 st ska bli aktuell. Detta senare alternativa rekvisit torde endast kunna 

aktualiseras vid omedelbara skador för tredjeman. 

 

9.2 Vem kan vara shadow director? 

 

9.2.1 En enskild eller grupp av aktieägare 

 

En majoritetsaktieägare eller grupp av aktieägare, som dolt utövar inflytande 

över en bolagsledning under verksamhetsåret mellan bolagsstämmor, torde vara 

det vanligaste exempel på ansvarssubjekt som kan utgöra shadow directors.145 

																																																								
145 Jmf Secretary of State for Trade and Industry v Deverell [2001], Ch 340, s 355, per LJ 
Morrits resonemang om shadow directors öppna eller dolda styrning av bolag. 
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Den enskilde eller gruppen av aktieägare behöver inte vara i majoritetsställning i 

bolaget som styrs för att vara shadow directors. Det viktigaste är att 

ansvarssubjekten har ett stort inflytande i förvaltningsfrågor. Aktieägaren eller 

gruppen av aktieägare ska utnyttja en löpande anvisningsrätt utanför 

bolagsstämma under löpande verksamhetsår.  

 Givetvis innebär inte per automatik en enskild aktieägare eller grupp av 

aktieägare, som genom exempelvis ett aktieägaravtal kommer överens om hur 

man ska rösta på bolagsstämma att inträda i ett shadow directorskap. För det 

första sker då styrningen av bolaget öppet. För det andra så utnyttjar aktieägarna 

då bara sin lagenliga förvaltningsrätt att bestämma i bolagets angelägenheter på 

bolagsstämma, se ABL 7:1 och 8:41 2 st e contrario.  

 Det är när aktieägare inträder som ett de facto organ över bolagsstyrelsen eller 

ledamot av ett sådant faktiskt organ, genom utnyttjande av en löpande 

anvisningsrätt till bolagsledningen, som ett shadow directorskap kan komma 

ifråga.146  

 Om det uppkommer en fråga om en grupp av aktieägare är shadow directors är 

deras skadeståndsansvar individuellt, i likhet med vad som är fallet för lagenligt 

tillsatta styrelseledamöter.147 Har en grupp av aktieägare intagit en ställning som 

kan innebära att de utgör shadow directors för bolaget de äger aktier i, måste det 

för varje individuell aktieägare utredas om de verkligen innehaft en sådan 

ställning. Ifall de anses vara shadow directors ska även varje aktieägares 

skadeståndsskyldighet prövas individuellt, i enlighet med ordalydelsen av ABL 

29:1 1 st. 

 Till sist ska noteras att aktieägare givetvis även kan bli skadeståndsskyldiga 

med en direkt tillämpning av ABL 29:3, vid otillbörlig påverkan på 

bolagsledningen.148 Men om en analog tillämpning av 29:1 1 st är möjlig kan 

aktieägare även bli skadeståndsskyldiga för oaktsamt handlande. Ingen grov 

oaktsamhet är då ett krav. Agerandet behöver inte heller strida mot ABL, ÅRL 

eller bolagsordning om skadeansvaret är internt. En aktieägare eller grupp av 
																																																								
146 Jmf prop 1975:103 s 541 f. 
147 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s 80. 
148 Prop 1975:103 s 541 f. 
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aktieägare har då även en vård- och lojalitetsplikt i egenskap av sysslomän för 

bolaget, då är utförare av bolagsuppdrag i egenskap av shadow directors (se ovan 

avsnitt 5.2.1).  

 För att ABL 29:3 ska bli tillämpbar krävs grov oaktsamhet samt att handlandet 

strider mot en bolagsrättslig norm. Ansvaret är således mer kvalificerat i detta 

fall. Vidare kan inga sysslomannaregler aktualiseras då aktieägare inte kan anses 

vara sysslomän för bolag när de utnyttjar aktierättigheter. 

 

9.2.2 Moderbolag 

 

Moderbolag kan i brittisk bolagsrätt vara shadow directors för dotterbolag.149 

Med hänvisning till NJA 2005 s 608 torde även i svensk rätt moderbolag kunna 

utgöra shadow directors för dotterbolag. Så länge som moderbolagen lämnar 

anvisningar till dotterbolag i det fördolda, i likhet med vad som var fallet i 2005 

års rättsfall. Att ett shadow directoransvar kan leda till en bättre fördelning av 

ansvar för skador som åsamkas dotterbolag och tredjemän kan illustreras genom 

ett exempel. I exemplet nedan bortses ifrån regler om tvångsinlösen av aktier och 

påkallande av likvidation. 

 DB AB ägs till 75 % av MB AB. Resterande 25 % ägs av två olika 

minoritetsaktieägare med 12,5 % var (Minoriteten). MB AB:s bolagsledning vill 

bli av med minoritetsaktieägarna i DB AB, men är inte beredda att betala för 

Minoritetens aktier. Man får då idén att, utan att likvidera DB AB, i hemlighet 

instruera styrelsen i DB AB att genomföra en inkråmsförsäljning av bolagets 

tillgångar till ett annat nystartat dotterbolag, Fusk AB. DB AB kvarstår alltså 

som juridisk person efter transaktionen. 

 Styrelsen genomför försäljningen per MB AB:s instruktioner, då de uppfattar 

det som att de inte har något val och skriver endast under ett styrelseprotokoll där 

inkråmsförsäljningen beslutas. Bolagsledningen i MB AB har själva förberett och 

upprättat styrelseprotokollet, utan att blanda in styrelsen i DB AB. Försäljningen 

																																																								
149 Re Hydrodan (Corby) Ltd [1994], BCC 161, s 164.  
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sker till marknadsmässigt pris så ingen värdeöverföringsproblematik uppstår. 

Transaktionen innebär att det blir praktiskt omöjligt att fortsättningsvis bedriva 

inkomstbringande verksamhet i DB AB. 

 Ovanstående situation kan jämföras med vad som var fallet i NJA 2000 s 404. 

I detta rättsfall bedrev bolaget SWAB (Bolaget) bruksflyg. Bolaget hade en 

minoritetsaktieägare (Sune C). Styrelsen i Bolaget vidtog en transaktion som 

omöjliggjorde framtida verksamhet. Sune C tilldelades skadestånd på grund av 

att hans aktieinnehav i praktiken blev värdelöst och omöjligt att avyttra efter 

styrelsens transaktioner. De bolagsrättsliga normerna som styrelsen hade 

överträtt var generalklausulen i ABL 8:41 och Bolagets verksamhetsföremål 

enligt bolagsordningen. 

 På samma sätt som i rättsfallet från 2000 borde ett skadeståndsansvar kunna 

aktualiseras i ovanstående exempel med MB AB och DB AB. En 

ansvarsfördelning kan då ske på ett mer korrekt vis om Minoriteteten kan vända 

sig med sina skadeståndsanspråk mot MB AB, som agerat i egenskap av shadow 

director för DB AB. Styrelsen i DB AB verkar i exemplet inte haft mycket att 

säga till om vid inkråmsförsäljningen till Fusk AB. Det är bolagsledningen i MB 

AB som de facto handlagt ärendet och genomfört transaktionen. 

 Att vända sina skadeståndsanspråk mot MB AB kan även vara lämpligare 

lösning för Minoriteten, än att rikta skadeståndsanspråk mot styrelseledamöterna 

i DB AB om de förlorat stora värden genom transaktionen. Privatpersonerna som 

utgörs styrelsen i DB AB kanske inte kan ersätta särskilt stora anspråk på grund 

av bristande ekonomiska förutsättningar. Ett mer lämpligt subjekt att rikta sina 

anspråk mot är då MB AB, vars förmögenhet troligtvis är större än de enskilda 

styrelseledamöterna i DB AB. 

 Om Minoriteten riktar sina skadeståndsanspråk mot MB AB med en analog 

tillämpning av ABL 29:1  1 st, leder detta till en mer korrekt fördelning av ansvar 

för den otillbörliga transaktionen. Skadeståndets reparativa funktion förvekligas 

då i större utsträckning än vad som annars varit fallet.150 Minoriteten kan på detta 

																																																								
150 Skog, Rohdes Aktiebolagsrätt, s 221 och s 228. 
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sätt erhålla ett större skadestånd som faktiskt ersätter förmögenhetsförlusten de 

åsamkats genom inkråmsförsäljningen till Fusk AB. 

 Givetvis kan även MB AB:s handlande kunna angripas med en direkt 

tillämpning av ABL 29:3 som aktieägare till DB AB. Men i likhet med vad som 

utvecklats ovan i avsnitt 9.2.1, öppnar en analog tillämpning av ABL 29:1 1 st 

för ett vidare skadeståndsansvar för MB AB med mindre kvalificerade 

omständigheter som grund för ansvar.  

 Om endast en direkt tillämpning av 29:3 kan aktualiseras vid frågor om 

moderbolags skadeståndsskyldighet, kommer möjligheterna för 

aktieägarminoriteter i koncerner att erhålla skadestånd som faktiskt ersätter deras 

förmögenhetsförluster att begränsas. 

  

9.2.3 Kredit- och långivare 

 

För bolag med ansträngd ekonomi är det inte en helt otänkbar situation att stora 

kreditgivare till bolaget är de som faktiskt styr bolaget, genom möjligheter till 

pantrealisationer och indragande av krediter. Den här situationen var inte ovanlig 

för bolag med ansträngd ekonomi under 1990-talets finansiella kris enligt 

uppgift.151  

 Innebär då denna typ av situationer, med långivare som antingen kan 

möjliggöra eller begrava bolags fortsatta verksamhet, att de kan åläggas ett 

analogt skadeståndsansvar enligt ABL 29:1 1 st som shadow directors för 

gäldenärsbolagen. Kleineman anser att det vore synnerligen anmärkningsvärt om 

kreditgivare med stort inflytande över en verksamhet, inte skall bära någon form 

av skadeståndsansvar om vederbörande utövar inflytande på ett oaktsamt sätt och 

härigenom förorsakar skador.152 Detta uttalande kan tolkas som att Kleineman 

anser att kreditgivare som utövar ett bestämmande inflytande över ett bolag, 

																																																								
151 Kleineman, Lender Liability – ett skadeståndsrättsligt perspektiv på 1990-talets finansiella 
kris, JT 1992-93 s 289-317 (s 306). 
152 A a s 307. 
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genom exempelvis ett låneavtals bestämmelser, ska bära skadeståndsansvar som 

om kreditgivaren varit en del av bolagsledningen.153  

 Om till exempel en bank blir den som är i själva verket bestämmande över 

vilka olika transaktioner som ett bolag kan genomföra, borde banken kunna inta 

en ställning som shadow director för gäldenärsbolaget. Samma bestämmande 

inflytande borde en kreditgivare kunna anses ha om ett bolag står och faller med 

att fortsatta krediter erhålls. 

 Kreditgivare kan alltså utgöra shadow directors om de uppfyller kraven som 

utvecklats ovan i kapitel 6 och i detta kapitel. Vilken låneborgenär som helst kan 

dock inte åläggas ett ansvar som shadow director. Borgenären måste inta en 

ställning som medför att den bestämmer över ett bolags större transaktioner och 

liknande viktiga frågor. Alternativt att borgenären anses vara den som är faktiskt 

rörelsedrivande, genom utgivande av fortsatta krediter till gäldernärsbolag som 

egentligen borde avvecklas på grund av bristande ekonomiska förutsättningar.154 

 Det är inte helt otänkbart att frågor om kreditgivares skadeståndsskyldighet 

enligt analog tillämpning av ABL 29:1 1 st kan aktualiseras i framtiden, om den 

befarade fastighets- och kreditbubblan spricker i Sverige på ett liknande sätt som 

skedde i exempelvis USA och på Irland runt 2008. Ett annat aktuellt exempel är 

mediekoncernen Stampens prekära ekonomiska läge där det verkar som, enligt 

medierapporteringen kring koncernen, att Stampen kan vara tvungen till 

avveckling av verksamheten den dagens koncernens borgenärer stoppar 

krediterna. 

 

9.2.4 Exempel på övriga ansvarssubjekt som kan vara shadow directors 

 

Övriga subjekt som kan utgöra shadow directors är alla som kan styra ett bolags 

verksamhet genom att uppfylla rekvisiten för att inta en ställning som shadow 

director. Exempelvis andra avtalsparter än kreditgivare som genom 

avtalsbestämmelser blir den i själva verket bestämmande över ett bolags 

																																																								
153 Jmf SOU 1987:59 s 106. 
154 Jmf NJA 1975 s 45. 
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verksamhet. Även revisorer som utför konsulttjänster utanför vad ABL 9:3 

stipulerar, torde kunna utgöra shadow directors (se ovan avsnitt 8.2.2).155 

 Alla som är den i själva verket bestämmande i ett bolag torde kunna utgöra en 

shadow director, oavsett vad bestämmanderätten grundas i. Men det är svårt att 

konstruera och tänka sig fler typfall än de tre i avsnitten ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

																																																								
155 I brittisk bolagsrätt kan revisorer utgöra shadow directors, se Re Tasbian Ltd [1992], BCC 
358. 
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10 Analogt skadeståndsansvar för tillfälliga aktieägare 
 

 

I detta avslutande kapitel ska jag behandla tillfälliga aktieägares 

skadeståndsskyldighet vid en typ av röstningsförfaranden på bolagsstämma som 

kallas ”empty voting”. Den engelska termen kommer användas härefter, då jag 

inte funnit någon adekvat svensk benämning på företeelsen. 

 

10.1 Närmare om empty voting 

 

Utgångspunkten för aktieägarnas bestämmanderätt i de flesta av ett bolags 

angelägenheter, härstammar ur deras ekonomiska intresse i aktiebolaget som de 

får genom sin kapitalinsats till bolaget.156 Det är även aktieägarna som bär den 

yttersta ekonomiska risken i ett aktiebolag. Som följd av detta risktagande är det 

också aktieägarna som är de mest lämpliga att inneha den yttersta 

beslutanderätten i ett bolags angelägenheter. Aktieägarna har det främsta 

intresset av att ett bolag, som de satsat delar av eller hela sin förmögenhet i 

överlever och utvecklas, så de får avkastning på sin investering.157 

 På grund av detta ska det föreligga proportionalitet mellan den ekonomiska 

risk som aktieägare tar genom sin kapitalinsats och den beslutanderätt i form av 

rösträtt på bolagsstämma som tillkommer dem.158 Denna grundsats sätts ur spel 

genom empty voting-förfaranden. 

 Empty voting kan genomföras på flera olika sätt.159 Alla de sätt som empty 

voting-förfaranden kan genomföras kommer inte behandlas närmare, då det faller 

utanför uppsatsens ämnesområde. Vad som är väsentligt att veta om empty 

voting är att det kan ge tillfälliga aktieägare rösträtt på bolagsstämma, utan att de 

																																																								
156 Jmf Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s 285. 
157 Jmf SOU 1995:44 s 154. 
158 Hu & Black, The New Vote Buying: Empty Voting and Hidden (Morphable) Ownership, S 
Cal L Rev, vol 79, 2006, s 814. 
159  Se Hu & Black, Empty Voting and Hidden (Morphable) Ownership: Taxonomy, 
Implications, and Reforms, Bus Law vol 61, 2006, s 1015. 
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bär någon eller liten ekonomisk risk för rösträttens utövande.160 Empty voting 

kan ske genom exempelvis aktielån, som ska illustreras i nästa underavsnitt. 

Aktiemarknadsrättsliga regelverk bortses ifrån i nedanstående exempel. 

 

10.1.1 Exempel på genomförande av empty voting genom aktielån 

 

X lånar, genom Bankens förmedlande, Y:s aktier i Z AB som är ett 

avstämningsbolag. Z AB:s aktier omsätts på MTF Handelsplatsen.  

 X återlämnar Y:s aktier tre vardagar innan bolagsstämma. X har dock 

fortfarande möjlighet att rösta för Y:s aktier, då han är införd i aktieboken på 

avstämningsdagen fem vardagar innan Z AB:s bolagsstämma, se ABL 7:2 1 st 2 

p jämförd med 7:28 3 st. 

 X deltar på bolagsstämman och röstar sedan för en rad beslut som X är 

medveten om att med största sannolikhet kommer leda till förmögenhetsförluster 

för Z AB och sänka bolagets aktiekurs i framtiden. X har kunskap om ej allmän 

information inom Z AB:s verksamhetsområde, på grund av sitt uppdrag som 

styrelseledamot i ett konkurrerande privat aktiebolag. Z AB:s 

förmögenhetsförlust märks först 5 månader efter bolagsstämman. Aktiekursen 

störtdyker efter ett pressmeddelande om vilken påverkan besluten på 

bolagsstämman har inneburit för Z AB:s ställning. 

 X förvärvar efter pressmeddelandet aktier i Z AB till ett väsentligt lägre pris 

än som annars kunde varit fallet om bolagsstämmobesluten inte vidtagits. X har 

burit ringa ekonomisk risk vid sitt förfarande och kunnat åsamka Z AB 

förmögenhetsförluster, utan att drabbas av skada själv genom möjligheten att 

lämna tillbaka aktierna som lånats till Y. Han har även skadat Y genom att värdet 

på aktierna har sänkts. X har också gjort en vinst på sitt förfarande genom att 

kunna köpa aktier till ett väsentligt lägre pris än vad som annars varit fallet. 

 Vid aktielån anses den som lånat aktierna vara ägare till aktierna ända tills 

aktierna har återställts till långivaren enligt lagstiftaren. 161  X är under 

																																																								
160 Houben & Straetmans, Shareholder Rights and Responsibilities in the Context of Corporate 
Social Responsibility, s 17. 
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tidsperioden fram till återlämnandet av aktierna till Y, att anse som aktieägare. 

Efter återlämnandet är X inte aktieägare längre. Men X är fortfarande legitimerad 

som aktieägare i Z AB vid bolagsstämman enligt ABL 7:2 1 st 2 p. Att vara 

införd i aktieboken fem vardagar före bolagsstämma och upptagen i avskriften av 

Z AB:s aktiebok, är en tillräcklig legitimationsgrund som ger X möjlighet att 

utöva rösträtt på bolagsstämma fastän aktierna är återlämnade till Y. 

 X:s utövande av rösträtten på stämman är därmed godtagbar och är troligtvis 

inte en grund för klander av bolagsstämmobeslut enligt ABL 7:50-51 då en före 

detta aktieägare, som avhänt sig aktier mellan avstämningsdagen och 

bolagsstämman, fortfarande har rösträtt som legitimerad aktieägare. X:s röster 

kan då troligtvis inte ogiltigförklaras.162 

  Detta exempel väcker en del frågor om reglernas ändamålsenlighet. De kan 

öppna upp för en del tveksamma tillvägagångssätt. 

 

10.2 Tillfälliga aktieägares legitimering 

 

Aktieägare behöver som bekant inte tillvarata bolagets bästa när de utövar sina 

aktierättigheter i bolaget, utan är fria att tillvarata sina egna privatekonomiska 

intressen vid utövande av förvaltningsbefogenheter.163 Denna frihet är dock 

beroende av att de bär den ekonomiska risken för sitt röstande på bolagsstämma. 

Aktieägares privatekonomiska intressen och bolagets intresse sammanfaller då 

troligtvis i de allra flesta fallen. Vid empty voting behöver inte detta vara fallet, 

som exemplet ovan visar. Den tillfällige aktieägaren bär då ingen risk för sitt 

utövande av röstningsrätt på bolagsstämma. Det privatekonomiska intresset och 

bolagets intresse behöver då inte alls sammanfalla med varandra.  

 Att personer som avyttrat sina aktier under tidsperioden mellan 

avstämningsdag och bolagsstämma är legitimerade som aktieägare och tillåts att 

utöva röstningsbefogenheter, kan anses vara en otillfredsställande lösning av 
																																																																																																																																																																		
161 Prop 2004/05:85 s 443. Se även Gunne, Skattenytt 1992, s 163-175 (s 164 f). 
162 Se prop 1973:105 s 387 f, Johansson, Bolagsstämma, s 232 f och Svensk associationsrätt i 
huvuddrag, s 170 f och Skog, Rohdes Aktiebolagsrätt, s 166. 
163 Taxell, Ansvar och ansvarsfördelning i aktiebolag, s 118. 
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lagstiftaren. Troligtvis är anledningen till dagens reglering att en annan lösning 

skulle hämma svenska bolags löpande verksamheter i allt för stor utsträckning, 

då klanderrätten av bolagsstämmobeslut skulle bli allt för omfattande. Dagens 

reglering är praktiskt betingat.164 Omsättningsintresset skulle påverkas negativt i 

allt för stor utsträckning, om regleringen av möjligheten att utöva rösträtt i 

avstämningsbolag var annorlunda reglerad jämfört med vad som är fallet idag. 

Den allmänna omsättningen har företräde gentemot aktieägarintresset i denna 

fråga. 

 Detta gör att utformningen av ABL 7:2 1 st 2 p och 7:28 3 st är ändamålsenlig, 

fastän den kan öppna för möjligheter att utföra skadegörande handlingar. En 

annan lösning är då behövlig för att kunna motverka skadevållande empty 

voting-förfaranden av tillfälliga aktieägare i rättstillämpningen. 

  

10.2 Kan ABL 29:3 tillämpas analogt på tillfälliga aktieägare? 

 

10.2.1 Tidigare reglering 

 

I dagsläget verkar problemet med empty voting inte ha fångat den svenske 

lagstiftarens uppmärksamhet. Det är därmed ändamålsenligt att göra en kort 

historisk tillbakablick över hur regleringen såg ut tidigare för liknande frågor i 

aktiebolagsrätten.   

 Både 1910 och 1944 års ABL innehöll vissa skyddsregler mot den typ av 

förfaranden som beskrevs i avsnitt 10.1.1.165 I 1944 års ABL 115 § 1 st stadgades 

att en aktieägare kunde åläggas att visa upp en försäkran till bolagsstämman om 

att han verkligen hade förvärvat äganderätten till aktier samt att vederbörande 

inte förvärvade aktierna, med skyldighet att åter avyttra den, för att komma runt 

regler om rösträtt. Det krävdes dock att en tiondel av det företrädda aktiekapitalet 

på bolagsstämman begärde en sådan försäkran. Denna typ av begäran kunde bara 

																																																								
164 Prop 1973:105 s 387 f och Johansson, Bolagsstämma, s 232 f. 
165 Se Rohde, Studier i bolags- och krediträtt, s 286-299 (s 292). 
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ske första gången aktieägaren deltog vid bolagsstämma. Hade begäran skett 

tidigare, var aktieägaren endast pliktig att försäkra att äganderätten till aktien inte 

övergått till annan. 

 På grund av den tekniska utvecklingen som möjliggjort avstämningsbolag och 

att aktieböcker idag kan skötas genom automatisk databehandling, kan man inte 

dra allt för stora växlar på tidigare lagstiftning från mitten av 1900-talet när 

denna tekniska möjlighet inte fanns. 1944 års ABL 215 § kan främst ses som ett 

uttryck för hur legitimationsfrågor för aktieägare löstes med dåtidens mer enkla 

teknik. Paragrafen är dock av intresse ur ändamålssynpunkt. Regeln visar att 

tidigare gällande lagstiftning gav uttryck för en vilja hos lagstiftaren att kunna 

stoppa rent svikliga förfaranden, som liknar det i exemplet ovan, där X lånar 

aktier för att komma runt regler om utövande av rösträtt på bolagsstämma och 

gör vinning på sitt svikliga handlande. 

 Även 65 § i förslaget till 1975 års ABL från lagberedningen fanns ett förslag 

om att bolag i bolagsordningen skulle ha möjlighet att införa regel om 

”karenstid” på högst tre månader, innan en aktieägare skulle få rösta för de aktier 

som han eller hon förvärvat.166 Denna regel om karenstid togs dock inte med i det 

slutgiltiga lagförslaget efter kritik från flera remissinstanser.167  

 Vad man kan sluta sig till med hänvisning till tidigare lagstiftning och SOU 

1971:15, är att man tidigare i rättstillämpningen uttryckte en önskan om att 

kunna komma åt samt stoppa empty voting och liknande svikliga förfaranden. 

Den historiska bakgrunden talar för att denna typ av illojala förfaranden inte är 

acceptabla i bolagsrätten och ska motverkas. 

 

10.2.2 Ett omvänt splittringsförbud 

 

Splittingsförbudet i aktiebolagsrätten innebär att det förbjudet för emittenter av 

aktier att dela upp aktiers förvaltningsrättigheter och ekonomiska rättigheter. 

Detta innebär att även aktieägare inte ska kunna överlåta sin rätt till de 

																																																								
166 SOU 1971:15 s 29. 
167 Prop 1975:103 s 385 f. 
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ekonomiska rättigheterna som aktien innebär, i form av exempelvis rätt till 

framtida beslutad utdelning och endast behålla förvaltningsrättigheterna i 

bolaget. En omvänd uppdelning ska inte heller vara möjlig. De ekonomiska 

rättigheterna och förvaltningsrättigheterna ska vara oskiljbara inte kunna skiljas 

åt av emitterande bolag.  

 Splittringsförbudet är en aktieägarskyddsregel.168 Aktiebolag ska inte kunna 

emittera aktier där aktieägarens ekonomiska intressen i bolaget blir begränsat, 

genom att möjligheten till utdelning inte finns. Samma sak gäller också så 

kallade röstlösa aktier. Alla aktieägare ska, i egenskap av ägare, ha möjlighet att 

styra ett bolags verksamhet genom att rösta på bolagsstämma. 

 Splittringsförbudet grundar sig även i principen om att det ska föreligga 

proportionalitet mellan bestämmanderätten och kapitalinsatsen. Med en större 

kapitalinsats följer större bestämmanderätt. Detta är i vart fall utgångspunkten. I 

svensk rätt är det tillåtet att emittera aktier med olika röststyrka, så länge som 

detta följer av bolagsordningen enligt ABL 4:2 och 4:5. 

 Med principen om att med större kapitalinsats kommer en större 

bestämmanderätt i åtanke, kan man tänka sig att det finns ett slags ”omvänt” 

splittringsförbud. Detta inverterade splittringsförbud (som jag har valt att kalla 

det) är en spegelbild av det vanliga splittringsförbudet. Vilket innebär att den 

ringa ekonomiska risk som empty voting innebär för någon som utför ett sådant 

förfarande, borde återspeglas i förvaltningsrättigheterna som denne ska ha anses 

inneha. Ingen eller en väldigt begränsad bestämmanderätt ska tillkomma 

utföraren av ett empty voting-förfarande.  

 Som utvecklats ovan i avsnitt 10.1.1 och 10.2 så kan ändock även tillfälliga 

aktieägare vara legitimerade för att delta i bolagsstämman i ett avstämningsbolag, 

på grund av praktiska betingelser. Således kan inte detta inverterade 

splittringsförbud användas som ett argument för att kunna ogiltigförklara en före 

detta aktieägares röstande, men det är ett argument för möjligheten att tillämpa 

ABL 29:3 analogt på tillfälliga aktieägare som skadar bolag och tredjemän 

genom sviklig empty voting på bolagsstämma. 

																																																								
168 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s 285. 
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10.2.3 Slutsats 

 

Med hänsyn till vad som beskrivits ovan i avsnitten om den historiska 

regleringen av empty voting-liknande förfaranden i tidigare gällande 

aktiebolagslagar, samt det som jag valt att kalla det inverterade 

splittringsförbudet, är det lämpligt om det finns ett bolagsrättsligt remedium mot 

empty voting. Som utvecklats ovan är klander av bolagsstämmobeslut inte ett 

alternativ. Skadeståndsskyldighet enligt ABL 29 kap är det alternativ som då 

kvarstår för att motverka skadevållande empty voting.  

 En analog tillämpning av 29:3 är det som kan aktualiseras vid tillfälliga 

aktieägares illojala handlande. En analog tillämpning av regeln måste ske då den 

som genomfört ett empty voting-förfarande, endast är legitimerad som aktieägare 

och innehar inte äganderätten till aktierna som vederbörande röstat för. Den 

tillfällige aktieägare är då inte att anse som en aktieägare, vilket får som följd att 

ABL 29:3 inte är direkt tillämpbar. 

 Den som genomfört empty voting-förfarande vid bolagsstämma och skadat ett 

bolag och andra tredjemän, borde ändock kunna åläggas en 

skadeståndsskyldighet genom en analog tillämpning av ABL 29:3. Ett krav för 

analog tillämplighet är givetvis att övriga förutsättningarna som räknas upp i 

ABL 29:3 föreligger. Det vill säga att den tillfällige aktieägaren måste ha varit 

grovt oaktsam samt överträtt ABL, ÅRL eller bolagsordning genom sin empty 

voting. 

 Ska man då åter rikta uppmärksamheten mot X:s aktielån från exemplet i 

avsnittet 10.1.1 ovan, kan följande sägas om hans eller hennes eventuella analoga 

skadeståndsskyldighet. X verkar medvetet röstat för beslut som står i strid med 

vinstsyftet, se ABL 3:3. Det vill säga att möjligheten finns att X i vart fall har 

agerat grovt oaktsamt samt att han eller hon även röstat i strid med ABL och 

skadat bolaget och andra tredjemän. Förutsättningar för att analogt tillämpa 29:3 

föreligger således.  

 Fråga kvarstår dock om huruvida culpaprövningen av X:s handlande grundar 

skadeståndsskyldighet. Detta är omöjligt att svara på med den knapphändiga 
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informationenen i exemplet, men det finns en omständighet som klart talar för att 

culpa föreligger. X har agerat på information som han eller hon i egenskap av 

styrelseledamot för en konkurrent är medveten om kan skada Z AB och påverka 

bolagets aktiekurs negativt. Slutsatsen är att en analog tillämpning av ABL 29:3 

kan bli aktuell i X:s fall. 

 Det ska slutligen noteras att empty voting vid bolagsstämma inte per 

automatik är att anse som illojalt handlande och alltid leder till 

skadeståndsskyldighet. Har en tillfällig aktieägare inte skadat ett bolag genom en 

överträdelse av ABL, ÅRL eller bolagsordning, kan en analog tillämpning av 

ABL 29:3 inte komma ifråga överhuvudtaget. 
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11 Avslutning 
 

 

11.1 Reform av ABL 29 kap istället för analogier? 

 

Det har berörts ovan i uppsatsen ett flertal gånger att det enda egentliga skälet 

mot att inte tillämpa ABL 29:1 1 st och 29:3 analogt på andra ansvarssubjekt än 

de som framkommer av paragrafernas ordalydelse, är med hänsyn till materiella 

ändamålsskäl. Rättsläget för skadeståndsfrågor enligt ABL ska präglas av 

förutsebarhet. Ordalydelse av reglerna är väldigt tydlig med vilka ansvarssubjekt 

som ska kunna träffas av ett bolagsrättsligt skadeståndsansvar. 

Analogitillämpningar av skadeståndsreglerna kan påverka förutsebarheten i 

rättstillämpningen negativt. 169   Vilket väcker frågan om den alltför snäva 

ansvarskretsen i ABL 29 kap ska lösas genom lagstiftning, istället för 

analogitillämpningar av skadeståndsreglerna i rättstillämpningen som föreslagits 

genomgående i hela uppsatsen. 

 Om en vidare ansvarskrets framkom i ABL 29 kap skulle detta kunna påverka 

förutsebarheten i rättstillämpningen positivt. Den svenske lagstiftaren skulle 

kunna lösa förutsebarhetsproblemet på ett liknande sätt som den brittiska 

lagstiftaren gjort i CA 2006 c 46 och klargöra det bolagsrättsliga ansvaret via 

lagstiftning.170 

 Mot en vidare ansvarskrets i ABL 29:1-3 ställs behovet av inte göra 

paragraferna för allmänt hållna i sin utformning. Lagstiftaren borde undvika rent 

lagtekniskt att skadeståndslagstiftningen i ABL blir för allmänt hållen. En för 

allmänt formulerad lagstiftning kan leda till att ansvarskretsen blir för vid. 

Förutsebarhetsproblematiken kommer då öka ännu mer jämfört med vad som är 

fallet i dagsläget. 

 Det kan inte anses vara en lämplig lösning att skriva om ABL 29:1 1 st i stil 

med att alla ansvarssubjekt som blandar sig i förvaltningen av bolaget ska kunna 
																																																								
169 Jmf Unger, Advokaten 1987 nr 1, s 18-26 (s 25). 
170 Se exempelvis sec 170 (5). 
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åläggas skadeståndsansvar. Detta skulle bredda ansvarskretsen i allt för stor 

utsträckning och göra för många till presumtiva ansvarssubjekt. Vilket inte är en 

önskvärd följd av lagstiftningen. Domstolar ska vara restriktiva med att ålägga 

bolagsrättsliga skadestånd, men de ska även vara restriktiv med vem som ska 

kunna åläggas skadeståndsansvar. 

 Jag tror snarare att analogier i rättstillämpningen vid bedömningen av 

bolagsrättsliga skadeståndsfrågor kan leda till en mer adekvat ansvarsfördelning, 

än om frågorna löses genom lagstiftning. Genom analogitillämpning av ABL 

29:1 1 st så kommer ansvar i de flesta fall åläggas de ansvarssubjekt som har ett 

bolagsuppdrag som liknar en styrelseledamot, alternativt intar ställning som ett 

faktiskt bolagsorgan som utvecklats i kapitlen ovan. Analogt skadestånd kommer 

då åläggs dem som faktiskt kan styra förvaltningen av bolag. En möjlighet att 

tillämpa ABL 29:1 1 st analogt kommer också öka flexibiliteten vid 

bolagsrättsliga ansvarsbedömningar. Ansvar för skador kan då fördelas på 

grundval av organisatoriska och inte rättsliga betingelser i första hand. 

 Vad gäller ABL 29:3 anser jag inte heller att en reform som innebär att 

paragrafens ordalydelse även omfattar tillfälliga aktieägare, är en lämplig lösning 

på den problematik som finns vid empty voting. 

 Aktiebolagsformen kan här jämföras med ett standardavtal. Lagstiftaren 

erbjuder avtalet för att låta personer bedriva näringsverksamhet i bolag med ett 

begränsat personligt ansvar. Alla aktieägare tillträder detta avtal genom att vara 

en delägare i bolaget genom sitt andelsinnehav i form av ägda aktier. Väljer då en 

aktieägare att lämna avtalet (aktiebolaget) genom avyttrande av sina aktier, ska 

inte vederbörande riskera att åläggas skadeståndsförpliktelser efter att denne valt 

att lämna avtalet.171 Situationer där före detta aktieägares skadeståndsskyldighet 

skulle kunna aktualiseras, till exempel vid empty voting, torde vara relativt 

ovanliga. Att då utöka skadeståndsansvaret i ABL 29:3 till att även omfatta 

tillfälliga aktieägare, endast för att reglera ett ovanligt förekommande förfarande 

är inte ändamålsenligt. En sådan kasuistisk lagstiftning är inte en lämplig 

lösning. Det är tillräckligt samt mer ändamålsenligt om tillfälliga aktieägares 

																																																								
171 Jmf NJA 1997 s 44. 
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skadeståndsskyldighet endast aktualiseras genom analogitillämpningar av ABL 

29:3. 

 Sammanfattningsvis krävs ingen reform av varken ABL 29:1 1 st eller 29:3 i 

dagsläget. 

  

11.1.1 Skadeståndsansvar för koncernchefer 

 

Något som däremot skulle gynnas av en reform är en reglering av ansvaret i 

koncerner.172 Denna reformfråga ska inte behandlas i sin helhet i detta avsnitt. 

Jag väljer att inrikta mig hur koncernchefers skadeståndsansvar skulle kunna 

tydliggöras i ABL 29 kap, då det verkar vara en relativt vanlig företeelse att i vart 

fall större koncerner har en ledande befattningshavare med titeln koncernchef.173 

Om befattningen är vanligt förekommande kan det finnas ett behov av att 

tydliggöra detta ansvarssubjekts skadeståndsskyldighet i ABL. Utnämningen av 

en koncernchef kan även ha en rättslig betydelse.174 Detta innebär att regler om 

ansvar för skador är något som skulle gynna rättsläget och göra det mer tydligt. 

 En koncernchef kan troligtvis även bli skadeståndsskyldig på allmänna 

sysslomannarättsliga grunder enligt HB 18 kap, om han eller hon intar en 

ställning som syssloman gentemot koncernen.175 Problemet med en sådan lösning 

är att koncernchefens ansvar då endast är internt mot koncernen. Kan 

koncernchefens ansvar istället regleras av ABL:s skadeståndsbestämmelser, kan 

ansvar även utkrävas av tredjemän som skadats genom koncernchefens 

handlande. Även ett externt ansvar skulle därmed kunna aktualiseras och 

koncernchefers skadeståndsansvar skulle bli heltäckande, på samma sätt som för 

styrelseledamöter och VD, om skadeståndsansvaret framkom av lag. 

 Om lagstiftaren skulle reglera koncernchefers skadeståndsansvar i ABL 29 

kap, måste även regler för hur ett tillsättningsbeslut av en koncernchef ska fattas 

finnas i ABL. Man kan tänka sig två alternativ för hur sådana regler skulle kunna 
																																																								
172 Jmf Skog, Rohdes Aktiebolagsrätt, s 27. 
173 Se Unger, Advokaten 1987 nr 1, s 18-26 (s 18 ff). 
174 A a s 26. 
175 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s 316. 
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formuleras. Det första alternativet är att koncernchefen utses av bolagsstämman i 

koncernmoderbolaget. Det andra alternativet är att styrelsen i 

koncernmoderbolaget fattar tillsättningsbeslutet. Tillsättandet av koncernchefer 

skulle även kunna göras obligatoriskt i koncerner med publika moderbolag av 

lagstiftaren. 

 Nedan kommer ett förslag för hur en paragraf om skadeståndsskyldigheten för 

koncernchefer skulle kunna se ut. 

 

11.1.2 Förslag till ABL 29:1a 

 

”Den som har utsetts till koncernchef för en sådan grupp av bolag som avses 1 

kap 11 § fjärde stycket i denna lag, är ersättningsskyldig enligt de grunder som 

anges i 1 §.”    

  

11.2 Allmän reflektion över uppsatsens övergripande frågeställning 

 

Min övergripande frågeställning för denna uppsats var att utreda hur 

skadeståndsreglerna i ABL 29 kap kan göras mer verkningsfulla utanför 

reglernas direkta tillämpningsområde. 

 Möjligheten att analogt tillämpa ABL 29:1 1 st på ej lagreglerade 

ansvarssubjekt gör att skadeståndsregleringen i ABL kommer bli mer 

verkningsfull. Ansvarsfördelning kan då även ske med utgångspunkt i hur 

verksamheter i aktiebolag faktiskt bedrivs.  

 Skadade bolag och tredjemän kan lida rättsförluster om domstolar endast 

stirrar sig blind på den, för många aktiebolag och koncerner, obsoleta samt 

väldigt knapphändigt reglerade legala funktionsfördelningen i ABL. 

Rättstillämparen borde lyfta blicken och ta hänsyn till ett hur verksamheten i ett 

bolag eller koncern faktiskt bedrivs. Att ta hänsyn till verkligheten kommer 

troligtvis leda till en mer tillfredsställande rättstillämpning i bolagsrättsliga 

skadeståndsfrågor. 
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 Funktionsfördelningsreglerna knapphändiga reglering beror på, enligt 

lagstiftaren, att det inte går att allmängiltigt reglera funktionsfördelningen för alla 

aktiebolag. Förhållandena i varje bolag skiftar och utformningen av en lämplig 

funktionsfördelning beror på det enskilda bolagets storlek, art och verksamhet.176 

 Det finns således en anledning till att reglerna om bolagsorgan är allmänt 

hållna. Bolag ska inte behöva anpassa sin organisation till reglerna i ABL i allt 

för stor utsträckning. De ska få tillåtas en flexibilitet i hur organiserandet av 

utförandet av uppgifter ska se ut i bolaget. Organisationen ska baseras på vad 

som är företagsekonomiskt lämpligt och inte på rättsliga betingelser. Detta är en 

lämplig lösning, då en allt för omfattande detaljreglering av aktiebolagens 

organisatoriska struktur skulle kunna hämma bolagens löpande verksamhet.  

 Men denna flexibilitet borde då även återspeglas i rättstillämpningen vid 

bolagsrättsliga skadeståndsbedömningar. Som utvecklats tidigare i uppsatsen är 

exempelvis styrelsen i ett koncerndotterbolag kanske inte det organ som faktiskt 

bestämmer i bolagets angelägenheter. Den faktiskt bestämmande är kanske i 

själva verket en ekonomi- eller produktionschef i koncernmoderbolaget. Den 

faktiskt bestämmande är då det verkliga ansvarssubjekt och är den som faktiskt 

utfört en skadegörande handling. Inte styrelsen i dotterbolaget, som endast 

verkställde anvisningar som kom från högre upp i koncernhierarkin.  

 Analog tillämpning av ABL 29:1 1 st fyller då inte endast ett reparativt syfte, 

utan leder till att ansvaret för skador kan fördelas på ett mer korrekt vis med basis 

i bolagens faktiska organisationsstruktur. En mer korrekt ansvarsfördelning leder 

till en rättstillämpning som är mer i enlighet med principen om att med makt 

kommer ett ansvar för hur makten utövas.177 

 En analog tillämpning av 29:3 kan motverka diverse illojala beteenden av 

tillfälliga aktieägare vid bolagsstämma genom empty voting. En analog 

tillämpning av skadeståndsregeln är då det mest ändamålsenliga och inte 

möjligheten till att föra en klandertalan enligt ABL 7:50-51.  

																																																								
176 Prop 1997/98:99 s 79 f. 
177 Jmf Stattin, SvJT 1999, s 873-902 (s 896). 
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 En alltför omfattande möjlighet att föra klandertalan mot bolagsstämmobeslut 

riskerar att påverka bolags löpande verksamhet negativt i allt för stor 

utsträckning. Att skadade bolag och tredjemän istället ges en möjlighet att föra 

skadeståndstalan med analog tillämpning av ABL 29:3 mot tillfälliga aktieägare, 

kommer inte påverka bolagsverksamheten negativt i samma omfattning som 

klander av ett bolagsstämmobeslut kan innebära för ett bolag. 
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