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Sammanfattning 

Att styra och organisera företag i aktiebolagsrättsliga koncerner blir allt vanligare. Den 

svenska aktiebolagsrätten är i mångt och mycket anpassad till det enskilda aktiebolaget och 

kan många gånger sakna den flexibilitet som andra typer av organisationer behöver. 

Aktiebolagets syfte är att generera vinst till fördelning mellan aktieägarna, som i princip inte 

har något personligt ansvar för bolagets förpliktelser. Istället är bolaget organiserat genom en 

funktionsfördelning mellan styrelse, VD, bolagsstämma och revisor. För att förmå 

bolagsorganen att handla i bolagets intresse finns där tillhörande skadeståndsregler. 

Skadeståndsreglerna har kompletterats med vissa i praxis fastställda ansvarsregler för att 

täcka situationer som faller utanför lagens tillämpningsområde. Då koncernorganisationen 

tenderar att variera i storlek och karaktär samt att styras på sätt som inte är förenliga med 

aktiebolagsrättens organisationsschema finns anledning att ifrågasätta det aktiebolagsrättsliga 

skadeståndsinstitutets tillämpbarhet på koncernstyrning. Uppsatsen utreder därav hur 

koncernstyrning kan se ut, vilka skadeståndsansvarsregler som kan aktualiseras och dess 

lämplighet. Detta sker genom att analysera de interna skadeståndsansvarsreglerna i lag och 

praxis i ljuset av aktiebolagets och koncernorganisationens karaktär. En kortare analys av 

ansvarsgenombrottsdoktrinen behandlas även. Analysens resultat visar att det 

aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret varken är tillräckligt eller ändamålsenligt för 

organisationer där koncernstyrning förekommer. De i praxis utvecklade rättsfigurerna de facto 

och shadow director samt ansvarsgenombrott har till syfte att fylla de luckor som lagens 

uppbyggnad innebär. Denna tillsynes ad-hoc-lösning är oklar och svårtillämpad. De 

kompletterande praxisreglerna utökar visserligen gruppen av ansvarssubjekt, men innebär 

fortfarande osäkerhet och i vissa fall orimliga ansvarsfördelningar. Det som behövs är ett mer 

flexibelt och klargjort skadeståndsinstitut som passar olika typer av organisationer, förslagsvis 

lagreglerade specialbestämmelser när aktieägaren är ett moderbolag.  
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Förkortningar 

ABL - Aktiebolagslag (2005:551) 

HD – Högsta domstolen 

Prop. – Proposition 

SOU – Statens offentliga utredningar 

SkL – Skadeståndslag (1972:207) 

VD – Verkställande direktör 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Koncernorganisationen bygger på att enskilda bolag tillsammans bildar en organisation som i 

varierande grad samverkar för att nå fördelar. Aktiebolagsrättsliga koncerner kan ses som ett 

styrinstrument i praktiken och samhällsutvecklingen visar att företag- och koncernstrukturer 

tenderar att bli större och allt mer komplexa. Frågor om beslutsmakt och inflytande mellan 

bolagen och bolagsorganen är av stort intresse då företagsstyrningen i och mellan bolagen 

ofta skiljer sig från det tvingande organisationsschema som föreskrivs i aktiebolagslag 

(2005:551) (ABL). Olika koncernfunktioner har ingen självständig rätt att lämna instruktioner 

till dotterbolaget enligt ABL. Det är emellertid i praktiken normalt att koncernfunktionerna, 

t.ex. koncernchefen, handlar på moderbolagets vägnar och instruerar dotterbolagets 

bolagsorgan hur verksamheten ska skötas. Eftersom att organisationsschemat ligger till grund 

för bolagsorganens personliga skadeståndsansvar enligt 29 kap. ABL kan dessa informella 

instruktioner ställa till med problem vid ansvarsutkrävande. 1  

1.2 Problemformulering 

Inom koncernrätten kan man främst identifiera tre problemområden, dels kapitalskyddsregler 

vid olovliga värdeöverföringar, dels skadeståndsfrågor och dels ansvarsgenombrottsinstitutet. 

Skadeståndsbestämmelserna i 29 kap. ABL har till syfte att skydda bolaget och fyller 

därigenom en preventiv funktion genom att förmå bolagsorganen att handla i enlighet med 

deras uppdrag och funktion.2 Genom att frångå det aktiebolagsrättsliga organisationsschemat 

förändras tillämpbarheten av de skadeståndsregler som står i relation till detta.  Vilken typ av 

anvisningar som ett moderbolag använder för att styra dotterbolaget har således betydelse för 

vilket ansvar som kan aktualiseras.  

I relationen mellan moderbolag och dotterbolag finns därför anledning att undersöka och 

analysera vilket skadeståndsansvar som åvilar moderbolagets bolagsorgan gentemot 

dotterbolaget och hur ansvarsfördelningen ser ut dem emellan.  

                                                
1 Stattin, Daniel, Företagsstyrning: en studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, 2. uppl., Uppsala 
2 Svernlöv, Carl, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget: en introduktion, 2. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 32. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

För att kunna analysera vilket skadeståndsansvar som aktualiseras för ett moderbolag 

gentemot till sitt dotterbolag krävs en analys av de incitament som ligger bakom bildandet av 

koncerner och hur koncernstyrning kan se ut i ljuset av aktiebolagets karaktär och 

organisation. Uppsatsen syftar till att analysera hur skadeståndsinstitutet i 29 kap. ABL 

tillämpas på koncernstyrning, och hur analogier till dessa regler kan göras. Eftersom att 

ansvarsgenombrottsdoktrinen har relevans inom koncernrätten finns visst intresse av att kort 

analysera motiven bakom rättsfiguren. Uppsatsen syftar sedan till att utreda huruvida nyss 

nämnda rättsregler är ändamålsenliga med hänsyn till koncernföretagens karaktär.   

Uppsatsen kommer således att besvara hur aktiebolagsrättsliga skadeståndsregler tillämpas 

och vilka åtgärder som lagstiftaren och domstolarna har vidtagit för att anpassa 

ansvarsreglerna till koncernstyrning samt om ansvarsreglerna i koncerner är ändamålsenliga i 

förhållande till koncernorganisationens karaktär.  

1.4 Avgränsning 

Endast aktiebolagsrättsliga koncernkonstruktioner är av intresse i denna uppsats. Inom den 

koncernrättsliga problematiken kommer uppsatsen att behandla skadeståndsinstitutet enligt 29 

kap. ABL varav medansvar enligt 25 kap. ABL eller ansvar på grund av olovliga 

värdeöverföringar i 17 kap. ABL hamnar utanför uppsatsen. Ansvar som kan följa med 

uppdraget som syssloman enligt 18 kap. handelsbalken kommer inte heller att ges utrymme. 

Arbetet avgränsas till det svenska aktiebolagsrättsliga rättsläget och kommer främst att 

behandla personligt internt skadeståndsansvar grundat på 29 kap. ABL med undantag för en 

kortare analys av moderbolagets ansvar för dotterbolagets förpliktelser i förhållande till 

borgenärer genom ansvarsgenombrott. Revisorer och stiftares ansvar faller utanför arbetets 

behandlingsområde och såväl bevisfrågor, processuella frågor som frågor om ansvarsfrihet 

kommer att lämnas utanför uppsatsens analys.  

1.5 Metod och material 

I uppsatsen används olika metoder för att ge uppsatsen såväl teoretisk som praktisk betydelse. 

Den övergripande metodanvändningen utgörs av den rättsdogmatisk metoden, som vilar på 

principen av användandet av de allmänt accepterade rättskällorna. Metoden är lämplig för att 

analysera och fastställa gällande rätt. Rättskälleläran utgörs av lagstiftning, rättspraxis, 
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lagförarbeten och doktrin.3 Lagstiftning och praxis från prejudikatinstanserna har formell 

auktoritet.4 Arbetet har därför sin utgångspunkt i reglerna om skadeståndsansvar i ABL, som 

är aktiebolagets grundläggande regelverk i Sverige, och dess tillämpning i praxis. Praxis 

behandlar skadeståndsansvar i koncerner i begränsad omfattning, varav domar från lägre 

instanser även studeras som komplement till högsta domstolens (HD) avgöranden. Domarna 

från lägre instanser kan ge viss vägledning, dock med beaktande av dess begränsade 

prejudikatvärde. Rättskällan förarbeten ges i vissa fall formell auktoritet medan de i andra fall 

ses på samma sätt som doktrin. I denna uppsats fästs stor vikt vid förarbetsuttalanden, dels för 

att tolka lagreglerna i ABL men även för att komplettera den rättsdogmatiska metoden med en 

subjektiv tolkningsmetod som ska belysa lagstiftares ändamål med lagstiftningen. Ändamålet 

analyseras fördelaktigt genom att studera propositioner (prop.), statens offentliga utredningar 

(SOU) samt andra förarbetsuttalanden. Den effekt som domstolarnas rättstillämpning ger 

undersöks genom en objektiv teleologisk tolkningsmetod, som också är av intresse för att 

undersöka skadeståndsansvarets praktiska effekter, speciellt för att undersöka den 

ansvarsfördelning mellan bolagsorganen som uppsatsen slutligen ämnar reda ut.  

För att komplettera den juridiska metoden krävs en analys av de drivkrafter som medför att 

företag vill driva sina organisationer genom koncerner. Därför används till viss del 

företagsekonomisk litteratur och teorier med syfte att påvisa de ekonomiska intressen som 

finns i näringslivet inom koncernrätten.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av bakgrunden till ämnet, syfte och problemformulering 

tillsammans med material och metodval. Efterföljande kapitel är generellt med en 

presentation av aktiebolagsrättens syfte och funktionsfördelning, samt en kort redogörelse för 

skadeståndets funktion i ABL. Efterföljande kapitel handlar om koncernorganisationen och 

hur styrning inom dessa sker. Skadeståndsansvaret kommer sedan att analyseras och 

presenteras utifrån tre kategorier. Den första delen behandlar det aktiebolagsrättsliga 

skadeståndsansvaret för styrelse och VD i ett aktiebolag. Andra delen behandlar 

moderbolagets ansvar som aktieägare för dotterbolaget enligt 29 kap. ABL och moderbolagets 

ansvar för informell styrning av dotterbolaget. Skadeståndsansvar för moderbolagets styrelse 

och VD behandlas även i detta kapitel som sedan mynnar ut i en analys av 
                                                
3 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.) (2013). Juridisk metodlära. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 21. 
4 Korling, Zamboni, s. 24. 



 9 

koncernstyrelseansvar i ett uppmärksammat pågående rättsfall gällande skadeståndsanspråk 

mot koncernstyrelseledamot för dotterbolagets skada. 5  I analysens tredje del behandlas 

ansvarsgenombrottsdoktrinen kort. Arbetets tidigare framställning appliceras därefter i ett 

kapitel som analyserar ansvarsfördelningen inom koncernen. Uppsatsen avslutas sedan med 

några sammanfattande synpunkter och slutsatser i det sista kapitlet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Mål nr T-9311-11 gällande skadeståndsansvar för styrelseledamöter i HQ Bank och HQ AB.  
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2. Aktiebolagets organisation, skadestånd och funktionsfördelning 

Detta kapitel syftar till att klargöra ändamålen bakom aktiebolagets uppbyggnad, det 

aktiebolagsrättsliga systemet samt skadeståndsinstitutet. Aktiebolaget grundas på 

bolagsorganens funktionsfördelning och kapitlet ska klargöra vilken kompetens som 

ankommer på bolagsstämma, styrelse respektive VD enligt aktiebolagsrätten.  

2.1 Aktiebolagets syfte  

Aktiebolaget har till syfte att generera vinst till fördelning mellan aktieägarna, om inte annat 

anges i bolagsordningen. Regeln finns i 3 kap. 3 § ABL och kan ses som en vinstpresumtion 

där bolaget kan avvika från vinstsyftet genom att i bolagsordningen förordna om annat, t.ex. 

rent ideella syften eller främjande av vetenskap. En avvikelse är i praktiken ovanlig vilket 

tyder på att vinstsyftet de facto återspeglar verkligheten.6  

Utan att ändra bolagsordningen kan bolagsstämman, eller vid ringa betydelse styrelsen, 

undantagsvis avvika från vinstsyftet genom att besluta om gåva till allmännyttigt ändamål om 

det med hänsyn till ändamålets art, bolagets ställning och situationen i övrigt anses skäligt.7 

Vinstsyfte är ett ekonomiskt begrepp och kan förklaras som att bolagsledningen ska visa 

omsorg för bolagets egendom och ta beslut på affärsmässigt rimliga grunder. ABL anger inte 

regler för vilka affärsbeslut eller risker som ska tas i bolaget men förutsättningen är att 

ändamålet med besluten är att alstra vinst.8 En extensiv tolkning av vinstsyftet skulle vara att 

varje enskilt beslut i bolaget ska maximera företagets värde. Detta synsätt menar Sevenius ger 

aktieägaren fog ”att förvänta sig högsta möjliga nuvarande och framtida kassaflöden, kortast 

möjliga tid till realisering av kassaflödet och lägsta möjliga risk”.9 Det är viktigt att bolaget 

har ett tydligt syfte för att bolagsorganen ska arbeta mot samma mål och syftet är gemensamt 

för samtliga aktieägare. 

Bolagets syfte kompletteras med ett verksamhetsföremål. Aktiebolagets konkreta verksamhet 

anges således i bolagsordningen enligt 3 kap. 1 § ABL. Föremålet är på vilket sätt bolaget 

uppnår det önskade syftet.10 Enkelt uttryckt begränsar bolagets verksamhetsföremål i princip 

                                                
6 Skog, Rolf, ”Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen”, SvJT 2015 s. 12-13.  
7 Se 17 kap. 5 § ABL. 
8 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 5. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 265. 
9 Sevenius, Robert, Blendow Lexnova Expertkommentar – Affärsjuridik, november 2015, under avsnitt ”Tolkningen av 
vinstpresumtionen”. 
10 Sandström, 2015, s. 22-23. 
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styrelseledamöternas och VD:s befogenhet. Det torde krävas att föremålet är någorlunda 

bestämt angivet samt att det knyts till en viss bransch, men med beaktande av att ett för snävt 

område kan komma att innebära att bolagsstämman måste sammankallas även vid mindre 

förändringar. 

2.1.1 Bolagets intresse  

Med utgångspunkt i bolagets syfte kan man tala om bolagets intresse. Styrelse och VD ska 

agera lojalt i förhållande till detta intresse vid utövandet av sitt uppdrag. Vad som kan anses 

vara bolagets intresse är dock inte alltid självklart.  

Aktiebolagets intresse är en omskrivning av andra parters intressen. Den allmänna 

uppfattningen torde vara att samtliga aktieägares gemensamma intresse (vinstsyftet) även är 

bolagets intresse, då man menar att detta är en förutsättning för aktiebolagsformens existens.  

Aktiebolag finansieras främst genom riskkapital och lånekapital. Lånekapital innebär att en 

långivare lånar ut pengar till bolaget mot en avtalad räntesats. Incitamentet att låna ut pengar 

till bolaget är beroende av bolagets kreditvärdighet. Riskkapitalet är aktieägarnas 

investeringar och avkastningen kan bestå av vinstutdelning och värdeförändring av aktierna. 

Det kan sägas att det i huvudsak föreligger tre grunder för investeringar i form av riskkapital i 

aktiebolag: personlig frihet från ansvar, aktiens fria överlåtbarhet och att aktiebolaget har till 

syfte att generera vinst. Aktieägarnas ersättning är huvudsakligen begränsad till en andel i 

bolagets resultat till skillnad från långivarens, som utgörs av ränteersättning. Incitamentet för 

att vilja investera i ett aktiebolag kan därför naturligt sägas vara beroende av garantin att 

bolaget kommer att agera med syftet att generera så stor vinst som möjligt.11 Risktagande 

kräver ersättning och således torde frånvaron av en garanti för att bolaget sätter 

verksamhetens vinst i första rum innebära att riskkapitalanskaffningsmöjligheterna skulle 

försämras påtagligt. Ekonomiska mått ger även verktyg för att utöva kontroll i bolaget.12 

Med bakgrund av det ovan anförda får det anses att ABL ämnar främja och underlätta 

näringsverksamhet, oavsett verksamhetens omfattning, genom att ge vinst till aktieägarna. 

Ändamålet med skadeståndsreglerna i ABL torde vara att skydda bolagsintresset genom att 

förmå bolagsorganen att inte handla i strid med detta.  

Inledningsvis nämndes att bolagets intresse inte är helt givet, och man talar även om andra 

intressenter i bolaget än aktieägarna. Till det allmänna aktieägarintresset kan underändamål 
                                                
11 Skog, 2015 s. 13-14.  
12 Bergström, Clas & Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem, 4., [uppdaterade och rev.] uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2012, s. 51. 
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ses. I doktrinen beskrivs det att lagstiftningen även har till syfte att skydda 

minoritetsaktieägare, bolagets borgenärer samt skyddet för omsättningen.13 Aktiebolagsrätten 

innehåller därför en mängd regler som har till syfte att skydda dessa intressen. Rodhe och 

Skog menar att skyddet för bolagets borgenärer i ett större perspektiv grundar sig på 

aktieägarens intresse då stränga regler också underlättar kreditgivning till bolaget. Dessutom 

finns minoritetsskyddsregler i ABL som ser till att en aktieägarmajoritet inte skaffar sig 

fördelar på minoritetens bekostnad. Ett effektivt minoritetsskydd reducerar riskerna för 

minoriteten att investera i ett aktiebolag och minskar därmed bolagets 

kapitalanskaffningskostnader. 14  

I sammanhanget talas ibland också om samhällsintresset och att bolaget ska fungera väl både 

internt och i förhållande med omvärlden. Detta kallas för bolagens CSR-syfte och innebär att 

företag anses ha en plikt att agera på visst sätt, t.ex. genom att ta viss miljöhänsyn eller andra 

etiska aspekter. Att detta skulle utgöra ett bolagsintresse i aktiebolagsrättens mening är 

emellertid långt från allmänt accepterat och föremål för en intensiv debatt. 15   

2.1.2 Koncernintresse – gemensamt intresse för flera bolag 

Bolagets intresse tar sikte på det enskilda aktiebolaget och hur styrelse och VD ska agera i 

förhållande till detta. Bolag styrs emellertid i koncerner för att nå exempelvis ekonomiska 

fördelar. Därigenom uppkommer andra intressen som gynnar moderbolaget, koncernen som 

helhet eller annat koncernbolag. Det enskilda aktiebolagets intresse är i praktiken inte det 

enda som beaktas och intressekonflikter kan lätt uppstå. Det finns därför anledning att tala om 

ett s.k. koncernintresse. Om aktiebolagsrättsliga principer och regler som bygger på 

aktieägarens frihet från ansvar, vinstsyfte och funktionsfördelning sätts ur spel kan det 

komma att missgynna bolagets olika intressenter. 16  Följaktligen kan även 

skadeståndsreglernas ändamålsenlighet ifrågasättas i koncerner eftersom de bygger på det 

enskilda bolagets intresse. 

2.2 Skadeståndets syfte  

Det allmänna skadeståndets huvudsakliga ändamål är att reparera den skada som uppstått, 

dvs. sätta den skadelidande i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. 
                                                
13 Se bl.a. Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, 5 uppl. Stockholm, 2005, s. 130 ff. Stattin, 2008, s. 44 ff. och Svernlöv, 
2012, s.32. 
14 Rodhe, Knut & Skog, Rolf, Rodhes aktiebolagsrätt, 24., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014 s. 23-25.  
15 Ohlson, Göran, Vikten av vinst: en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, Iustus, Diss. Lund : Lunds universitet, 
2012, Uppsala, 2012, s. 23, 86-87. 
16 Stattin, Daniel, Moderbolags skadeståndsrättsliga ansvar i koncernförhållanden, SvJT 1999, s. 873.  



 13 

Detta kallas för skadeståndets reparativa funktion.17 Skadeståndsreglerna i ABL är inte ett 

autonomt normsystem utan en specialreglering av skadestånd som bygger på allmänna 

skadeståndsrättsliga principer och regler. Tillämpningen av reglerna ska ske i linje med 

aktiebolagsrätten och dess skyddsobjekt. 18  

Ett bolag som lidit skada av ett bolagsorgans bristfälliga handlande eller underlåtelse ska 

således bli kompenserat, vilket följer av 29 kap. ABL. Skadeståndsansvaret grundar sig på 

den kompetens som vardera bolagsorgan är tilldelat i den svenska aktiebolagsrätten.  Reglerna 

i ABL är inte uttömmande och omständigheterna i varje fråga om ansvar har direkt inverkan 

på reglernas tillämplighet som är svåra att detaljanpassa.19 Stattin talar om tre olika typer av 

ansvarsregler i sammanhanget, där de direkta ansvarsreglerna i 29 kap. ABL utgör den första. 

De andra två utgörs dels av de situationer som hamnar utanför 29 kap., dels 

ansvarsgenombrottskonstruktioner.20 

Talan om ett allmänt skadeståndsansvar enligt 29 kap. ABL är inte speciellt vanligt på grund 

av såväl ekonomiska och tidskrävande aspekter som att de ofta är komplexa. Dessutom 

innebär en tvist ett offentliggörande av interna missförhållanden i bolaget. Sandström 

beskriver att skadeståndet i ABL främst har en preventiv och principiell funktion snarare än 

en reparativ.21 Förarbeten till ABL anger att näringslivet eftersträvar tydliga och effektiva 

regler om ansvar för att fungera. Reglerna syftar till att förstärka incitamentet för bolagets 

företrädare att inte handla culpöst, och tillvarata bolagets intressen med viss aktsamhet.22  

2.3 Funktionsfördelningen 

Inom svensk aktiebolagsrätt är beslutsmakten tredelad. De beslutande bolagsorganen står i 

hierarkiskt förhållande till varandra med en anvisningsrätt för överordnad respektive 

lydnadsplikt för underordnad, där bolagsstämman har den yttersta makten som sedan följs av 

styrelse och slutligen av VD. Revisorn har en kontrollerande funktion. 23  Kompetensreglerna 

grundar hur bolaget styrs för att skapa en trygg och fast ordning åt bolagsorganisationen. 

Därför anses de vara tvingande och absoluta. Bestämmelserna omfattar alla aktiebolag i 

                                                
17 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt. 8., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s. 39. 
18 Svernlöv, 2012, s.32. 
19 Nerep, Erik & Samuelsson, Per, Aktiebolagslagen – en kommentar, del 3. Kapitel 23-32, Stockholm, 2013, kommentaren 
till 29 kap. 1 §. 
20 Stattin, 2008, s. 332. 
21 Sandström, 2015, s. 399. 
22 Prop. 1997/98:99 s. 187. 
23 Stattin, 2008, s. 80, 83-84. 
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varierande storlek och behöver därför även vara flexibla. Båvestam skriver att det leder till en 

slags balansgång mellan struktur och förutsebarhet respektive effektivitet och rationalitet. 

Vilket också är anledningen till att reglerna om kompetensen som ankommer på vardera 

bolagsorgan inte är helt bestämda till sitt innehåll.24 Oavsett hur styrningen i praktiken ser ut 

så bildar organisationsschemat utgångspunkten för ansvarsbedömningen enligt reglerna 29 

kap. ABL. 

Aktieägarna utövar styrning över aktiebolaget genom bolagsstämman. Aktieägarna är i 

princip inte rättsligt ansvariga för sina beslut utan kan tillvarata sina egna intressen, dock med 

vissa undantag. Ansvar ligger istället huvudsakligen på organet som berett beslutet, vilket i 

vanligtvis är styrelsen. Enligt 8 kap. 4 § ABL har styrelsen det övergripande ansvaret för 

bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Styrelsen har till uppgift att 

övervaka bolagets ekonomiska situation, och om bolaget är ett moderbolag, även 

koncernens.25 Om bolaget har en VD utses han eller hon av styrelsen och ansvarar för den 

löpande förvaltningen enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer enligt 8 kap. 29 § jämförd 

med 8 kap. 36 § ABL. Av detta följer att en styrelse har ett mer omfattande ansvar i bolaget 

om det inte finns någon VD.  

2.3.1 Bolagsstämma 

Enligt 7 kap. 1 § ABL utövas aktieägares beslutsmakt genom bolagsstämman. Regler för 

bolagsstämman återfinns i 7 kap. och kompletteras med övriga bolagsrättsliga regler. Inom 

bolagsstämmans exklusiva kompetens inryms ändring av bolagsordning, val av styrelsen, 

kapitalförändringar, beslut om utdelning och andra viktiga frågor i bolaget. Det är 

bolagsstämman som väcker skadeståndstalan för bolagets räkning mot styrelseledamot, 

revisor eller VD. Att kompetensen är exklusiv innebär att stämman inte kan delegera 

beslutanderätten utan att detta är angivet i lag. 26 Man talar om formella och materiella 

skyddsregler för aktieägarna men som kan åsidosättas vid samtycke från alla aktieägare eller 

från den aktieägare som påverkas.27  

Av relevans är dock huruvida aktieägarna har tagit ett beslut genom bolagsstämma eller ej. 

För att ett stämmobeslut ska anses föreligga ska sammanträdet ha till ändamål att handla om 

bolagets angelägenheter och samtliga aktieägare ska vara införstådda med det. Andra 
                                                
24 Båvestam, Urban, Aktiebolagsstyrelsens möjligheter att delegera sina uppgifter med ansvarsreducerande verkan, Juridisk 
Tidskrift 2001/02, s. 257. 
25 Svernlöv, 2012, s. 30-31 
26 Svernlöv, 2014, s. 55-56. 
27 Stattin, 2008, s. 114-115 . 
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sammankomster mellan aktieägarna räknas inte som bolagsstämmor. För att en stämma ska 

föreligga krävs det dock inte att ett bolagsstämmosammanträde formellt har förelegat. 

Stämmobeslut kan fattas per capsulam och innebär att ett protokoll undertecknas, vilket är 

särskilt vanligt när det endast finns en aktieägare. Om ett beslut har tillkommit på en formellt 

felaktig bolagsstämma krävs samtycke från aktieägarna för att beslutet ska få status som 

stämmobeslut.28 Stämmoanvisningar till styrelse och VD är således stämmobeslut som tagits 

på bolagsstämma. 29  

Stattin menar att rösterna vid stämman får anses vara aktieägarnas rättshandlingar i enlighet 

med beslutsreglerna i ABL och när ett beslut går igenom är det aktieägarnas gemensamma 

rättshandling. Det är en ensidig rättshandling som i viss mån kan liknas vid avtalsrättsliga 

påbud. Stattin uppmanar till försiktighet vid en sådan liknelse då han anser att det inte är lika 

motiverat att skydda bolaget som mottagaren vid avtalsrättsliga påbud. Han medger dock att 

en sådan jämförelse kan vara adekvat vid tillämpningen av aktiebolagsrättsliga skadestånd. 

Det skyddsvärda objektet blir då bolagets styrelseledamöter eller annan som beslutet riktar sig 

mot och kan vara av betydelse vid culpabedömningen. 30  

När ett bolagsstämmobeslut har fattats är hela ABL tillämplig på detta. Emellertid finns det 

anvisningar som inte faller in under ovan redogjorda beskrivning av ett stämmobeslut och 

andra bestämmelser i ABL alternativt kan analoga regler kan därför istället bli tillämpliga.31 

Anvisningar utanför stämman kan exempelvis ges av en enskild aktieägare eller av 

moderbolaget. Det kan röra sig om moderbolagets styrelse eller majoritetsaktieägare. Att 

någon ger informella anvisningar ger inte automatiskt någon effekt, men kan ha betydelse för 

skadeståndsansvar ex analogia.32  

2.3.2 Styrelse och VD  

Aktiebolagets styrelse har till uppgift att ansvara för bolagets allra viktigaste angelägenheter 

bortsett från de frågor där bolagsstämman har exklusiv kompetens. Dessa ledamöter väljs av 

stämman för att förvalta och regelbundet kontrollera verksamheten mellan stämmorna och 

intar positionen som en uppdragstagare i förhållande till bolaget. Styrelsen har också en 

övervakande funktion över företagsledningen, men ska inte gå in på VD:s kompetensområde. 

Det är oklart var denna gräns går men huvudsakligen ska inte styrelsen detaljstyra bolagets 
                                                
28 Den s.k. SAS-principen (samtliga aktieägares samtycke). 
29 Stattin, 2008, s. 184. 
30 Stattin, 2008, s. 126-127. 
31 Stattin, 2008, s. 120, 184-185. 
32 Stattin, 2008, s. 129. 
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VD. Likt bolagsstämman har styrelsen en exklusiv kompetens i vissa beslut. Exempelvis 

förslag till vinstutdelning enligt 18 kap. 2 § ABL eller rekrytering av VD. Man kan skilja 

mellan styrelsens verkställande och förvaltande makt. Ärenden om verkställighet av beslut 

ankommer på styrelsen, inkluderande rollen som ställföreträdare för bolaget gentemot 

tredjeman. Den förvaltande makten rör bolagets inre förhållanden och tar sikte på 

ekonomistyrning, strategisk planering, omsorgsplikt etc. Huruvida styrelsen kan delegera 

uppgifter varierar. Styrelsens kompetens är bred och måste i vissa fall delegera. Exempelvis 

förandet av aktiebok kan ges underordnad. Styrelsen har dock att kontrollera allt inom sitt 

kompetensområde. Ansvaret för uppgifternas fullgörande ligger således kvar hos styrelsen 

även vid delegation. 33  

För det fall en VD har utsetts ingår det i hans eller hennes uppgifter att svara för bolagets 

löpande förvaltning. Vad som ingår i den löpande förvaltningen är inte definierat i lag men 

behörigheten är begränsad på så vis att VD inte får företa handlingar som är av ovanligt slag 

eller stor betydelse för bolaget i fråga. I förarbetena anges som exempel att en VD vanligtvis 

kan ingå avtal med kunder, leverantörer och om anställning i bolaget. VD har även en 

verkställande funktion av styrelsens beslut.34 VD anställs genom ett avtal med bolaget men 

det torde även vara möjligt att denna ställning uppkommer på andra avtalsrättsliga grunder än 

formellt tillsättande. VD är såväl en legal uppdragstagare enligt ABL som anställd i bolaget. 

2.4 Begränsningar i anvisningsrätten  

Styrelse och VD har att följa instruktioner när en stämmoanvisning tillkommit på rätt sätt, 

men lydnadsplikten är emellertid begränsad. En prövning av den materiella rättsenligheten i 

instruktionen måste göras.  

Enligt 8 kap. 41 § 1 st. ABL får inte en styrelse eller annan företrädare för bolaget företa en 

rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att ge en aktieägare eller annan en otillbörlig 

fördel till nackdel för bolaget eller annan aktieägare. Regeln kallas för ”generalklausulen” och 

ger uttryck för den likabehandlingsprincip som gäller inom aktiebolagsrätten. Åtgärder som är 

främmande för verksamhetens ändamål och syfte får heller inte vidtas. Däribland räknas 

åtgärder som strider mot bolagets verksamhetsföremål som anges i bolagsordningen. För att 

bestämmelsen ska kunna tillämpas ska det vara uppenbart att åtgärden strider mot detta och 

om en sådan handling skulle företas innebär det oftast inte att bolaget slipper bundenhet. 

                                                
33 Sandström, 2015, s. 217-219. 
34 Svernlöv, 2014, s. 93-95.  
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Däremot får bestämmelsen konsekvenser i form av skadeståndsansvar för det fall att bolaget 

kommit till skada.35  

Även i 8 kap. 41 § 2 st. ABL ges begränsningar bolagsföreträdarnas lydnadsplikt. Paragrafen 

säger att bolagsorganen inte får vidta åtgärd efter anvisning av bolagsstämma eller annan som 

inte gäller av anledning att den strider mot ABL, gällande lag om årsredovisning eller 

bolagsordningen. Här gör man en uppdelning mellan stämmobeslutens karaktär. Å ena sidan 

finns beslut som är felaktiga men som kan klandras och får verkställas efter att klanderfristen 

löpt ut enligt 7 kap. 51 § 1 st. ABL och beslutet då blivit gällande. Å andra sidan finns beslut 

som är att anses vara nulliteter och får således inte verkställas enligt 7 kap. 51 § 2 st. ABL.  

Vad som inte är direkt lagreglerat är sådana bolagsskadliga åtgärder som heller inte får 

verkställas efter anvisning av bolagsstämma. Detta gäller som en allmän associationsrättslig 

princip oavsett om generalklausulen blir tillämplig eller ej och tar sikte på uppenbara 

åsidosättanden av bolagets intresse. Principen får till följd att styrelse och VD i bolaget får ett 

mer självständigt ansvar att avgöra huruvida anvisningen är skadlig för bolaget eller ej. Här 

kan inte styrelsen genom att inhämta godkännande från stämman verkställa ett 

förvaltningsbeslut som är skadligt för bolaget.36 Stattin skriver att detta synsätt kan tolkas in i 

8 kap. 41 § 2 st. ABL om bolagets intresse ges innebörden av att vara associationens 

författning och det där angivna syftet, vanligen vinst, och således aktieägare och borgenärers 

intresse (se avsnitt 2.1). Skulle däremot bolagets intresse ges en mer allmän betydelse av 

ekonomisk stabilitet, utvecklingsmöjligheter eller s.k. stakeholder-intressen menar Stattin att 

det finns en högre risk att bolagsföreträdare skulle bli lockade att ta beslut som gynnade den 

egna positionen eller karriären framför bolaget. Han menar att det troligtvis är önskvärt att 

klarare erkänna möjligheterna att styra ett aktiebolag. Begreppet bolagets intresse i 

förhållande till skadeståndet i 29 kap. ABL torde motiveras av aktieägarnas eller 

borgenärernas gemensamma intressen.37 Bolagets intresse har olika innebörd beroende på 

företagets situation. I ett bolag med goda ekonomiska förutsättningar torde aktieägarnas 

möjligheter att ta beslut som gynnar dem själva vara större. Bolagsföreträdarna blir då endast 

begränsade till att inte verkställa bolagsskadliga åtgärder vid äventyr av skadeståndsansvar. 

Däremot i bolag med ekonomiska svårigheter kan bolagets intresse ses som en skyddsregel 

                                                
35 Andersson, Sten, Johansson, Svante & Skog, Rolf, Aktiebolagslagen. En kommentar. Del III., Zeteo, 1 januari 2015, 
kommentaren till 8 kap. 41§, 
36 Andersson, Johansson & Skog, 2, kommentaren till 8 kap. 41§,  
37 Stattin, 2008, s. 212-219.  
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för bolagets ekonomiska ställning. Aktieägarna kan då inte fatta beslut som missgynnar 

fordringsägarna då deras intresse ersätts av borgenärernas.38  

Stattin talar i sammanhanget också om inskränkningar på grund av systematiken eller 

regleringen inom aktiebolagsrätten, men som inte direkt går att utläsa i lagtexten. Han tar som 

exempel upp förutsägbarhetskrav för framtida investerare eller huvuddragen i 

funktionsfördelningsreglerna i en underförstådd mening, där han menar att de direkta reglerna 

i ABL endast är ett avstamp i dess systematik. 39 Funktionsfördelningssystematiken får anses 

ha syftet att skydda aktieägarnas intresse primärt, och sekundärt samhällets och borgenärers 

intresse. På grund av borgenärshänsyn kan denna regel ej frångås ens med alla aktieägares 

samtycke. När styrelsen har exklusiv kompetens har stämman inte någon rätt att ställa sig i 

styrelsens ställe, vidare kan stämman ge anvisningar för styrelsens övriga förvaltande 

funktioner, dock inte i den omfattningen att styrelsens förlorar sin självständiga ställning som 

organ enligt ABL. Styrelsens funktioner kan utläsas av 8 kap. 4 § ABL och ge vägledning till 

när stämman kan anses inkräkta på dessa. Här menas inte någon enstaka instruktion utan den 

situation där stämman börjar utfärda ett stort antal anvisningar i diverse detaljfrågor där man 

skulle kunna tänka sig att stämman trampar på styrelsens eller VD:s funktioner. Därtill kan 

räknas stämmoinstruktioner som gäller för en längre tid då de får anses ha en större påverkan 

på funktionsfördelningen än anvisningar med kort livslängd. En faktisk helhetsbedömning i 

varje enskilt fall torde vara den enda lösningen enligt Stattin som menar att det inte går att 

göra en de jure-avgränsning, vilket också medför att olika typer av anvisningar kan vara 

otillåtna. 40  

 

 

 

 

                                                
38 Stattin, 2008, s. 242.  
39 Stattin, 2008, s. 212.  
40 Stattin, 2008, s. 220, ff, 242.  
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3. Koncernorganisationen och koncernstyrning 

Att bedriva en verksamhet i en bolagsform med begränsat personligt ansvar är åtråvärt. 

Aktiebolagsrättsliga koncerner upprätthåller denna ansvarsfrihet för aktieägarna och tillåter 

kontroll genom att låta aktiebolag äga andra aktiebolag. Detta kapitel kommer att inledas med 

en beskrivning av koncernbegreppet och dess organisationsstruktur. I föregående kapitel har 

aktiebolagets funktionsfördelning mellan bolagsorganen behandlats. Som vi kommer se i 

detta avsnitt är styrning inom hela organisationen centralt i koncerner och avsnittet ämnar visa 

hur koncernstyrning kan ske såväl teoretiskt som praktiskt. En kort översikt av några 

företagsekonomiska styrningsteorier kommer därför presenteras för att belysa det 

koncernintresse som finns i förhållande till det enskilda bolagets intresse. Den senare 

analysen kommer att behandla hur anvisningar och styrning i koncerner korresponderar med 

funktionsfördelningsreglerna. 

3.1 Koncernorganisationen 

En koncern bildas enkelt utryckt när ett bolag ägs av ett annat bolag. Ett moderbolag har då 

givits plats mellan de fysiska aktieägarna och dotterbolaget. Det är moderbolaget som äger 

dotterbolaget och åtnjuter ägarens rättigheter. I praktiken ses dotterbolaget som 

moderbolagets ägodel. 41  Begreppet har en viss betydelse inom aktiebolagsrätten som 

definierats i 1 kap. 11 § ABL. Bolagen bildar tillsammans en koncern under förutsättning att 

det svenska moderbolaget på ett eller annat sätt kontrollerar dotterbolaget. Definitionen 

bygger på EU:s sjunde bolagsdirektiv där moderbolaget kan ha ett bestämmande inflytande i 

dotterbolaget genom att inneha eller genom avtal förfoga över majoriteten av rösterna för 

aktierna i dotterbolaget, ha makten att utse och avsätta majoriteten av styrelseledamöterna 

eller att genom föreskrift i bolagsordning, aktieägaravtal eller dylikt förvärva inflytandet i 

enlighet med kriterierna som anges i paragrafen.42  

Koncernbegreppet har främst betydelse på redovisningens område men även i 

aktiebolagsrättsliga sammanhang. Här kan nämnas regler om vinstutdelning och låneförbud.  

Syftena med att bedriva företag i en koncern kav vara flera, såväl ekonomiska som juridiska. 

Koncernen möjliggör styrning på olika sätt. Styrningen kan innefatta internprissättning eller 

                                                
41 Sandström, 2015, s. 66 ff. 
42 Svernlöv, Carl, Aktiebolagslagen: en översikt, Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 17, 24. 
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olika typer av affärsmöjligheter. De ekonomiska ändamålen tar exempelvis sikte på 

möjligheterna till koncernbidrag i olika former eller gemensamma riktlinjer för investeringar, 

avkastning, utdelning etc.43 Koncerner kan bildas på grund av att konkurrenter går ihop för att 

möta marknadens utmaningar eller uppnå en högre marknadsandel. Skattelättnader och 

begränsat ansvar är några av de juridiska syften som kan tänkas motivera koncernstrukturen. 

Att bedriva verksamheten i form av dotterbolag är ofta ett medvetet val i linje med företagets 

affärsstrategi.44  

Det finns inte bara fördelar med att bedriva företag i koncernform. Organisationen kan bli 

trögstyrd och byråkratisk. 45  Stattin menar att det främst kan finnas nackdelar för 

minoritetsaktieägare och borgenärer. Borgenärerna delar han upp i dotterbolagets respektive 

moderbolagets borgenärer och sedan borgenärer som han kallar för koncerngemensamma och 

menar att dessa har olika intressen genom att vilja allokera tillgångarna till det bolag som är 

borgenärens avtalspart. För minoritetsaktieägare handlar problematiken dels om de 

möjligheter som ges att delta i bolagets förvaltning och dels ekonomiska aspekter.  

Koncernrättsliga skyddsregler för minoritetsaktieägare tar huvudsakligen sikte på ekonomiska 

intressen eftersom dessa, likt borgenärernas, kan hamna i skymundan genom att tillgångar 

flyttas från dotterbolag till moderbolag. 46  

3.2 Koncernstyrning 

Syftet med att bedriva ett företag i en koncern är att nå ekonomiska och organisatoriska 

fördelar. Till skillnad från ekonomistyrning i ett enskilt bolag har koncernledningen att 

hantera kopplingen till kapitalmarknaden och ägarna samt dessutom upprätthålla en intern 

ekonomistyrning inom koncernen. 47  Som tidigare nämnts under avsnitt 3.1 har 

koncernstrukturer stor betydelse inom redovisningens område. Finansiella teorier talar om 

interna styrningsmodeller med samlingsnamnet ”Value Based Management” vars primära 

syfte är att generera vinstdrivande projekt och på så sätt ge maximalt aktieägarvärde.48 

Koncernstrategi beskrivs som en funktion för hur en koncern ska agera för att nå sina 

                                                
43 Kedner, Gösta & Svenberg, Sven-Åke, Koncernredovisning, 11., [omarb.] uppl., anpassad till Redovisningsrådets 
reviderade rekommendation RR1:00, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 25-26.  
44 Sandström, 2015, s. 65. 
45 Kedner & Svenberg, s. 26. 
46 Stattin, 2008, s. 292. 
47 Lind, Johnny & Schuster, Walter (red.), Redovisningens teori, praktik och pedagogik: en vänbok till Lars Östman, 
Handelshögskolan i Stockholm, Stockholm, 2004, s. 339-340. 
48 Lind, Schuster, 2004, s. 341-342. 
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långsiktiga mål. Företagsekonomisk litteratur beskriver bland annat koncernstrategi baserat på 

de stora studier som gjordes i koncerner under 80-talet där koncernstyrning identifierades 

genom strategier där den centrala uppgiften dels var att finna lösningar för hur organisationer 

ska koordineras mest effektivt och dels strategier som ser till att koncernen som helhet kan nå 

sina mål. Där bland förekom främst koncernstyrning genom finansiell eller strategisk kontroll 

samt genom strategisk planering.49  

En annan företagsekonomisk teori, den s.k. Simons styrmodell, påstår att styrning görs genom 

fyra hävstänger som består av en slags balanskontroll mellan olika intressen som kan 

föreligga inom koncerner. Styrningen ska balansera motsättningar mellan kontroll och 

lärande, effektivitet och innovation, belöningar och bestraffningar samt ledarskap och 

styrning. Det handlar om att sammanstråla hela organisationens policyer, företagskultur och 

målsättning och att kunna förmedla dessa till företagets alla delar. Modellen har till syfte att 

möjliggöra kontroll för koncernledningen. 50 Moderbolaget är högsta instans i organisationen, 

vilket också förutsätter att verksamheten i sin helhet kan styras och kontrolleras av 

moderbolaget trots att dotterbolaget är en självständig juridisk person.51  

Inom den juridiska litteraturen pekar Stattin ut tre till fyra olika styrmedel som står i samklang 

med ovan nämnda styrmodeller. Rent praktiskt kan styrningsstrategin se olika ut. Styrning 

kan dels ske genom utarbetade policyer eller planerings- och budgetprocesser som gäller för 

koncernen och dels genom social styrning. Social styrning innebär att moderbolaget påverkar 

dotterbolaget genom att medverka på möten eller kräva godkännande av vissa funktioner hos 

moderbolaget innan beslut får tas.  Stattin talar också om gemensamma 

koncerntillgångskonton och att den strategiska planeringen i många fall sköts av 

moderbolaget. Det finns således en ekonomisk intressegemenskap. 52  

3.3 Anvisningar i koncerner 

Bolagsstämmans beslutskompetens kan direkt tillämpas på koncernbolag. Moderbolagets röst 

som aktieägare gör sig hörd via stämmobeslut där anvisningar ges styrelse och 

                                                
49 Goold och Campbells teori, 1987, se Lind, Johnny, Strategi och ekonomistyrning: en studie av sambanden mellan 
koncernstrategi, affärsstrategi och ekonomistyrning, Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm 
(EFI), Stockholm, 2004, s. 14-16. 
50 Simons, Robert, Levers of control: How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal, Harvard 
Business School Press: Boston Massachusetts, 1995 
51 Kedner & Svenberg, s. 25 ff. 
52 Stattin, 1999, s.874 ff. 
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företagsledning. Det viktiga i sammanhanget är således om besluten de facto är stämmobeslut 

enligt konstens alla regler eller ej. Vissa möjligheter till att i efterhand godkänna beslut och 

andra förfaranden som innebär att ett rättsenligt stämmobeslut tagits omfattas i försättningen 

av begreppet stämmobeslut eller stämmoanvisning. Vad som i uppsatsens mening hamnar 

utanför begreppet är likt tidigare nämnt sådana beslut eller instruktioner som inte kan anses 

tillkommit på det sätt som ABL föreskriver. Styrelsen har att följa de stämmoanvisningar som 

ges om inte instruktionen står i strid med ABL eller tillämplig lag om årsredovisning eller 

bolagsordningen för att den då anses som ogiltig enligt 8 kap. 41 § 2 st. ABL.  

I vanliga fall torde moderbolaget inte se några hinder för att ge anvisningar direkt till styrelse, 

VD eller annan ledande befattningshavare i dotterbolaget. Företagsekonomisk litteratur 

framhåller att det många gånger dels är önskvärt att moderbolagets företrädare lämnar 

instruktioner till dotterbolaget, och dels att det faktiskt anses vara moderbolagets skyldighet 

att utöva styrning.53  

Under avsnittet om koncernstyrning redogjordes flera styrningsmodeller som utgick från att 

moderbolaget har kompetens att styra sina dotterbolag på diverse vis och det är 

eftersträvansvärt att moderbolaget lämnar styrande anvisningar till dotterbolagets styrelse och 

företagsledning. Oavsett hur näringslivet ser på styrningen i koncernen finns vissa regler att 

förhålla sig till. Som tidigare nämnts har moderbolaget som aktieägare att ge anvisningar till 

bolagets företrädare med de begränsningar som finns enligt 8 kap. 41 § ABL. I koncerner ges 

emellertid moderbolaget extra kompetens i förhållande till dotterbolaget i form av anvisningar 

gällande informationsutbyte. Bestämmelsen om informationsutbyte mellan koncernbolagen 

finns för att möjliggöra koncernredovisningen som ska upprättas och har endast detta 

ändamål. Koncernstyrning av verksamheten torde inte direkt påverkas av denna möjlighet då 

Stattin bestämt hävdar att stämmans anvisningsrätt genom varken analog eller extensiv 

tolkning kan göra den mer omfattande. De svenska aktiebolagsrättsliga reglerna ger alltså 

samma funktionsfördelning inom koncerner som vid enskilda bolag. Moderbolaget har de 

möjligheter att styra ett dotterbolag som varje aktieägare har i förhållande till bolagsstyrelsen 

genom anvisningsreglerna i ABL. Reglerna är ett uttryck för att varje aktiebolag är en egen 

juridisk person. Slutsatsen är att sådana anvisningar som exempelvis en koncernchef ger 

                                                
53 Dahlgren, B, VD och verkligheten, Fritzes förlag, Stockholm 1992, s. 60 ff. och 88 ff. 
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direkt till dotterbolag inte har något självständigt rättsligt stöd. Detta såtillvida han inte agerar 

fullmakttagare på stämman för aktieägare, vilket inte är i fokus här.54  

Ett viktigt sätt för moderbolaget att styra dotterbolaget blir således att tillsätta den styrelse 

som moderbolaget vill ha på bolagsstämman. Det är dotterbolagets styrelse som enligt 

kompetensfördelningsreglerna har det yttersta ansvaret för bolagets verksamhet. Det är av stor 

vikt att moderbolaget ser till att styrelsen uppfyller de krav som uppställs.  

Det enda juridiskt rätta sättet för moderbolaget att ge anvisningar till dotterbolagets 

förvaltningsorgan är att ge instruktioner på bolagsstämman som sedermera verkställs av 

styrelse eller VD i dotterbolaget. De styrningsmodeller som beskrivits ovan och den styrning 

som sker i praktiken avviker således från de styrningsmöjligheter som tillhandahålls 

moderbolaget enligt aktiebolagsrättsliga regler och den organisation som ABL utgår från att 

bolaget styrs ifrån. Det ansvar som åvilar vardera bolagsorgan enligt 29 kap. ABL kan i detta 

hänseende bli problematiskt men kan även aktualisera skadestånd ex analogia.  

3.4 Intressekonflikter  

Då bolagsorganen har att hierarkiskt följa anvisningar kan moderbolagets inflytande resultera 

i intressekonflikter mellan å ena sidan moderbolaget och å andra sidan dotterbolagets 

minoritetsaktieägare eller borgenärer. Så länge bolagsstämmobeslutet inte medför uppenbar 

skada för bolaget tvingas styrelse och VD att lyda order som medför nackdelar för 

dotterbolaget rent ekonomiskt men som antagligen gynnar moderbolaget eller annat 

koncernbolag. Det kan röra sig om exempelvis ofördelaktiga avtal eller direkt överföring av 

vinst från dotterbolaget. Den yttersta makten i dotterbolag kan man säga egentligen är 

moderbolagets bolagsstämma där minoritetsaktieägarna till dotterbolaget inte ens kommer till 

tals. I helägda dotterbolag föreligger inte detta problem men däremot finns fortfarande 

borgenärsaspekter att beakta. 55 ABL innehåller därav flertalet skyddsregler till fördel för 

minoritetsaktieägare och borgenärer, men då aktieägarna i princip är fria att tillvarata sina 

egna intressen framför bolagets på bolagsstämman kan moderbolaget gynnas framför 

dotterbolaget i viss utsträckning.  

Vad gäller sådana instruktioner som moderbolaget ger utanför bolagsstämman finns ingen 

lydnadsplikt för underordnat organ i dotterbolaget. Vid en intressekollision mellan 

                                                
54 Stattin, 2008, s. 310-311. 
55 Borgström, Carl, Koncernrättsliga problem: en komparativ studie, Norstedt, Stockholm, 1970, s. 24-25.  
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dotterbolagets och koncernens intresse ska således dotterbolagets styrelse och VD prioritera 

och vara lojala till det bolag där personerna innehar uppdrag i, dvs. dotterbolaget. 56 

3.4.1 Intressekonflikter när personer sitter i ledningen för flera bolag i koncernen 

Det händer emellertid att styrelseledamot eller VD i en koncern sitter i ledningen för flera 

bolag inom koncernen, och intressekonflikter kan därmed uppstå. I svensk rätt är 

uppfattningen att varje aktiebolag är en självständig juridisk enhet i ansvarshänseende och 

ledamoten förlorar således inte sin ställning till vardera bolag. Det innebär att den 

lojalitetsplikt som varje styrelseledamot omfattas av gäller odelat i förhållande till det bolag 

som ledamoten har uppdrag i. Situationer uppstår emellertid där intressen kolliderar, varav 

frågan uppstår om något intresse kan ges företräde framför ett annat eller om dessa ska 

behandlas som jämlika. Dotevall skriver att om något intresse är att anses som väsentligt 

föreligger en pliktförsummelse, vilket innebär en subjektiv bedömning från ledamotens sida. 

Vid mer långvariga intressekonflikter kan en styrelseledamot bli förhindrad att fullgöra 

uppdraget och därför behöva frånträda det. 57  

Det gemensamma koncernintresse som kan tänkas finnas kan inte beaktas av ledamoten trots 

att det är mycket vanligt med transaktioner mellan bolagen inom koncerner med gemensam 

ledning. Skada kan exempelvis uppstå i dessa transaktioner genom felaktig prissättning. 

Dotevall menar att det inte är ändamålsenligt att lösa eventuella intressekonflikter genom att 

pröva lämpligheten av varje transaktion. I sammanhanget talas det om att istället 

implementera gemensamma affärspolicyer för hela koncernen, och i vilken utsträckning det är 

möjligt att på så vis lösa intressekonflikter.58 Sådana genomsyrande riktlinjer torde inte få 

någon annan effekt än att koncernintresse de facto beaktas, och kan ställa till med problem för 

bolagsföreträdarna vid eventuellt ansvarsutkrävande, eftersom det enskilda bolagsintresset 

kommer att ligga till grund för ansvarsbedömningen.  

3.4.2 Koncernintresse - en del av lojalitetsplikten? 

Varje organledamot har i sin lojalitetsplikt att se till det enskilda bolagsintresset framför 

koncernens. Däremot kan koncernintresse ges företräde framför andra intressen som kan 

tänkas uppstå. I ett belysande uttalande från arbetsdomstolen i AD 1993:56 prövades frågan 

om ett aktiebolag hade haft rätt att avskeda VD efter att han bedrivit påstådd konkurrerande 
                                                
56 Stattin, 1999, s. 875-876. 
57 Dotevall, Rolf, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör: en aktiebolagsrättslig studie i 
komparativ belysning, Norstedt, Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 1989, s. 350. 
58 Dotevall, s. 350-351. 
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verksamhet. Personen var VD i ett av koncernens dotterbolag och den konkurrerande 

verksamheten hänförde sig till ett i koncernen annat bolag. Arbetsdomstolen uttalande att 

befattningen som VD innebär en sådan vidsträckt förtroendepost att en person i denna 

ställning har att visa lojalitet för hela koncernen i sitt handlande, och således ej endast i 

förhållande till det bolag där han är VD. Trots att prövningen av avskedandet tog sikte på 

VDs anställningsförhållande, ansåg domstolen att hans handlande i grunden var oförenligt 

med hans uppdragsställning som just VD. Uttalandet speglar ett synsätt med hänsynstagande 

till ett slags koncernintresse. 
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4. Skadeståndsansvar för styrelse och VD 

Aktiebolagets organisation bygger på en tredelad maktfördelning. Aktieägarna är i princip 

inte rättsligt ansvariga för sina beslut utan kan ta tillvara på sina egna intressen med vissa 

undantag. Ansvar ligger istället huvudsakligen på organet som berett beslutet, vilket i vanliga 

fall är styrelsen, som har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och 

förvaltningens av dess angelägenheter. Styrelse och VD-ansvar i ett aktiebolag regleras i 29 

kap. 1 § ABL och de allmänna förutsättningarna utreds här nedan.   

4.1 Skadeståndsansvar för styrelse och VD enligt 29 kap. 1 § ABL  

Styrelseledamöter, stiftare och VD har ett skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § ABL. En 

styrelseledamot eller VD som vid fullgörande av sitt uppdrag genom vårdslöshet eller uppsåt 

tillfogar bolaget skada ska ersätta denna. Detsamma gäller om skada tillfogas aktieägare eller 

annan. Det gäller om ledamoten handlar i strid med förtroendeuppdraget, ABL, tillämplig lag 

om årsredovisning eller bolagsordningen.  

Även om styrelsen är ett kollektivt organ med ansvar för bolagets förvaltning har varje 

styrelseledamot ansvar för sin handling eller underlåtenhet att handla. Skadeståndsansvaret är 

därav individuellt och styrelsen blir således inte ansvarig i sin helhet, utan ansvarsfrihet 

prövas för varje enskild styrelseledamot för sig. Bedömning har i vissa fall skett utifrån 

faktisk arbetsfördelning. 59  VD är även arbetstagare och därför förs en eventuell 

skadeståndstalan enligt 29 kap. ABL i enlighet med lagen (1974:371) om rättegång i 

arbetstvister. Om VD vållar skada vid utförandet av uppgifter som lika väl kunde utföras av 

en annan anställd gäller allmänna regler om skadeståndsansvar gentemot arbetsgivare istället. 

Bedömningen är dock föremål för mycket svår gränsdragningsproblematik. Det finns även i 

svensk rätt viss restriktivitet när det kommer till att ålägga arbetstagare skadeståndsansvar 

gentemot arbetsgivaren.   

Skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § ABL förutsätter att fyra rekvisit vara uppfyllda.  

1. Uppkommen skada 

2. Skadan ska ha orsakats av ansvarssubjektet inom ramen för hans eller hennes uppdrag 

3. Culpa föreligger 

4. Det finns adekvat kausalitet 
                                                
59 Nerep & Samuelsson, kommentaren till 29 kap. 1 §. 
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4.1.1 Skada 

Faktisk skada ska ha åsamkats bolaget för att skadestånd ska vara aktuellt. Den ska vara 

fullbordad och inte endast latent. Skador enligt 29 kap. ABL är vanligtvis ekonomiska skador 

och rena förmögenhetsskador, men 29 kap. 1 § ABL hindrar principiellt inte att en 

styrelseledamot eller VD kan komma att åläggas ansvar för fysisk skada. Ekonomiska skador 

kan exempelvis vara inkomstbortfall eller kostnader. 60 Ren förmögenhetsskada ersätts vid 

brott enligt de allmänna skadeståndsgrunderna som finns enligt skadeståndsrättsliga principer 

eller skadeståndslag (1972:207) (SkL). Skadeståndsreglerna i 29 kap. ABL utgör därför ett 

mer omfattande ansvar. 61 Att ett bolag tar skada av bolagsorganens handlande innebär inte 

per automatik att ett ersättningsanspråk är legitimt utan det kräver en culpös alternativt grovt 

vårdslös skadevållare (se avsnitt 5.1). 

4.1.2 Uppdragsbegreppet 

Styrelse och VD befinner sig i en uppdragssituation i förhållande till bolaget och kan därför 

kallas uppdragstagare. Att ansvaret begränsas till styrelseledamotens eller VD:s fullgörande 

av uppdrag innebär att de handlingar som bolagsledningen företagit innan tillträdet inte 

omfattas. Personligt ansvar kan heller inte utdömas för någon som utan sin vetskap blivit 

utsedd till bolagets funktionär och ska som huvudregel endast omfatta handlingar respektive 

underlåtelser där han eller hon personligen medverkat. 62 

Skadeståndsansvaret är individuellt och baseras på de funktioner och den kompetens som 

bolagsorganet har i enlighet med ABL. Styrelseledamoten är endast uppdragstagare och torde 

därför ha en relativt självständig ställning gentemot bolaget i jämförelse med bolagets VD, 

som också är anställd. Gemensamt för bolagsföreträdarna är däremot den omsorgs- och 

lojalitetsplikt som följer med uppdraget. De allmänna regler som gäller för omsorgs- och 

lojalitetsplikten definieras inte direkt i ABL men får anses vara inkorporerade i 

aktiebolagsrätten. Här talas det om uppdragets affärsmässiga karaktär. Det betyder att, utöver 

aspekten att styrelseledamoten kan få ersättning för sitt uppdrag och därmed behöva leva upp 

till vissa förväntningar, bolagets lönsamhet är kärnan i uppdraget och att styrelseledamoten 

inte får fatta beslut som står i strid med detta vinstsyfte. Bolagsföreträdaren ska ha en viss 

skicklighet vid utförande av uppdraget och även vara aktiv och självständig vid 

styrelsesammanträden. I sammanhanget är det dock viktigt att poängtera att aktiebolaget har 

                                                
60 Svernlöv, 2012, s. 52-53. 
61 Sandström, 2015, s. 400. 
62 Nerep & Samuelsson, kommentaren till 29 kap. 1 §. 
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till syfte och karaktär att möjliggöra ett visst mått av risktagande vilket också ställer krav på 

att handlandet eller underlåtelsen varit culpös.63 

4.1.3 Culpabedömningen 

Styrelsen och VD har inte endast en rätt att förvalta bolaget utan också en skyldighet att göra 

det på visst sätt. Man talar om plikten att agera i bolagets vinstsyfte i enlighet med lag och 

bolagsordning. Detta är ett åtagande som varje styrelseledamot åtar sig genom att acceptera 

posten som bolagets företrädare. Bolagsstämman har den yttersta beslutande makten men en 

styrelseledamot eller VD som följer anvisningar från överordnat organ i strid med 8 kap. 41 § 

ABL riskerar att bli skadeståndsansvariga.  Både handlingar och passivitet kan vara 

skadevållande. 

Rekvisiten enligt 29 kap. 1§ ABL är att skada ska ha uppstått som vållats inom ramen för 

skadevållarens uppdrag. Vidare ska skadevållaren ha varit vårdslös. En styrelseledamot eller 

VD som handlar eller underlåter att handla oaktsamt eller med uppsåt kan åläggas en 

ersättningsplikt gentemot bolaget. Culpabedömningen görs på sedvanliga skadeståndsrättsliga 

grunder och innebär att bolagsföreträdaren som uppdragstagare ska iaktta den omsorg för 

bolaget som kan förväntas av en sådan i allmänhet. Stor hänsyn tas till de regler som återfinns 

i ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordning. Även andra rättsliga föreskrifter 

eller lagar kan beaktas. Här ingår även instruktioner från stämman, t.ex. styrens arbetsordning 

enligt 8 kap. 6 § ABL eller instruktioner till VD enligt 8 kap. 7 §. Underlåtenhet att följa 

anvisningar från överordnat organ torde normalt kunna ses som oaktsamt.64 Eftersom att det 

ingår i uppdraget att ta vissa affärsmässiga risker är culpabedömningen uppbyggd på vilka 

risker som kan anses vara godtagbara. Prövningen görs genom att t.ex. jämföra handlingen 

eller underlåtenheten med alternativa handlingssätt vilka kunde ha inneburit en mindre 

omfattning av skadan eller ingen skada alls. En bedömningsgrund kan också vara att se hur en 

styrelseledamot som anses agera godtagbart i liknande bolag handlar. Beaktansvärt är även 

omständigheter som att beslutet togs under pressade förhållanden eller i brist av tid.65  

Lojalitetsplikten bygger på bolagets vinstsyfte och medför en skyldighet för 

styrelseledamoten att med hänsyn till bolagets bästa och bolagsstämmans anvisningar agera 

lojalt. I plikten ingår exempelvis förbud mot att driva konkurrerande verksamhet, 

tystnadsplikt och informationsplikt i förhållande till bolaget eller bolagsstämman, d.v.s. 

                                                
63 Sandström, 2015, s. 258-259, 261. 
64 Svernlöv, 2012, s. 60 ff.. 
65 Sandström, 2015, s. 404. 
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styrelseledamotens förhållningssätt. En styrelseledamot har begått ett brott mot 

lojalitetsplikten om han fattar ett beslut som han borde ha insett varit onyttig för bolaget vilket 

i vanliga fall innebär att bolaget drabbas av skada. Det kan handla om beslut där 

styrelseledamoten istället gynnar ett eget intresse framför bolagets. Ett åsidosättande av 

omsorgs- och lojalitetsplikten kan medföra att bolagsföreträdaren blir skadeståndsansvarig 

gentemot bolaget enligt 29 kap. 1 § ABL, genom exempelvis brott mot tystnadsplikten.66  

Styrelseledamots och VD:s skadeståndsansvar gentemot bolaget enligt 29 kap. 1 § p. 1 ABL 

är ett internt ansvar. Faller ett beslut inom styrelsens exklusiva kompetens kan en 

styrelseledamot inte hänvisa till instruktioner från överordnat organ, en majoritetsaktieägare 

eller utomstående. Styrelseledamöterna har dessutom ansvar för instruktioner och kontroll vid 

delegation av uppgifter och kan därav inte befrias skadeståndsansvar på så vis. Doktrin hävdar 

att det kan finnas en risk att ett skadeståndsansvar kan komma att utkrävas av styrelse som 

genom uppsåt eller vårdslöshet föranleder ett stämmobeslut som leder till en uppenbart 

skadlig förvaltningsåtgärd. I varje fall kan styrelsen göras skadeståndsansvariga för att genom 

uppsåt eller vårdslöshet lämna oriktiga uppgifter till stämman.67  

De aktiva transaktioner som främst kan ifrågasättas är när bolagets ledning ingår diverse 

avtal. I koncernförhållanden kan det också ofta röra sig om avtalssituationer mellan bolaget 

och dess aktieägare. Skadestånd kan utgå för skador som tillfogats bolaget i form av 

affärsmässiga bolagsförluster som kan uppstå vid de transaktioner som bolaget gör med 

exempelvis kunder, leverantörer eller anställda men även frågor om bolagets finansiering 

genom exempelvis styrelsebeslut.68  

Huruvida culpa föreligger görs genom en helhetsbedömning dels av bolagets karaktär, så som 

dess storlek, typ och organisationsstruktur, och dels av ansvarssubjektets kunskap, 

kompetens, aktsamhet och förutseende. 69  

4.1.4 Adekvat kausalitet 

Allmänna skadeståndsrättsliga principer uppställer krav på att adekvat kausalitet föreligger 

och detta gäller också vid skadestånd enligt 29 kap. ABL. Ett orsakssamband mellan den 

aktuella pliktförsummelsen och skadan krävs således. Kausaliteten ska vara adekvat, vilket 

                                                
66 Sandström, 2015, s. 259-262. 
67 Andersson, Johansson & Skog, kommentaren till 8 kap. 41 §. 
68 Sandström, 2015, s. 400. 
69 Nerep & Samuelsson, kommentaren till 29 kap. 1 §. 
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innebär att skadan ska ligga i farans riktning. 70 Alltför oförutsägbara, långsökta skador 

medför således inte ansvar. Hur detta krav ska tolkas i aktiebolagsrätten är inte helt klart. 

Stattin anser det motiverat att använda den klassiska allmänna skadeståndsrättsliga 

adekvansbedömningen. 71  

4.2 Talans väckande 

Det är enligt 29 kap. 7 och 9 §§ ABL bolagsstämman som väcker skadeståndstalan enligt 29 

kap. 1 och 3 § ABL och gäller såväl för talan i bolagets namn eller av en aktieägarminoritet i 

eget namn. För att väcka talan om skadestånd enligt 29 kap. 3 § krävs antingen att majoriteten 

eller minoriteten bestående av ägare till minst tio procent samtliga aktier i bolaget vid 

bolagsstämman har biträtt förslaget. Talan mot organledamot förs av ordinarie organ på 

bolagets vägnar vilket i praktiken är den nya styrelsen.72 Skadeståndstalan till tredjeman eller 

till aktieägare behöver dock ej behandlas på stämman. Om skadeståndstalan grundas på brott 

kan den väckas av styrelsen enligt 29 kap. 12 § ABL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
70 Sandström, 2015, s. 405. 
71 Stattin, s. 383-388. 
72 Rodhe och Skog, 2014 s. 221.  
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5. Moderbolagets skadeståndsansvar till dotterbolag 

Aktieägare har på grund av skyddet för borgenärer och minoritetsaktieägare vissa i lagen 

stadgade undantag från den personliga ansvarsfriheten. Bland annat finns regler i ABL om 

värdeöverföringar i 17-20 kap., regler om kapitalbrist i 25 kap. samt skadestånd enligt 29 kap. 

3 § ABL. Till detta kommer vissa i praxis konstruerade regler. Detta kapitel tar sikte på 

moderbolagets skadeståndsansvar för anvisningar till dotterbolaget samt vilket ansvar som 

tillskrivs uppdraget som koncernstyrelseledamot och koncern-VD. Vilken typ av anvisningar 

som getts till dotterbolaget har betydelse för vilket ansvar som kan tänkas följa. Olika 

koncernfunktioner har ingen självständig rätt att lämna instruktioner till dotterbolaget. Det är i 

praktiken normalt att koncernfunktionerna, t.ex. koncernchefen, som handlar på 

moderbolagets vägnar och instruerar dotterbolaget, snarare än moderbolagets styrelse. 73 I 

detta kapitel behandlas skadestånd för moderbolaget som aktieägare enligt 29 kap. 3 §, ansvar 

genom analog tillämpning av 29 kap. ABL och ansvar som kan ankomma på en 

styrelseledamot eller VD i moderbolaget. Avslutningsvis analyseras koncernstyrelseansvar i 

det aktuella HQ-målet.  

5.1 Moderbolagets ansvar som aktieägare enligt 29 kap. 3 § ABL  

Att aktieägare inte har ett personligt betalningsansvar för aktiebolaget har nämnts. Detta är en 

huvudregel med undantag. Enligt 29 kap. 3 § ABL kan en aktieägare bli skadeståndsskyldig. 

Som vid skadeståndsansvarsregeln i 29 kap. 1 § ABL för styrelseledamot och VD ska en 

fullbordad förmögenhetsskada ha drabbat bolaget samt adekvat kausalitet ska föreligga. 

Emellertid krävs för att en aktieägare ska bli skadeståndsansvarig enligt 29 kap. 3 § ABL 

uppsåt eller grov vårdslöshet vid medverkandet till beslut som innebär en överträdelse av 

ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.74 Ansvaret är således mer 

begränsat än för styrelseledamöter och VD. 

Det står aktieägaren fritt att vara passiv eller aktiv i förhållande till bolagets angelägenheter. 

Det har i doktrin ibland hävdats att ett aktivt ägande gynnar styrningen av bolaget. En aktiv 

aktieägare kan dock prioritera sina egna intressen utan ansvar mot varken bolaget eller tredje 

man så länge det inte sker på deras bekostnad. Skadeståndsregeln i 29 kap. 3 § ABL anger på 

så vis de yttersta gränserna för hur en aktieägare får handla i förhållande till bolaget.  Om 

                                                
73 Stattin, 2008, s. 310. 
74 Svernlöv, 2014, s. 203.  
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aktieägaren uppsåtligen eller av grov culpa vållar bolaget skada genom ett medverkande till 

ett beslut som innebär en överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller 

bolagsordningen kan han eller hon göras ersättningsskyldig.75  

Eftersom att grov culpa krävs kan stora bevissvårigheter uppkomma för den skadelidande. 

Sandström beskriver att man ska visa att ”organledamoten nära nog med berått mod skadat 

bolaget”, vilket då ofta är problematiskt. 76  

5.1.1 Vilka situationer omfattas av 29 kap. 3 §? 

Skadeståndsskyldighet kan uppkomma om aktieägaren deltar i ett beslut som är främmande 

för verksamhetsföremålet, bolagets syfte eller är ägnat att bereda otillbörlig fördel för 

aktieägare eller annan, till nackdel för bolaget. Däremot blir inte aktieägare som på 

bolagsstämman medverkar till affärsmässigt olämpliga transaktioner i vanliga fall 

skadeståndsansvarig trots att grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Ersättningsskyldighet 

på grund av gäldenärsbrott kan dock komma i fråga. Beslut i strid med bolagsintresset kan i 

dessa fall inte i sig innebära ett skadeståndsansvar, en kombination av en överträdelse mot en 

aktiebolagsrättslig norm i lag eller bolagsordning krävs. 77 Även indirekt skada kan komma att 

resultera i skadeståndsansvar om exempelvis en borgenär riktar anspråk mot aktieägare för 

olovlig vinstutdelning eller värdeöverföring som leder till att bolaget inte kan betala sina 

borgenärer.78  

Skadeståndsregeln tillämpas på alla aktieägare och då även när aktieägaren är ett moderbolag. 

Stattin hävdar att 29 kap. 3 § tar sikte på aktieägaren som kanske varken har tid eller kapacitet 

att vara insatt i bolagets verksamhet i speciellt stor omfattning medan moderbolag tenderar att 

vara aktiva i styrningen av dotterbolaget som en del av koncernverksamheten. Moderbolaget 

ger således ofta instruktioner till dotterbolaget utanför bolagsstämman som ett led i 

koncernstyrningen. Hur dessa anvisningar ska hanteras är inte helt klart. Anvisningar som ges 

på stämman kan dessutom ofta vara av tveksam art men ändå inte innebära en överträdelse av 

ABL eller bolagsordningen vilket ger ett stort ansvarsfritt handlingsutrymme enligt 29 kap. 

ABL. 79 

                                                
75 Andersson, Johansson & Skog, kommentaren till 29 kap. 3 §.  
76 Sandström, 2015, s. 404. 
77 Stattin, 2008, s. 473. 
78 Andersson, Johansson & Skog, kommentaren till 29 kap. 3 §.  
79 Stattin, 1999, s. 881 f. 
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Enligt doktrin kan aktieägare, enligt 29 kap. 3 §, utan att agera på bolagsstämman bli ansvarig 

om han eller hon använder sitt inflytande för att förmå en styrelseledamot, VD eller likvidator 

att fatta ett beslut i strid med generalklausulerna 7 kap. 47 § och 8 kap. 41 § ABL. En 

ställföreträdare för ett bolag är förbjuden att handla på ett sätt som ger otillbörlig fördel till en 

aktieägare eller annan som innebär nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare. 

Ställföreträdaren får heller inte följa en anvisning av stämman eller annat bolagsorgan om 

anvisningen inte gäller för att den strider mot ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller 

bolagsordningen. Aktieägaren medverkar således till brott mot ABL genom sin påverkan. 

Författarna skriver också att ”medverka till överträdelse” omfattar situationer då aktieägare 

påverkar styrelse eller VD för att få till stånd ett beslut som resulterar i skada för bolaget. Ett 

sådant beteende är exempelvis att överträdelsen av ABL, tillämplig lag om årsredovisning 

eller bolagsordningen medför skada för fordringsägaren.80  

5.2 Skadeståndsansvar ex analogia  

Uppsatsens analys visar att de juridiska möjligheter som moderbolaget har för att ge 

instruktioner till dotterbolaget många gånger inte står i samklang med de anvisningar som ges 

i praktiken. Företagsstyrande anvisningar kan komma från en person som agerar som 

styrelseledamot utan att blivit utsedd, en koncernchef, annan koncernfunktion, en stark 

majoritetsaktieägare, en konsult som ges omfattande befogenheter eller att en borgenär ges 

rätt att påverka bolagets riktning. 81  Företagsekonomiska styrningsmodeller visar hur 

moderbolaget ska styra hela koncernen såväl finansiellt som organisatoriskt genom 

gemensamma mål, policyer, riktlinjer etc. Detta avsnitt syftar därför till att analysera vilket 

skadeståndsansvar som kan träffa anvisningar som ges utanför bolagsstämman för 

moderbolaget. Skadeståndsansvar ex analogia bygger på analogier från 29 kap. ABL och 

träffar styrning som liknar en styrelses beslutsmakt och delas därför in i de engelska 

begreppen ”de facto director” och ”shadow director”. De av bolagsstämman formellt utsedda 

styrelseledamöterna är de jure-ledamöter Analogireglerna har även betydelse för 

organledamöter vars tillsättande är behäftat med formella fel, vilket emellertid inte är 

intressant ur koncernaspekten och lämnas därför därhän. 82 All doktrin gör inte skillnad 

mellan de facto och shadow director, men i denna framställning kommer de inledningsvis att 

beskrivas separat för att sedan analyseras tillsammans. Problematiskt vid analogier från 29 

                                                
80 Nerep & Samuelsson, kommentaren till 29 kap. 3 § och Andersson, Johansson & Skog, kommentaren till 29 kap. 3 §. 
81 Stattin, 2008, s. 398. 
82 Svernlöv, 2012, s. 44.  
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kap. ABL är att det finns få HD-avgöranden som preciserar och avgränsar tillämpningen och 

doktrin är spretig där åsikterna går isär om var gränserna för ansvar går. Litteraturen förklarar 

rättsfigurernas uppkomst och innebörd i mångt och mycket med utgångspunkten i 

amerikansk, tysk och engelsk rätt. Den svenska innebörden av de facto och shadow directors 

följer främst den engelska beskrivningen.83   

5.2.1 De facto director 

Såväl de facto som shadow director kommer från den engelska rätten och tar sikte på två typer 

av informellt styrande i bolag. En de facto director är någon som öppet ger instruktioner och 

agerar företrädare för ett bolag utan att formellt givits kompetens som bolagsorgan. Det kan 

röra sig om en koncernchef eller dylik som ger instruktioner till dotterbolagets styrelse eller 

ledning. Koncernchefen har en offentlig och accepterad styrningspost men ingen formell legal 

makt. Personen agerar som organledamot utan att det finns något beslut om att utse honom 

eller henne.84 De facto director har en faktisk styrande ställning och ger många gånger 

självständigt sig själv befogenheter som han eller hon utför i en ordinarie de jure-ledamots 

ställe. Detta jämför Åhman med moderbolaget som ger så pass omfattande 

stämmoanvisningar att dotterbolagets styrelse i princip är helt osjälvständigt.85 Stattin menar 

dock att detta är typexemplet på en shadow director (se nedan). 

Att de facto directors ska jämställas med de jure-ledamöter är till synes den allmänna 

uppfattningen som får stöd i såväl doktrin som praxis. 86 I NJA 1948 s. 651, om ansvar i en 

ekonomisk förening, prövade HD skadeståndsansvaret efter att de konstaterat att personerna 

var ”med styrelseledamöter jämförliga företrädare för föreningen”. Stattin påpekar här att HD 

genom detta konstaterade att en prövning av om personen är att anses som de facto director är 

avgörande för om ansvarsfrågan kan prövas.  

I ett senare rättsfall, NJA 1997 s. 418 fastslog HD att ” … den som framstår som den i själva 

verket bestämmande i bolaget utan att formellt ingå i ett sådant bolagsorgan som avses i 15 

kap 1-3 §§  (motsvarande 29 kap. 1-3 §§) bör jämställas med en person med organställning”. 

Dessa uttalanden tar antagligen sikte på en shadow director (se nedan) men bör även träffa en 

de facto director då detta ansvar torde omfattar en snävare grupp personer. I förarbeten till 

                                                
83 Stattin, 2008, s. 398 och 402. 
84 Svernlöv, 2012, s. 43 ff. 
85 Åhman, Ola, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten: om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna för deras 
representationsrätt = [Authority and internal duties in company law] : [on company representatives, the limits of their power 
to bind the company and on their internal obligations], Iustus, Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1997, s. 384. 
86 Stattin, 2008, s. 407. 
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ABL uttalas att ”det bör sålunda understrykas att det som sker inom ett bolag kan föranleda 

straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar även för personer som inte har ställning som 

styrelseledamöter”. 87  Även i NJA 1979 s. 555 och NJA 1993 s. 740 uttalar HD att en person 

med faktisk maktposition och möjlighet att påverka förvaltningen i bolaget kan bli ansvarig. 

Det fordrades i dessa situationer följaktligen inte att företrädaren var legal företrädare för den 

juridiska personen.  

I RH 28:84 påkallade ett moderbolag, som ägde 90 procent av ett dotterbolag, inlösen av 

minoritetsaktieägare hos styrelsen. Moderbolaget åtog sig därefter att sköta vissa förfaranden 

å dotterbolagets vägnar. Vid handlandet var moderbolaget culöpst och hovrätten ansåg att alla 

förutsättningar för skadestånd enligt 15 kap. 1 § ABL (jfr. 29 kap. 1 §) var uppfyllda men att 

det var just aktieägaren som förfarit culpöst som inte omfattades av lagrummet. På grund av 

att moderbolaget agerat i dotterbolagsstyrelsens ställe genom att ha åtagit sig uppgiften som 

ålegat styrelsen ansåg hovrätten att moderbolaget ”kommit att bära skadeståndsansvar 

gentemot aktieägare i dotterbolaget”.   

Domstolsuttalandena ger uppfattningen att de facto directors omfattas av samma regler som 

de jure-ledamöter. En enhetlig doktrin instämmer om att så bör fallet vara. Det medför att en 

funktion i moderbolaget som officiellt ger anvisningar till dotterbolaget således inte kan 

undgå skadeståndsansvar för bolagets skada utan ska omfattas av en analog tillämpning av 29 

kap. ABL.  

Emellertid har inga rekvisit utröntas i praxis. Det råder därför viss osäkerhet kring vilka 

rekvisit som ska vara uppfyllda för att en person ska anses vara en de facto director. 

Begreppen egentlig och faktisk organställning används flitigt utan att egentligen definieras i 

rättskällorna. Stattin har sökt ledning i den engelska, tyska och amerikanska rätten där 

rättsfiguren florerat en längre tid och uppmärksammat att rekvisiten i någon form föreligger.88  

För det första ska personen agera som en styrelseledamot frivilligt utan att formellt vara 

utsedd av bolagsstämman. Handlingar som företagits på grund av omedvetenhet eller tvång 

aktualiserar således inte ansvar. Att agera som styrelseledamot kan innebära att personen 

exempelvis deltagit i styrelsearbetet och medverkat till besluten genom att lägga förslag, 

deltagit i diskussioner och omröstningar med samma möjligheter till påverkan som de jure-

ledamöterna eller att personen ägnat sig åt aktiviteter som ingår i styrelsens exklusiva 

                                                
87 Prop. 2000/01:150 s. 70. 
88 Stattin, 2008, s. 408. 
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kompetens. Här torde man vanligtvis kunna utesluta att en person som endast närvarar på 

styrelsemöten för att svara på frågor eller hålla föredrag deltagit i handläggning och 

beslutsfattande i ett ärende. 89  

För det andra krävs det att bolagsorganen i bolaget i fråga haft vetskap och samtyckt till 

personens agerande. Första frågan blir således om bolaget kan tillräknas vetskap.  Att 

styrelsen eller VD har kunskap om de facto directorns ställning är en förutsättning för hans 

eller hennes agerande då det är svårt att föreställa sig att ett eventuellt ifrågasättande av 

handlandet inte skulle leda till vetskap. Att en enskild aktieägare vet om de facto directors 

handlande torde dock inte leda till att bolaget ska anses vara i vetskap, då aktieägaren är en 

separat rättslig person och heller inte har ett uppdrag i bolaget. Är situationen istället att alla 

aktieägare både har kunskap om och accepterar detta menar Stattin att förfaranden kan liknas 

vid SAS-principen, och att bolaget får anses vara medveten om de facto directorn. Huruvida 

en majoritet av aktieägarnas vetskap inverkar på de facto directors ställning är oklart. Å ena 

sidan innehar majoriteten inte uppdragsställning i förhållande till bolaget men å andra sidan 

blir den praktiska skillnaden inte speciellt stor för det fall att alla eller en majoritet av 

aktieägarna har vetskap. Stattin menar att den kanske mest ändamålsenliga tolkningen är att 

bolaget ska anses ha vetskap om majoriteten av aktieägarna har det. Om bolaget kan anses 

vara i vetskap krävs även samtycke till de facto directorns agerande. Detta samtycke kan vara 

både uttryckligt och konkludent, t.ex. om bolaget agerar utifrån de facto directors handlingar 

som styrelseledamot.90  

5.2.2 Shadow director 

Distinktionen av de facto director och shadow director är inte självklar i svensk rätt, och ser 

emellertid olika ut i engelsk, tysk och amerikansk rätt. Man skulle kunna påstå att de facto 

director inryms i shadow director-begreppet. En shadow director styr också ett bolag utan 

formell makt men vill till skillnad från de facto director inte visa detta utåt. Rättsfigurens 

existens i svensk rätt är mycket mer oklar än de facto director. Shadow directorn besitter 

väsentligt inflytande över bolaget genom att exempelvis tillsätta en styrelseledamot som 

målvakt eller agera som att han eller hon är styrelseledamot eller VD. Personen eftersträvar 

inte någon formell ställning utan vill ofta styra bolaget utan att offentliggöra sina intressen 

                                                
89 Stattin, 2008, s. 409-413. 
90 Stattin, 2008, s. 409-413. 
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eller ådra sig ansvar. En shadow director agerar i det fördolda. Exempelvis för att dölja sin 

ekonomiska brottslighet. 91  

Huruvida ansvar kan ankomma på en person som utövar bestämmande inflytande får HD:s 

fall NJA 1997 s. 418 relevans igen. En person som framstår som den bestämmande i bolaget 

utan att vara ett formellt bolagsorgan som avses i skadeståndsreglerna bör likställas med en 

person i organställning. Av värde är här att poängtera att HD inte prövade skadeståndsansvar 

enligt skadeståndsreglerna i målet utan bristtäckningsreglerna i dåvarande 12 kap. ABL. 

Stattin menar dock att uttalandet av ändamålsenliga skäl torde kunna analogvis tillämpas även 

på 29 kap. ABL. 92  

Mer vägledning än ovan ger inte HD:s rättsfall. Svensk doktrin ger heller inte mycket att gå 

på. Stattin och Svernlöv har undersökt frågan i engelsk rätt då shadow director där är ett 

lagfäst institut sedan långt tillbaka. Det finns också många rättsfall på området och en hög 

flora av doktrin. 

Svernlöv beskriver att engelsk rättspraxis ställer upp fyra rekvisit. Dels ska det vara visat 

vilka som är de jure-ledamöter, dels att personen har gett anvisningar till dessa ledamöter om 

hur de ska agera i relation till bolaget och dels att ledamöterna agerade i enlighet med 

anvisningarna. Slutligen ska ledamöterna varit vana vid att följa anvisningar från personen i 

fråga. 93  

Stattin, som gjort en något djupare analys, tolkar fram följande rekvisit vid en jämförelse med 

den engelska rätten. För att en person ska anses vara en shadow director ska personen ha 

lämnat anvisningar till bolaget, t.ex. till styrelsen eller VD och bolaget ska agerat utifrån 

instruktionerna så att ett mönster kan utläsas, dvs. gjort det över tid. 94 

Såväl fysiska och juridiska personer kan enligt engelsk rätt vara styrelseledamöter och därav 

även shadow directors. Inom svensk aktiebolagsrätt kan endast fysiska personer bli utsedda 

till styrelseledamöter på grund av att det för aktieägarnas förtroende för ledamöterna är 

främmande med juridiska personer i denna ställning. Frågan om vem som kan vara shadow 

director måste ta sin utgångspunkt i detta. Stattin menar att förtroende- och 

kvalifikationskraven för styrelseledamöter saknar relevans för shadow director. En shadow 

director kan många gånger vara just en aktieägare och det faktumet att aktieägarna ska ha 

                                                
91 Svernlöv, 2012, s. 43 ff.  
92 Stattin, 2008, s. 414. 
93 Svernlöv, 2012, s. 44. 
94 Stattin, 2008, s. 416. 
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förtroende för denna person bör då inte stå i vägen för ett ansvarsutkrävande. Om någon 

annan än en aktieägare ska prövas för att vara shadow director torde heller inte aktieägarnas 

förtroende för personen spela roll. Detta gäller därav både fysiska som juridiska personer. En 

ändamålstolkning av skadeståndsreglerna i 29 kap. ABL tyder på att även juridiska personer 

som aktieägare ska kunna anses vara shadow director menar Stattin. 95  

Svernlöv utgår från att han eller hon som företräder den juridiska personen ska anses vara 

shadow director istället.96 Stattin motsätter sig ej detta men påpekar också att detta ger en 

ansvarsfördelning som inte endast är till nackdel de fysiska personerna som företrädare utan 

även för den skadelidande på grund av den svagare betalningsförmågan.  Dessutom, om saken 

gäller en anställd ska han eller hon prövas i ljuset av om personen handlat i egenskap av 

anställd, och om så är fallet, torde det vara svårt att hävda att han eller hon är en shadow 

director. 97  

Anvisningar kan vara såväl preciserade, allmänna eller principiella för att anses vara styrning 

i shadow director-mening. De ska vara någorlunda tydliga och uppmanande och gälla 

bolagets verksamhet, exempelvis direkta anvisningar, avtalsbestämmelse eller tydlig social 

påverkan. Mer osäkert är allmänna åsikter om hur bolaget bör agera. Något uppsåt att vilja 

kontrollera bolaget anser inte Stattin finns enligt gällande svensk rätt, utan att lämna 

instruktioner till de styrande organen, styrelse eller VD torde räcka. Stattin hävdar dock att 

shadow director-ansvar borde kunna aktualiseras även vid anvisningar till andra ledande 

enheter, t.ex. ekonomichefen.98  

Stattin identifierar krav på att ett mönster ska ha bildats i engelsk rätt och menar på att 

shadow director i svensk rätt rimligtvis fordrar liknande följdssamhet från mottagaren av 

anvisningar. Det innebär dels att enstaka uppmaningar inte medför ansvar och dels att 

upprepade anvisningar som inte efterlevs av styrelsen eller VD inte heller medför en 

tillämpning av shadow director-ansvar. 99  

5.2.3 Gemensamma synpunkter på de facto och shadow director  

Möjligheten att ålägga de facto och shadow director ansvar är tillsynes viktigt för att 

skadeståndsreglerna ska vara ändamålsenliga och heltäckande. Distinktionen av de facto 
                                                
95 Stattin, 2008, s. 416 ff. 
96 Svernlöv, Carl, Ansvarsfrihet: dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt, 1. uppl., Norstedts juridik, Diss. Stockholm : 
Stockholms universitet, 2007,Stockholm, 2007, s. 183. 
97 Stattin, 2008, s. 417-418. 
98 Stattin, 2008, s. 418-419. 
99 Stattin, 2008, s. 420. 
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director och shadow director är inte självklar i svensk rätt, och ser emellertid olika ut i 

engelsk, tysk och amerikansk rätt. Stattin behandlar frågan om en uppdelning av dessa har 

någon betydelse för ansvaret. Man skulle kunna påstå att de facto director inryms i shadow 

director-begreppet. Dotevall, Åhman och Andersson har i äldre litteratur behandlat shadow 

director, men utan att göra skillnad mot de facto director. Den svenska lagstiftaren har heller 

inte valt att behandla begreppet var för sig, utan hänvisar till de facto director i förarbeten, 

som främst tar sikte på problematiken med bulvaner och målvakter som bolagsorgan,100 vilket 

i sig snarare kan anses vara en fråga om shadow director-ansvar. Lagstiftaren nöjde sig med 

att det fanns möjlighet att göra även personer med informell makt skadeståndsansvariga varav 

inga uttryckliga förändringar i lagens skadeståndsregler gjordes.101  

Moderbolaget är många gånger typfallet av en shadow director då det i koncernorganisationer 

i regel ges anvisningar och instruktioner på ett icke formellt sätt.102  Det finns också vissa 

skyldigheter som ankommer på moderbolaget, t.ex. att upprätta en koncernredovisning, som 

kräver viss interaktion med dotterbolaget. Dessa uppgifter utlöser således inget ansvar ex 

analogia.  

5.3 Skadeståndsansvar för styrelse och VD i moderbolaget  

I kapitel 4 beskrivs det skadeståndsansvar som åvilar styrelse och VD i ett aktiebolag. Inom 

aktiebolagsrätten har styrelse och VD i ett moderbolag också visst ansvar för hela 

organisationen. Detta ansvar skiljer sig från aktieägaransvaret och även från ansvar ex 

analogia då det snarare handlar om kontroll och tillsyn än anvisningar.  

5.3.1 Koncernstyrelsens skadeståndsansvar 

Enligt den i ABL tänka organisationsuppbyggnaden i aktiebolag och funktionsfördelningen 

ligger det primära skadeståndsansvaret för tillsyn av bolagets verksamhet på styrelsen i det 

bolag där styrelsen sitter. Dotterbolagets styrelse har därav det närmaste skadeståndsansvaret 

för verksamheten i dotterbolaget på samma sätt som styrelsen i moderbolaget har ansvaret för 

moderbolaget.103 Huruvida moderbolagets styrelse, även kallad koncernstyrelsen, åläggs ett 

skadeståndsansvar för vållande av skador som uppstår i dotterbolaget utreds här nedan.  

                                                
100 Prop. 2000/01:150 s. 70, 76. 
101 Svernlöv, 2012, s. 45.   
102 Stattin, 2008, s. 424. 
103 Svernlöv, 2012, s.47, 49. 
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Till att börja med kan koncernstyrelsen åläggas skadeståndsansvar som ett led i det s.k. 

rekryteringsansvaret. Resonemanget grundar sig i att moderbolaget är aktieägare i 

dotterbolaget och koncernstyrelseledamöterna agerar representanter för moderbolaget. På så 

sätt är koncernstyrelsen aktieägaren röst. I detta uppdrag ingår därför att tillsätta styrelsen i 

dotterbolaget. Som nämnts under avsnitt 2.3 har styrelsen en mycket viktig roll i bolaget 

vilket innebär att styrelsen måste vara tillräckligt kompetent. Rekryteringsansvaret innebär att 

en koncernstyrelse med iakttagande av tillräcklig omsorg väljer en styrelse som ska vara 

tillräcklig och kompetent. Är styrelsen istället otillräcklig eller inkompetent skulle därför ett 

skadeståndsansvar kunna aktualiseras. Orsakar dotterbolagets styrelse genom vårdslöshet 

skada på bolaget är koncernstyrelsens skadeståndsansvar beroende av huruvida denna kan 

visa att erforderlig hänsyn tagits till kraven på styrelsen vid rekryteringen.104  

Ett kontrollansvar åligger även koncernstyrelsen. I avsnitt 2.3 diskuterades 

informationsutbytet mellan koncernbolagen enligt 8 kap. 4 och 5 §§ ABL som möjliggör den 

ekonomiska bedömningen av organisationen och den koncernredovisning som moderbolaget 

har att upprätta. Moderbolaget har ett kontroll- och tillsynsansvar som kan resultera i att 

koncernstyrelsen blir skadeståndsskyldig för det fall styrelsen genom vårdslöshet brister att 

uppfylla detta ansvar. 8 kap. 4 § ABL föreskriver att moderbolagets styrelse löpande ska göra 

prognoser för hela koncernens ekonomiska situation. 105   

Det nyss nämnda tillsynsansvaret är indirekt och betydligt mer begränsat än styrelsens 

motsvarande inom det egna bolaget, då den egna verksamheten är dotterbolagets direkta och 

primära tillsynsansvar. Svernlöv skriver att moderbolagets styrelse har en långtgående rätt att 

förlita sig på information som dotterbolagen ger. Det kan tänkas att, om starka skäl finns, kan 

en aktivitetsplikt aktualiseras för moderbolagets räkning att kräva relevanta och adekvata 

bedömningsunderlag samt, om behov finns, utreda saken närmare. Sådana skäl kan 

exempelvis vara signaler om brister i redovisningen eller annan information från dotterbolaget 

enligt de allmänna sysslomannareglerna (se uppdragstagare). Skulle moderbolaget vid 

utredningen upptäcka att brister de facto föreligger kan det tänkas att det även skulle medföra 

en skyldighet för moderbolaget att vidta relevanta åtgärder. 106  

En koncernstyrelse kan även i instruktioner från moderbolagets aktieägare ha till uppgift att 

tillse att koncernens arbete utförs under viss kontroll, med exempelvis frågor om 

                                                
104 Svernlöv, 2012, s. 47 ff. 
105 Svernlöv, 2012, s. 48. 
106 Svernlöv, 2012, s. 48, jfr. prop. 1975:103 s. 375. 
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riskhantering, målstyrning och efterlevnad av koncernens rutiner och policyer. Huruvida det 

är möjligt att genom anvisningar utvidga koncernstyrelseledamöternas personliga ansvar 

genom att ge omfattande instruktioner är oklart, men torde inte vara möjligt. Det kan  

eventuellt bli en gränsdragningsfråga gällande vad som ska ingå i moderbolagsstyrelsens 

respektive dotterbolagsstyrelsens uppdrag. Gränsdragningsproblematik mellan kontroll-och 

tillsynsansvar och skadestånd ex analogia kan även föreligga. 

Svernlöv understryker att det finns stora riskerna med allt för långtgående ansvar för 

koncernstyrelse, då det står i strid med aktiebolagsrättens funktionsfördelning. 107  I 

förarbetena år 1999 till den reformering som gjorde avseende styrelse-och ansvarsregler 

framhölls att allt för omfattande koncernstyrelseansvar dels skulle leda till svåra 

rekryteringsproblem och dels hämma styrelsen från att våga ta affärsmässigt förenade 

risker.108  

5.3.2 Skadeståndsansvar för VD i moderbolaget 

I sammanhanget är det också av intresse att undersöka vilket ansvar som en VD i en koncern 

har. Inom koncerner är det emellertid vanligt att en koncernchef ges ansvaret för hela 

organisationens löpande verksamhet. Koncernchefen har dock ingen legal plats inom 

aktiebolagsrättens organisationsschema och kan således inte träda in i en slags roll som 

”koncern-VD”, vilket behandlats ovan.  

VD:s kompetens framgår av 8 kap. 29 ABL som föreskriver ett ansvar för den löpande 

förvaltningen. Huruvida den löpande förvaltningen inkluderar hela koncernorganisationen 

eller endast moderbolaget i sig är den första frågan. Den andra frågan är, för det fall VD har 

ett ansvar även för dotterbolagens förvaltning, vilka skadeståndsgrunder som kan komma att 

aktualiseras. Rättskällorna ger inte mycket vägledning i dessa frågor, vilket kan indikera på 

att ett sådant ansvar inte existerar.  

Vad som inryms i 8 kap. 29 § ABL är en bedömning av vad som anses vara sedvanliga beslut 

och handlingar för bolaget i fråga. Kan man anse att förvalta dotterbolagets angelägenheter 

omfattas av den löpande förvaltningen torde ett motsvarande ansvar för denna tillskrivas VD.  

I praktiken är det exempelvis vanligt att moderbolaget är ett s.k. holding bolag. 

Moderbolagets verksamhet är då i huvudsak att förvalta ägandet i dotterbolagen. 

Moderbolagets VD får därtill uppgift att styra och kontrollera koncernens bolag. VD i ett 

                                                
107 Svernlöv, 2012, s. 49. 
108 SOU 1995:44 s. 241 och prop 1997:98:99 s. 75. 



 42 

holdingbolag torde därför kunna falla inom denna paragraf. Huruvida VD i moderbolaget som 

bedriver egen verksamhet kan anses ha en koncern-förvaltande roll blir mer tveksam.  

Likt ansvaret för en koncernstyrelse torde det, för det fall förvaltning av koncernens 

organisation ankommer på moderbolagets VD, handla om tillsyn och kontroll. Det har redan 

utretts att VD inte har någon makt att ge anvisningar med bindande verkan till dotterbolaget. 

Vad som ska ingå i detta kontrollansvar är emellertid oklart. Prövningen torde alltid vara en 

produkt av 8 kap. 29 § ABL då, till skillnad från styrelsen, VD inte har en uttrycklig lagregel 

som föreskriver ett sådant ansvar (jfr 8 kap. 4 § ABL). Det får därför ifrågasättas om något 

sådant ansvar ens kan tillskrivas en koncern-VD på legala grunder. Det hindrar dock inte att 

en VD (eller styrelseledamot) i moderbolaget som de facto ger instruktioner till dotterbolaget 

kan göras skadeståndsansvariga på analoga grunder.  

5.4 Koncernstyrelseansvar i HQ-målet? 

I skrivande stund ska frågan om skadeståndsansvar prövas i ett mycket aktuellt och 

uppmärksammat fall gällande HQ-koncernen. 109  Saken gäller delvis huruvida 

styrelseledamöterna i moderbolaget för koncernen kan tillskrivas ansvar för dotterbolaget, 

HQ-banks, skador. HQ Bank ägdes i sin helhet av HQ AB. Frågan som bland annat ska 

prövas av tingsrätten är huruvida tidigare styrelseledamöter i både HQ Bank och HQ AB kan 

komma att bli solidariskt skadeståndsansvariga till aktieägarna till HQ AB. Ansvaret baseras 

på grova missförhållanden i HQ bank som lett till skador. Verksamheten i koncernen bedrevs 

i huvudsak i HQ Bank och dess systerbolag HQ fonder Sverige AB då HQ AB var ett 

finansiellt holdingbolag. HQ AB satt länge i samma lokaler som HQ Bank och hade i mångt 

och mycket gemensam personal och andra bolagsfunktioner. Det anges även att alla viktiga 

beslut i HQ Bank i regel togs av moderbolagets styrelse. Såväl internt och externt har 

moderbolaget och dotterbolaget agerat under namnet HQ.110  

Styrelseledamöterna anklagas för att ha agerat vårdslöst i uppdraget då de dolt den 

underkapitalisering i banken som de haft insikt om i flera års tid. Styrelsen anklagas också för 

att lämnat missvisande information till berörda myndigheter. Det som i målet är intressant för 

avsnittets behandling är skadeståndskravet gentemot Mats Qviberg, en av de största 

aktieägarna och styrelseledamot i HQ AB, men inte i banken. Käranden i målet menar att 

Qviberg tagit beslut på egen hand helt oaktat bolagens formella struktur och i princip varit en 

                                                
109 Mål nr T-9311-11. 
110 Åberopade omständigheter av käranden i mål nr T-9311-11.  
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avgörande röst i alla viktiga frågor, t.ex. genom att informellt sammanträda med bankens 

styrelse en gång i veckan för att diskutera både HQ AB och bankens angelägenheter.  

Huruvida skadeståndsanspråket vilar på det tillsynsansvar som ovan beskrivits i avsnitt 5.3 

eller om det här kan komma att bli en fråga om skadestånd enligt ABL, ex analogia eller 

något slags ansvarsgenombrott för styrelseledamot är inte klarlagt. Då käranden är aktieägare 

är det tal om ett internt skadestånd varav ansvarsgenombrottsdoktrinen, som den tidigare 

tillämpats, inte torde vara tillämplig då den skadelidande förr varit borgenärer.  

Käranden har påpekat att styrelsen i HQ AB hade kunskap om missförhållandena i 

dotterbolaget och inte endast valt att vara passiva utan även att dölja informationen utåt. 

Dessa omständigheter torde kunna aktualisera ett sådant kontroll- och tillsynsansvar som 

följer av 8 kap. 4 § ABL. Svernlöv uppgav att koncernstyrelse torde omfattas av en sådan 

kontrollplikt att misstanke om brister ska utforskas och information om brister medför en 

skyldighet att vidta åtgärder. Som Svernlöv understrukit måste dock det primära ansvaret 

ändå anses vila på styrelsen i det bolag som tagit skada. Kärandens uppfattning verkar vara att 

Qviberg är ansvarig på samma sätt som styrelseledamöterna i HQ Bank. Det är tillsynes inte 

fråga om ett tillsynsansvar i det läget och att endast tillämpa denna legala grund för den för 

sin talan kan inte anses vara varken passande eller vinna framgång. 

Kan det anses att Qviberg agerat som aktieägare för HQ Bank och därför bör tvisten prövas 

som ett skadeståndsansvar i enlighet med 29 kap. 3 § ABL? Qviberg är aktieägare i 

moderbolaget HQ AB och ett aktieägaransvar enligt nämnda paragraf tar därför sikte på HQ 

AB som de facto ägde banken. Ett ansvar enligt 29 kap. 3 § ABL aktualiseras därför inte. Då 

en juridisk person inte kan ta beslut utan representeras av fysiska personer är det mycket 

möjligt att Qviberg utgjorde denna person. Ett ansvar på denna grund blir istället en fråga om 

ansvar i moderbolaget, och om Qviberg i sin roll som styrelseledamot i denna agerade på 

stämman i dotterbolaget. Det skulle alltså bli tal om ett skadeståndsansvar för styrelseledamot 

enligt 29 kap. 1 § ABL. Moderbolaget drabbas av den skada som drabbar dotterbolaget vilket 

borde kunna innebära att moderbolaget kan rikta anspråk mot den uppdragande 

styrelseledamot som agerat som moderbolaget på stämman. Det torde alltså vara fråga om en 

indirekt skada och huruvida aktieägarna i moderbolaget kan få ersättning är därav mer 

tveksamt. 

Med hänsyn till den styrningsmodell som uppges ha tillämpats i HQ-koncernen är det 

lämpligt att även diskutera om Qviberg gjort sig skyldig till skadestånd på analoga grunder. 

Styrningen har inneburit att Qviberg givits utrymme att direkt ned till HQ Bank ge 
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instruktioner, vilket också skett med regelbundenhet. Utifrån vad som i målet framkommit har 

HQ Banks organledamöter visat följsamhet till dessa anvisningar och att ett mönster bildats. 

Det innebär att de allmänna rekvisiten för ett shadow director ansvar skulle kunna vara för 

handen. Shadow director-ansvar är emellertid inte en klargjord eller generellt accepterad 

rättsfigur varav dess tillämplighet är högst oklar. På grund av ABL:s bristande förmåga att i 

dessa fall spegla ansvaret mot hur anvisningarna sett ut i organisationen kan det vara på sin 

rätta plats för rättstillämparen att på ett tydligt sett visa att avsteg från det lagenliga 

organisationsschemat inte innebär ansvarsfrihet. För det fall Qviberg förmått HQ Banks 

organledamöter att styra banken i botten kan den rättvisesökande tycka att även han ska kunna 

åläggas ett skadeståndsansvar. Mest logiskt, praktiskt och framåtskridande skulle en sådan 

tillämpning också vara. För domstolen att beakta är dock grundläggande aktiebolagsrättsliga 

principer som lagens skadeståndsregler är byggda på. Dessutom är alltid oklara rättsfigurer 

utvecklade i praxis ett brott mot förutsebarheten och analogier måste göras med högsta 

möjliga försiktighet.  

Målet prövas i nuläget i tingsrätten. Skadeståndsansvarsfrågan gällande Qviberg bör redas ut i 

HD eftersom att de anförda omständigheterna torde kunna aktualisera ett shadow director-

ansvar. Rättsläget behöver förtydligas och ett modernt uttalande är nödvändigt. För det fall 

HD anser Qviberg vara ansvarig på analoga grunder har man fog att förvänta sig att HD då 

samtidigt väljer att precisera rekvisiten. I nuläget är gränserna för ansvarets tillämpning inte 

mer än spekulationer från de senaste decennierna på grund av dess sällsynthet i det rättsliga 

rummet. En annan väg för HD att ta är att pröva frågan och förkasta skadestånd ex analogia 

med en uppmaning till lagstiftaren att ta itu med problematiken genom lagstiftning. HQ-

koncernens styrningsmodell är inte unik, tvärtom mycket vanlig och leder till – när olyckan 

väl är framme –svåra koncernrättsliga ansvarsfrågor.  

5.5 Kapitelvisa slutsatser 

Moderbolaget som aktieägare kan åläggas ett ersättningsansvar gentemot dotterbolaget genom 

det aktieägaransvar som följer av 29 kap. 3 § ABL. Detta ansvar tar sikte på stämmobeslut 

och kräver att aktieägaren varit grovt culpös och att brott mot ABL, tillämplig lag om 

årsredovisning eller bolagsordning föreligger. Regeln är svårtillämpad och brister i att fånga 

upp ansvar för de anvisningar som är vanliga inom koncernorganisationer, genom exempelvis 

olika koncernfunktioner som saknar legal makt.  
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Koncernorganisationens sätt att bedriva verksamhet stämmer många gånger inte överens med 

hur bolag ska styras enligt aktiebolagsrätten. Eftersom att organisationsschemat lägger 

grunden för ansvarsbedömningen enligt 29 kap. ABL har vi sett prov på kreativa lösningar för 

att fylla de luckor där lagstiftningen inte räcker till för ett adekvat och heltäckande 

ansvarsutkrävande. 

Det i praxis utvecklade skadestånd ex analogia har till syfte att komplettera det lagenliga 

skadeståndet och då komma till bukt med den ovannämnda problematiken. Såväl lagstiftaren, 

rättspraxis som svensk doktrin pekar alla på att inte endast formellt utsedda bolagsorgan ska 

kunna ställas till svars för handlande som leder till skada för bolaget. Den som utövar 

inflytande får således också utgå från att anvisningar är förenat med ansvar. Moderbolagets 

styrning utgör ofta typfallet av sådant maktutövande som shadow director-ansvar tar sikte på.  

Däremot finns det vissa förpliktelser som ankommer på moderbolaget, som givetvis då inte 

kan komma att föranleda ett shadow director-förhållande, så som 

koncernredovisningsskyldigheten eller sådana skyldigheter som ankommer på koncernorgan. 

I viss mån har moderbolagets styrelse ett tillsynsansvar även för dotterbolagens organisationer 

vilket innebär att ansvarsområdet för organen överlappar varandra. Ansvaret åligger dock 

primärt bolagets egna ledamöter. Skadestånd enligt 29 kap. 1 § ABL för styrelseledamot i en 

koncernstyrelse till följd av styrelsens åtaganden enligt 8 kap. 4 § kan vara problematiskt om 

koncernen är svåröverskådlig och bolagen inte är speciellt integrerade med varandra. Det 

skapar incitament för att ha tydliga och strikta interna styrningsregler. Det framstår inte som 

att utvecklingen kommer att innebära ett mer omfattande kontroll- och tillsynsansvar. Särskilt 

med beaktande av att tidigare förarbeten har påtalat att de negativa konsekvenserna innebär 

bland annat rekryteringsproblem.  

Till skillnad från koncernstyrelsen har moderbolagets VD i huvudregel inte något legalt 

ansvar för dotterbolagens verksamheter. Frågan torde kunna prövas i förhållande till VD:s 

förvaltningsansvar enligt 8 kap. 29 § ABL om VD:s uppdrag innebär just att hantera 

förvaltningen av koncernens bolag, t.ex. i holdingbolag. Oavsett är det osäkert om ansvar 

enligt 29 kap. 1 § ABL kan utsträckas till dotterbolagens verksamheter på grund av att det 

primära ansvaret vilar bolagsorganen i dessa.  
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6. Något om ansvarsgenombrott 

Ansvarsgenombrott för aktieägare är en omdebatterad doktrin som har relevans inom 

koncernförhållanden. Att bolaget åsamkas skada kan leda till skadeståndsansvar. Borgenärer 

drabbas indirekt av bolagets reducerade ekonomiska situation. Det finns därför direkta 

skyddsregler till fördel för borgenärer på olika håll i ABL. Till skillnad från den tidigare 

framställningen som har tagit sin utgångspunkt i direkt skada i dotterbolaget, så tar 

ansvarsgenombrottsdoktrinen sikte på den skada som drabbar dotterbolagets fordringsägare, 

dvs. ett ansvar för dotterbolagets skulder. Skadeståndsansvar genom ansvarsgenombrott följer 

inte av lag utan har utarbetats i praxis. Det finns även viss praxis som medger att 

styrelseledamöter kan komma att drabbas av ansvarsgenombrottet på samma sätt som 

aktieägaren.  

6.1 Ansvarsgenombrott för aktieägare 

Ansvarsgenombrott tar sikte på att en aktieägare trots ansvarsfriheten enligt 1 kap. 3 § ABL, 

genom icke lagfästa rättsprinciper, blir ansvarig för bolagets förpliktelser. Rättsfiguren 

tillämpas endast i yttersta undantagsfall och är omdebatterad. De rekvisit som allmänt har 

utrönas enligt praxis och doktrin får anses vara när ett begränsat antal delägare bedriver en 

verksamhet som;111 

1. är osjälvständig i förhållande aktieägarnas egen verksamhet 

(osjälvständighetsrekvisitet) 

2. aktieägarna på ett otillbörligt sett använt bolagsformen för att reducera egna 

ekonomiska risker (otillbörlighetsrekvisitet) 

3. bolaget är underkapitaliserat med hänsyn till verksamhetens art och omfattning samt 

risker och förpliktelser som verksamheten kan förväntas medföra 

(underkapitaliseringsrekvisitet) 

Från tidigare praxis har man kunnat dra slutsatsen att ansvarsgenombrott inom koncerner 

exempelvis kan inträffa när ett tomt dotterbolag står som part i ett avtal trots att det är 

moderbolaget som är den bakomliggande avtalsparten. Däremot aktualiseras normalt inte 

ansvarsgenombrott när ett moderbolag inte tillför mer kapital till ett dotterbolag som har 

                                                
111 Svernlöv, 2012, s. 49 ff.  
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ekonomiska svårigheter. 112 I NJA 1982 s. 244 blev ett moderbolag skadeståndsskyldig 

gentemot sitt dotterbolags borgenärer efter att HD ansett att rekvisiten för ansvarsgenombrott 

varit för handen. Koncernen hade utåt sett gett sken av att ha enhetliga resurser, stabilitet och 

soliditet. Borgenärerna hade emellertid, på grund av rutinerna i koncernens organisation, i det 

verkliga fallet ett avtal med ett resurslöst dotterbolag.  

Rättsläget kan i viss mån vara förändrat efter ett rättsfall från 2014, men kritik har riktats mot 

de principiella uttalandena. Viss doktrin tolkar HD:s uttalanden i NJA 2014 s. 877, om 

ansvarsgenombrott för aktieägare, som ett övergivande av den associationsrättsliga 

genombrottsregeln, speciellt då HD lägger stor vikt vid att det var fråga om ett s.k. 

processbolag.113 En förklaring till ett sådant ansvar har varit en tillämpning av ”en oskriven 

associationsrättslig genombrottsregel” som kan aktualisera ansvar när vissa givna rekvisit är 

uppfyllda.114 Enligt HD tar regeln sikte på situationer när verksamheten som bedrivs i 

bolagets namn egentligen är att anse som bedriven av ägaren själv, eller någon annan (jfr NJA 

1935 s. 81 och NJA 1975 s. 45). HD säger att ett sådant ansvar möjligen kan baseras på 

allmänna principer om utomobligatoriskt skadeståndsansvar som ägaren av ett skadevållande 

bolag ska stå. I ansvarsbedömningen uttalade HD att bestämmelsen i 1 kap. 3 § ABL om 

aktieägares ansvarsfrihet är generellt hållen och att ansvarsgenombrott får anses ta sin 

utgångspunkt i ansvar som kan följa av allmänt tillämpliga civilrättsliga principer.  

Saken är dock inte helt klar menar bland annat Sandström ställer sig frågande HDs domskäl. 

Han pekar dels på att källknappheten och exempeltorkan brister i att utveckla 

rättstillämpningen och dels på att motivuttalandena saknade resonemang kring skyddsnormer 

och de effekter som ansvarsgenombrott kan tänkas resultera i. Sandström menar att rättsfallets 

lösning på frågan om ansvarsgenombrott kommer att vara svårtillämpad då den är vag och 

abstrakt då den hänvisar till ett antal allmänna principer. 115 Slutsatsvis kan de principiella 

uttalandena alltså ifrågasättas och hur ansvarsgenombrott kommer att utvecklas i framtiden är 

därmed oklart.  

Eftersom att ansvarsgenombrott är en omdebatterad men i någon mån existerande rättsfigur i 

svensk rätt kan man ställa sig frågan varför lagstiftaren inte valt att införliva bestämmelsen i 

                                                
112 Norburg, Emma, Om koncernen eller delar av koncernen har fått allvarliga ekonomiska problem till följd av finanskrisen 
- när kan moderbolags ansvar för dotterbolags skulder, så kallat ansvarsgenombrott, inträda?, InfoTorg Juridik, 5 oktober 
2009.  
113 Rönnheden, Andreas, Ansvarsgenombrott och processbolag, juridisk tidskrift nr 1 2015/16, s. 176. 
114 Rönnheden, s. 176. 
115 Sandström, Torsten, Ansvarsgenombrott och ABL – ett ordknappt prejudikat, Infotorg Juridik, 9 januari 2015. 
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lag. I propositionen till ABL fastslog regeringen den genom praxis framvuxna 

ansvarsgenombrottsdoktrinens existens och anförde att en sådan möjlighet till 

ansvarsutkrävande även fortsättningsvis skulle vara möjlig.116  

Propositionen hänvisar till den utredning som under 80-talet gjordes och den kritik som 

lagrådet i samband med denna framförde gällande ansvarsgenombrott. Ökad osäkerhet för 

dem som bedriver näringsverksamhet i form av aktiebolag, angavs som skäl till att inte 

lagstifta. Det var enligt utredning även osäkert om någon från rättssäkerhetssynpunkt 

tillfredställande lösning över huvud taget gick att åstadkomma. Vid tidpunkten för förarbetets 

undersökning, tjugo år senare, ansåg Aktiebolagskommittén att behovet av lagstiftning 

minskat dels på grund av strängare regler gällande bland annat tvångslikvidation, revisorers 

anmälningsskyldig samt lag (2014:836) om näringsförbud och dels på grund av 

ansvarsgenombrottets utveckling i praxis. Regeringen ansåg ändå att behovet av att skydda 

borgenärernas intresse fortfarande motiverade en lagfäst regel men att olägenheterna av en 

sådan bestämmelse på aktiebolagets användbarhet och attraktivitet skulle bli för stor. Man 

menade att aktieägarens ansvarsfrihet är en av grunderna inom aktiebolagsrätten vars 

inskränkningar kräver försiktighet. Dessutom ansågs det lagtekniskt svårt att konstruera en 

sådan allmän lagregel om ansvarsgenombrott. Det markerades dock att detta inte innebar 

något hinder för domstolarna att tillämpa och vidareutveckla 

ansvarsgenombrottsprinciperna.117  

6.2 Ansvarsgenombrott för styrelseledamot 

Den kontroversiella och i mångt och mycket oklara rättsfiguren ansvarsgenombrott för 

aktieägare aktualiserar även frågor om moderbolagets styrelse på samma sätt kan ställas till 

svars. Såväl Svernlöv som Stattin anser att denna grund för skadeståndsansvar skiljer sig från 

det allmänna kontroll- och tillsynsansvar som behandlats tidigare vilket kan förklaras genom 

att det direkta skyddsvärda intresset i dessa situationer är borgenären snarare än bolaget.  

Förutsättningarna vid ansvarsgenombrott är speciella och ovanligt förekommande. Praxis 

visar på en utveckling där ansvarsgenombrottssituationer även kan ålägga koncernstyrelsen ett 

skadeståndsansvar. I ett rättsfall gällande ansvarsgenombrott för styrelseledamöter menade 

tingsrätten att det inte gick att fastställa ägarförhållandena i processbolaget varav den enda 

rimliga lösningen var att ålägga styrelseledamöterna som stått för verksamheten 

                                                
116 Prop. 2004/05:85 s. 205-208.   
117 Prop 2004/05:85 s. 206-208.   



 49 

skadeståndsansvar. HD beviljade inte prövningstillstånd efter att hovrätten fastställt 

tingsrättens dom.118 Svernlöv menar att detta utfall resulterade i en stor förändring i rättsläget 

och att HD genom att inte pröva frågan lät de rättsliga utgångspunkterna i domen stå fast. Han 

påpekar dock också att några generella slutsatser inte kan dras på grund av de speciella 

omständigheterna i målet.119  

I det nyligen avgjorda målet NJA 2014 s. 877 uttalar emellertid HD att ”vad som nu har sagts 

om möjligheten av ansvar för aktieägare kan beroende på omständigheterna tänkas gälla 

även annan än aktieägare, t.ex. en styrelseledamot”.  Detta uttalande får anses ge det 

prejudikat som saknades 2011. Styrelseledamöter i bolag som äger processbolag åvilar med 

sannolikhet skadeståndsansvar enligt den praxis som nu gäller på området. Dock kan man 

anse att bristen på källor även i detta fall medför svårigheter att utröna institutets 

tillämpningsområde. Gäller exempelvis ett sådant ansvarsgenombrott för styrelseledamot 

sekundärt till ett aktieägaransvar, och således endast när ägarförhållandena inte är möjliga att 

kartlägga?  

6.3 Kapitelvisa slutsatser 

Trots ett färskt rättsfall från HD kan inte ansvarsgenombrottsdoktrinen anses vara klarlagd. 

De principiella uttalandena i NJA 2014 s. har varit föremål för extensiv kritik trots att själva 

utgången i målet inte var överraskande. I praktiken ledde utgången till ett associationsrättsligt 

ansvarsgenombrott, obeaktat att ansvaret grundar sig i allmänna civilrättsliga principer. Med 

hänsyn till de uttalanden HD gjort gällande styrelseansvar kan slutsatsen dras att även 

styrelseledamöter kan komma att åläggas ansvar genom ansvarsgenombrott enligt dessa 

allmänna civilrättsliga principer, i vart fall om ägarförhållandena inte går att fastställa. 

Tillämpningen är alltså högst oklar och det är svårt att dra relevanta slutsatser för den 

kommande utvecklingen i praxis.  

 

 

 

 

 

                                                
118 RH 2011:24 och beslut den 29 augusti 2011 i mål nr T 3551-10 
119 Svernlöv, 2012, s. 50-51.   
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7. Ansvarsfördelning i koncernen 

Skadestånd enligt 29 kap. ABL medför möjlighet att utkräva ansvar av bolagsorganen och har 

till syfte att upprätthålla marknadens, enskildas och samhällets förtroende för näringslivet 

genom att ge klara och effektiva incitament för bolagsorganen att fullgöra sina åtaganden. 120 

Ett viktigt skyddsintresse är också att bolagsorganen inte ska åläggas orimligt 

skadeståndsansvar. 121 Aktiebolagets grund vilar på att andra organ än aktieägarna tillser 

bolagets organisation och förvaltning. Skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1-3 §§ ABL är 

solidariskt enligt 6 § såtillvida det inte har jämkats. Ansvar i koncernorganisationen utgör 

emellertid ett mer komplext system än ansvarsreglerna enligt 29 kap. ABL. Det finns därav 

anledning att analysera hur ansvarsfördelningen ser ut, samt jämkningsmöjligheterna. 

Ansvaret kan delas upp i ansvar för det organ som mottar anvisningar och det organ som ger 

anvisningarna, samt att flera personer tillhörande samma bolagsorgan kan vara gemensamt 

vållande.  

7.1 Skadeståndsansvar för givare och mottagare av anvisningar 

Ett bolagsorgan har att följa högre organs anvisningar under vissa begränsningar men 

samtidigt ansvara för det egna lagenliga kompetensområdet. Aktiebolagsrättens organisation 

ger att lagenliga stämmoanvisningar ska verkställas, annars riskerar bolagsorganet 

skadeståndsansvar. Bolagsledningen blir normalt inte ansvarig gentemot bolaget vid skada till 

följd av verkställande av ett lagligt beslut fattat av stämman. När beslut strider mot ABL, 

tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen eller är behäftade med formella fel ska 

inte styrelse eller VD verkställa besluten, och kan således bli ansvariga om verkställande sker. 

Verkställande av beslut som strider mot bolagets intresse kan också leda till 

skadeståndsansvar. Ansvaret för mottagaren av anvisningar kan således aktualiseras när 

anvisningar verkställs som inte borde ha verkställts eller om sådana anvisningar som skulle ha 

verkställts inte gör det. Styrelseledamoten eller VD har att själv göra materiella bedömningar 

över huruvida ett verkställande av beslut är korrekt eller ej. 122   

Ansvar för lämnandet av anvisningar kan även uppkomma. Vad gäller stämmoanvisningar 

torde huvudsakligen skadeståndsansvar enligt 29 kap. 3 § ABL för aktieägare komma i fråga 

om en oriktig instruktion lämnats och sedan verkställts.  En lagstridig anvisning innebär ett 
                                                
120 Prop. 1997/98:99 s. 187.   
121 Kumlien, Johanna, Något om den aktiebolagsrättsliga jämkningsregeln, Svensk Jurist Tidning, 2009 s. 843. 
122 Stattin, 2008, s. 471 ff. 
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brott mot ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.  En sådan 

överträdelse krävs också för att beslut i strid med bolagsintresset ska vara 

skadeståndsgrundande. 123  Att aktieägaren varit grovt culpös är en förutsättning för att 

skadestånd ska vara aktuellt (jfr. culpa enligt 29 kap. 1 §). 

Ett lagenligt beslut från stämman som innebär skada för bolaget men inte strider mot bolagets 

intresse torde inte leda till skadeståndsansvar för någon part. Är däremot förutsättningarna för 

skadestånd enligt 29 kap. 1 § och 3 § ABL uppfyllda kan såväl aktieägare som bolagets 

företrädare komma att bli skadeståndsskyldiga. Skadeståndsansvaret är solidariskt enligt 29 

kap. 6 § ABL i den mån skadeståndsskyldigheten inte har jämkats för någon person enligt 5 §.  

Vid en jämförelse av skadeståndsreglerna i 29 kap. 3 § och 1 § ser man tydligt att styrelse och 

VD har ett mer vidsträckt ansvar gentemot bolaget än vad aktieägaren har. Det ligger i 

aktiebolagets natur, aktieägaren är inte uppdragstagare i bolaget. Som nämnts kan aktieägare 

tillvarata sina egna intressen vid utövandet av makt på bolagsstämman. Denna 

skadeståndsregel passar bra på relativt passiva aktieägare, som inte har speciellt bra insikt i 

bolaget verksamhet. Detta är inte fallet för moderbolaget som ofta har till syfte att driva 

dotterbolaget som en del av koncernstyrningen.124 Koncernorganisationen styrs normalt nedåt, 

och skiljer sig ofta åt från ett enmans aktiebolag. Resultatet blir att dotterbolagets styrelse och 

VD bär ett strängare skadeståndsansvar än moderbolaget som aktieägare enligt reglerna i 

ABL.  

7.1.1 Informella anvisningar 

Emellertid får bolagsorganen även instruktioner från moderbolaget genom anvisningar 

utanför stämman från exempelvis olika koncernfunktioner eller moderbolagets styrelse eller 

VD. Dessa instruktioner har som behandlads ingen legal makt och fråntar därför heller inte 

dotterbolagets bolagsorgan ansvar.  

I avsnitt 5.3 behandlades de facto och shadow director-ansvar som träffar personer som utan 

legal makt har ett starkt inflytande i ett bolag. Genom dessa regler ska ansvaret för bolagets 

styrning vara mer rättvisande för sådana situationer där exempelvis en koncernchef eller 

annan i moderbolaget ger anvisningar till dotterbolaget. Både de facto och shadow director är 

nödvändiga för att komplettera 29 kap. ABL. Dessa skadeståndsregler ex analogia medför att 

moderbolaget, koncernchefen eller annan som ger anvisningar som framstår som 

                                                
123 Stattin, 2008, s. 473. 
124 Se kapitel 3. 



 52 

bestämmande kan åläggas skadeståndsansvar på samma sätt som en styrelseledamot eller VD. 

Här får avskiljas det ansvar som omfattar en koncernstyrelse enligt avsnitt 5.3.1 gällande 

informationsgivning, redovisning och tillsyn i koncernförhållanden.  

Till att börja med bör något sägas om solidariskt skadeståndsansvar i 29 kap. 6 § ABLs 

tillämpbarhet på skadestånd ex analogia. Om en person blir skadeståndsskyldig på analoga 

grunder torde det likt ansvarsfördelningen av formella anvisningar bli fråga om ett solidariskt 

skadestånd mellan exempelvis VD i dotterbolaget som verkställt instruktionen och 

instruktionsgivaren i moderbolaget. Denna uppfattning baseras dels på att skadestånd ex 

analogia tillämpas på samma sätt som 29 kap. 1 § ABL och därför torde det vara 

ändamålsenligt att alla tillhörande bestämmelser i 29 kap. också ska göra det för att skapa en 

lämplig och rättvis systematik och dels för att det vore oproportionerligt och oskäligt att en av 

flera skadevållare som utgångspunkt bär en större börda. Solidariskt skadestånd för en 

shadow och en de jure-ledamot som vållat samma skada torde därför gälla.  

Styrelse och VD sätts således i en sits där de inte har någon lydnadsplikt under informella 

koncernorgan eller andra anvisningar utanför stämman och kan därav inte heller hänvisa 

verkställande åtgärder till beslut från dessa organ utan står själva ansvar. I viss mån kan 

givare av anvisningar bli skadeståndsansvariga men utan att frånta styrelseledamöterna eller 

VD som mottagit instruktionerna ansvar. Informell styrning är som behandlats mycket 

vanliga inom koncerner och leder till att ett stort ansvar vilar på dotterbolagets bolagsorgans 

axlar. Stattin uppmärksammar att doktrin framhäver VD:s roll på bekostnad av styrelsen i 

bolaget av den anledning att VD i dotterbolag ofta har den direkta kontakten med 

moderbolagets företrädare.125 Då gränsdragningsproblematik föreligger gällande kompetensen 

mellan styrelse och VD skulle man kunna tänka sig att en konsekvens av dessa instruktioner 

är att VD inkräktar på styrelsens område men främst att VD löper större risk att åläggas ett 

skadeståndsansvar vid verkställandet av de informella besluten än vad som egentligen 

omfattas av hans eller hennes ställning.  

7.2 Ansvarsfördelning och jämkning   

Då skador till följd av affärsbeslut kan bli mycket stora kan ett för strikt skadeståndsansvar 

eliminera incitamenten för personer att ta sig an rollen som VD eller styrelseledamot. 

                                                
125 Stattin, 1999, s. 875 ff. 
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Jämkningsregeln kan ses som en lösning när skadeståndsansvaret slår fel och har till syfte att 

förhindra orimliga skadestånd. 126  

Utgångspunkten är att de medvållande skadeståndsskyldiga är solidariskt ansvariga enligt 29 

kap. 6 § ABL, men, som nedan ska behandlas, har andra fördelningar av ansvar förekommit. 

Enligt 29 kap. 5 § ABL finns jämkningsmöjligheter. Ett skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1-3 

§§ ABL kan enligt 5 § jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art, 

skadans storlek och omständigheterna i övrigt. För att jämkning ska vara aktuellt ska dessa tre 

rekvisit motivera detta.  

Såväl givare som verkställare av anvisningar kan göras solidariskt skadeståndsansvariga för 

det fall dessa leder till skada i bolaget. Aktiebolagsrättsligt skadestånd bygger på allmänna 

skadeståndsrättsliga principer. För att tolka jämkningsinstitutet enligt ABL kan därför 

vägledning hämtas från 6 kap. SkL och enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler om 

medvållande, då ändamålet i båda fallen är att undvika orimliga skadestånd. 127  

Ovan konstaterades att 29 kap. 6 § ABL även gäller vid analog tillämpning av 

skadeståndsreglerna. Därtill måste det klargöras om detta även gäller jämkningsregeln. 

Jämkningsregeln fungerar som en slags ventil när skadeståndsreglerna slår fel. Det ska 

motverka sådana negativa effekter som alltför hårt skadeståndsansvar för organledamöter kan 

innebära, så som rekryteringsproblem eller reducerad vilja att ta affärsmässiga risker. En de 

facto eller shadow director har inget sådant skyddsvärt uppdrag i aktiebolagsrätten vilket talar 

för att detta ansvar heller inte ska kunna medföra en jämkning. Dock, att jämkningsinstitutet 

utgör en möjlighet att rätta till alldeles för tunga skadeståndsbördor kan ses som en 

nödvändighet vid alla situationer där personligt ansvar kan komma i fråga. 128 Eftersom att de 

facto och shadow director omfattas av skadeståndsreglerna kan en ändamålstolkning också 

peka på att tillhörande regler också bör göra det. 29 kap. 5 § ABL hänvisar till 

ersättningsansvar enligt 1-3 §§ som också utgör grunden för ett skadestånd ex analogia. Det 

vore exempelvis föga troligt att skadestånd ex analogia inte omfattas av regeln i 29 kap. 6 § 

ABL om solidariskt ansvar. Ur skadeståndsrättsligt hänseende talar skälen för att 

skadeståndsansvar ex analogia också ska kunna jämkas.  

                                                
126 Kumlien, 2009, s. 843 ff. 
127 Kumlien, 2009, s. 844. 
128 Kulmien, Johanna, Jämkning av skadestånd. Något om den aktiebolagsrättsliga jämkningsregelns tolkning och 
tillämpning, examensarbete i civilrätt, Uppsala universitet, 2008, s. 52-53. 
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7.2.1 Jämkning på grund av den skadelidandes medvållande  

Skadestånd kan jämkas på grund av den skadelidandes medvållande och att flera personer 

varit medvållande. Enligt 6 kap. 1 § 2-3 st. SkL kan en förmögenhetsskada jämkas om 

vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. Den skadelidande är i detta fall 

dotterbolaget och därav är frågan om bolagets handlande kan leda till en jämkning. Detta har 

besvarats nekande av HD. I NJA 2006 s. 136 prövades frågan om en revisors skadestånd 

skulle jämkas till följd av att bolaget varit medvållande. HD uttalade att jämkning på grund av 

den skadelidandes medvållande kan tillämpas inom aktiebolagsrätten men endast när en 

extern part är skadelidande. Det innebär att skadestånd enligt 29 kap. ABL på grund av 

medvållande från den skadelidande inte kan jämkas vid interna skadestånd.  

7.2.2 Ansvarsfördelning utifrån arbetsfördelning och organställning 

För det fall att flera medvållare är skadeståndsskyldiga gäller solidariskt ansvar om inte 

skadeståndsansvaret jämkats i enlighet med 29 kap. 5 § ABL. Skadeståndsansvar kan 

fördelats utifrån faktisk arbetsfördelning och organställning. Har exempelvis en person vållat 

skada i ringare grad än annan, har han eller hon kunnat åläggas ett mindre ansvar.129  

Redan vid ansvarsbedömningen kan arbetsfördelningen få relevans. Culpabedömningen 

påverkas av hur den faktiska arbetsfördelningen sett ut mellan styrelseledamöterna och 

företagsledningen. Arbetsfördelningen kan ha sin grund i lag, bolagsordning, beslut av 

överordnat organ eller för styrelsen – av styrelsens eget beslut. Svernlöv menar att en 

fördelning av uppgifter generellt motsvarar samma fördelning av ansvar. Han understryker 

dock att alla styrelseledamöter alltid har ett övervakande ansvar över styrelsens verksamhet 

som helhet och de särskilda uppgifter som handhas av annan. Motsvarande gäller VD:s 

delegation av sina uppgifter. 130 En ledamot kan alltså delegera vissa uppgifter men omfattas 

fortfarande av ett kontrollansvar om åtagandet ankommer på styrelsen enligt 

organisationsschemat, trots att ansvaret också ökar för personen som delegerats uppgiften. 131  

Ovan synsätt kan även appliceras på jämkningsinstitutet vid ansvarsfördelning mellan flera 

skadevållare. I NJA 2006 s. 136 uttalade HD att vid en bedömning av jämkning enligt 29 kap. 

5 § hänsyn ” kan tas till de plikter som åvilat var och en av de medverkande på grund av deras 

organställning och till graden och arten av de olika personernas medverkan”. 132 Förarbeten 

                                                
129 Dotevall, 128 ff.  
130 Svernlöv, 2012, s. 62-63.  
131 Se avsnitt 2.3.2. 
132 NJA 2006 s. 136, s. 144.  
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har också uttryckt att ”[D]å medverkan till samma skada föreligger från personer i olika 

organställning […] blir det av särskild betydelse att genom nedsättning av skadeståndet 

hänsyn kan tagas till graden och arten av de olika personernas medverkan.”  133  

Ansvarsfördelningen mellan flera skadevållare skulle kunna ta sin utgångspunkt i hur 

vållandet sett ut med hänsyn till arbetsfördelning men också till bolagsorganens skiftande 

beslutsmakt. I vilken mån det är möjligt att genom arbetsordningar eller andra uppdelningar 

av arbete mellan exempelvis styrelse och VD påverka en eventuell fördelning av ansvar är 

dock inte helt klart.  

Vidare är det inte en omöjlighet att ett hierarkiarktiskt överordnat organ som utövar stark 

påverkan på underorgan kan komma att åläggas ett större skadestånd. Detta är dock inget som 

är uttalat i rättskällorna, utan får anses vara en helhetsbedömning från fall till fall. En 

styrelseledamot eller VD i ett dotterbolag kan inte följa order och förlita sig på en 

ansvarsjämkning vid eventuell skada, speciellt vid informella anvisningar. 

7.3 Kapitelvisa slutsatser 

Dotterbolagets organledamöter kan freda sig mot skadeståndsansvar genom hänvisning till 

överordnad anvisning endast om denna getts genom en stämmoanvisning som är lagenlig. I 

varje fall ska en materiell bedömning göras för att avgöra om beslutet ska verkställas eller ej. 

Styrelseledamoten eller VD riskerar skadeståndsansvar vid verkställandet av lagstridiga 

stämmoanvisningar men också vid verkställandet av informella instruktioner som leder till 

skada. Det är tydligt att mottagaren av anvisningar från moderbolaget löper en större risk att 

åläggas ett skadeståndsansvar än den som lämnar instruktionerna. Detta för att 29 kap. 3 § 

ABL endast är tillämplig vid överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller 

bolagsordning samt kräver grov culpa och för att skadeståndsansvar för informella 

anvisningar, som visserligen innebär en tillämpning av skadeståndsansvar på samma sätt som 

för en de jure-ledamot, uppställer andra rekvisit som också ska vara för handen. I teorin kan 

en de facto eller shadow director göras skadeståndsskyldiga om deras anvisningar leder till 

skada och culpa föreligger. Att moderbolaget ger informella instruktioner försätter dock alltid 

dotterbolagets organledamöter i en sämre position än vid stämmoanvisningar. För att undgå 

ansvar ska styrelseledamöterna och VD ignorera anvisningar som saknar legal makt, då detta 

till skillnad från stämmoanvisningar inte anses utgöra culpa, tvärtom finns ingen skyldighet 

                                                
133 SOU 1941:9 s. 655. 
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alls. Att bolagsfunktionerna vägrar följa moderbolagets anvisningar torde dock i praktiken 

vara en orealistisk lösning.  

Kan 29 kap. 5 § ABL användas för att komma till bukt med oskäligt skadeståndsansvar i 

koncernförhållanden? För att undvika de orimliga resultat som kan tänkas följa av bl.a. ovan 

anförda finns jämkningsinstitutet och ansvarsfördelning utifrån faktiskt vållande. Här finns 

visst stöd i praxis för att organställning och arbetsfördelning kan medföra att 

skadeståndsansvaret reduceras för en mindre vållande part. Jämkningsmöjligheterna är en 

helhetsbedömning i varje fall och inga klara slutsatser för dess tillämplighet vid en 

ansvarsfördelning mellan exempelvis en shadow director i moderbolaget och VD i 

dotterbolaget kan dras. Då aktiebolagsrätten uppställer höga krav på att bolagets 

uppdragstagare gör egna bedömningar är det i nuläget inte troligt att några principer gällande 

jämkning eller ansvarsfördelning i just ex analogia-situationer inom koncerner kommer att 

utvecklas för att balansera situationer där moderbolaget utövat informell makt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

8. Avslutande kommentarer 

Skadeståndet inom aktiebolagsrätten har främst en preventiv funktion och ska tillse att 

organledamöterna vidtar viss hänsyn till bolagets intresse i utförandet av sina uppdrag. Man 

kan därför säga att skadeståndet ska skydda bolagets intresse. Bolagets intresse torde skyddas 

mest ändamålsenligt om reglerna korresponderar med verkligheten, vilket idag inte är fallet.  

När aktieägaren är ett moderbolag tenderar denna att agera spindeln i nätet för hela 

organisationen. Att driva verksamhet i koncernorganisationer har i decennier blivit allt 

vanligare på grund av de fördelar som kan dras av bland annat genesamma policyer, 

koncernbidrag, internprissättning och andra affärsstrategier. Till detta finns diverse teorier om 

hur koncernen bäst styrs för att uppnå önskvärt resultat. Koncernorganisationen är emellertid 

problematisk ur ansvarshänseende eftersom den svenska aktiebolagsrätten bygger på det 

enskilda bolaget. Emellertid är koncernorganisationen och koncernintresset önskvärt och 

därför en verksamhetsform att skydda då den leder till effektivitet och utveckling av 

näringslivet. Om det inte fanns ett koncernintresse som gav ekonomiska fördelar till 

organisationen skulle heller inte incitament att driva företag som koncerner finnas. Samhället 

gynnas följaktligen av att företag organiseras för att fungera mer produktivt. Aktiebolagslagen 

utgör till stor del kodifiering av de brister som uppstått i aktiebolag som läkts i praxis. Många 

gånger tenderar lagstiftaren att halka efter och det bildas glapp mellan ett problem i praktiken 

och dess lösning i lagen. Glappet mellan juridik och praktik när det kommer till 

moderbolagets styrningsmöjligheter är i dagsläget stort. 

8.1 Synpunkter de lege lata 

Sammanfattningsvis är aktiebolagsrättens lagenliga skadeståndsansvarsregler otillräckliga 

inom koncernrätten eftersom moderbolaget gärna ger dotterbolaget anvisningar utanför 

stämman. För att komplettera ABL kan skadeståndsansvar för sådana anvisningar komma i 

fråga när en person agerar som shadow eller de facto director. Detta ansvar är utvecklat i 

praxis och såväl förarbeten som doktrin erkänner dess existens. Dess tillämpning och 

avgränsning får dock anses vara oklar varav man knappast kan utgå från att ett sådant 

skadeståndsansvar kan aktualiseras vid koncernstyrning, även om möjligheten rent teoretiskt 

finns.  
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Skadeståndsreglerna i ABL är inte flexibla och passar således inte för koncernorganisationen. 

Skadeståndsansvaret ex analogia utgör därav en nödvändig lösning av rättstillämparen för att 

undvika inadekvata ansvarssituationer.  

Att HD endast ger principiella uttalanden med generellt tillämpningsområde tillåter den 

flexibilitet som behövs vid koncernansvar och kan formas efter uppkomna situationer i olika 

sorters organisationskonstruktioner. Det saknas emellertid klargörande av begreppen de facto 

director och shadow director, då varken lagstiftare eller praxis anger vilka förutsättningar som 

krävs för ansvar. Till synes har shadow director ett större tillämpningsområde som omfattar 

de facto-ansvar. Eftersom att det är tal om ett de-jure-ansvar i båda fallen kan man fråga sig 

om en uppdelning är nödvändig. Antagligen inte, så länge ansvaret omfattar situationerna då 

informell styrning sker såväl öppet som i det fördolda. Avsaknaden av vägledande uttalanden 

gällande tillämpningen av shadow och de facto director-ansvar skapar osäkerhet och kan 

medföra att spekulationer och resonemang i doktrin ges allt för stor auktoritet. Näringslivet 

behöver tydliga regler och lagstiftaren bör därför ännu en gång utreda ändamålsenliga, 

rättssäkra och tillämpliga ansvarsregler för fler typer av bolagsstyrning för att möta 

verkligheten.  

Koncernstyrning och problematiken kring ansvar i koncernrätten är inte något nytt fenomen 

och heller inget som lagstiftaren är omedveten om. Både när det gäller skadestånd ex analogia 

och ansvarsgenombrott kan man se att lagstiftaren är motvillig till en sådan kodifiering men 

erkänner dess existens och fortskridande utveckling. Lagstiftaren värnar om aktieägarens 

ansvarsfrihet i lagen och är rädd att inkräkta på denna. Ansvarsfriheten är en av grunderna till 

kapitalanskaffning i bolaget och därför ett kriterium för utvecklandet av näringslivet. Därav 

måste alla inskränkningar beaktas i ljuset av vilka konsekvenser en sådan reglering kan tänkas 

få. Det nuvarande systemet kan emellertid inte ses som en långsiktig och funktionellt 

försvarbar lösning där koncernstyrning behandlas som ett associationsrättsligt undantag, 

snarare än någonting önskvärt. Lagstiftaren bör utreda huruvida speciella ansvarsregler kan 

utformas som är anpassade för när aktieägare är ett moderbolag och använda skadestånd ex 

analogia som förebild.  

8.2 Synpunkter de lege ferenda  

En kodifiering föreslås av skadeståndsansvar ex analogia för koncernorganisationer. 

Förslagsvis kan lagstiftaren använda sig av det lagenliga ansvaret för shadow director i 

engelsk rätt som förebild då det enligt doktrin är så skadestånd ex analogia torde tillämpas i 
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praxis idag. Rekvisiten ska begränsas, förtydligas och fastställas. Ett sådant ansvar ökar 

förutsebarheten och rättssäkerheten. En lagenlig uppdelning av de facto och shadow director 

torde inte vara nödvändigt så länge båda situationerna omfattas. Lagregeln ska endast gälla 

för när ett moderbolag är aktieägare och utövar makt som leder till skada i dotterbolaget på 

samma sätt som en de jure-ledamot enligt 29 kap. 1 § ABL. 

Huruvida moderbolaget eller dess företrädare ska kunna åläggas detta skadeståndsansvar 

måste fastställas. Ur ekonomiskt hänseende är det mest fördelaktigt att moderbolaget kan 

göras ersättningsskyldig. Det engelska shadow director-ansvaret omfattar även juridiska 

personer och med hänvisning till Stattins argumentation (se avsnitt 5.2.2) ter sig denna 

lösning mest ändamålsenlig.  

En ytterligare aspekt att beakta är vilken culpa som ska krävas enligt ett kodifierad shadow 

director-ansvar. Likt den redan etablerade rättsfiguren blir det aktuellt med vårdslöshet. Detta 

är ändamålsenligt med hänsyn till att anvisningarna närmare liknar en styrelses 

kompetensområde än aktieägare. Incitamentet för att ta beslut på bolagsstämman och istället 

omfattas av aktieägaransvar enligt 29 kap. 3 § ABL kvarstår dessutom.  

Viss problematik kring ansvarsfördelningen mellan ansvarssubjekten kvarstår dock. 

Incitamentet för moderbolaget att ge anvisningar som kan komma att leda till skada för 

dotterbolaget torde reduceras på grund av det striktare ansvar som den föreslagna regleringen 

medför. Emellertid innebär lagenliga anvisningar en lydnadsplikt för styrelsen utan ansvar så 

länge den inte strider mot ABL, tillämplig lag om årsredovisning, bolagsordning eller 

bolagsintresset. Informella anvisningar kräver istället en bedömning av huruvida 

verkställandet kommer att innebära skada (samt culpa) eftersom styrelsen med befriande 

verkan inte kan hänvisa till anvisningen. Denna bedömning är oskälig då det i praktiken torde 

vara mycket svårt att sätta sig emot riktlinjer och anvisningar tillhörande koncernstyrningen. 

Att reglerna för legala och informella instruktioner överensstämmer är därför önskvärt.  

Ansvarsreglerna skulle därför behöva motsvaras av moderbolagets legala 

styrningsmöjligheter utanför stämman. Är det möjligt? Till att börja med behövs ett juridiskt 

erkännande av de informella anvisningar som kan sägas utlösa ett skadeståndsansvar ex 

analogia. En kodifiering av en sådan styrningsrätt torde dock inte fungera då ett shadow 

director-ansvar kräver att följsamhet kan påvisas vilket omöjliggör en bedömning i förväg. 

Dessutom är det ett omfattande ingrepp i det aktiebolagsrättsliga organisationsschemat.  
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Istället kommer två alternativ till ansvarsfördelning att presenteras. Det första förslaget 

innebär att mottagaren av anvisningar vid culpabedömningen i 29 kap. 1 § ABL 

överhuvudtaget inte åläggs skadeståndsansvar i vissa situationer och i det andra alternativet 

används jämkningsmöjligheterna. 

Culpa föreligger vanligtvis inte om en organledamot verkställer en lagenlig stämmoanvisning. 

Ansvarsfriheten är ett resultat av den hierarkiska lydnadsplikt som råder enligt lagen. I 

koncernorganisationen är dotterbolagets bolagsorgan istället underkastade en praktisk 

lydnadsplikt från moderbolaget. Genom att göra culpabedömningen vid ansvar enligt 29 kap. 

1 § ABL på samma sätt för såväl stämmoanvisningar som för shadow director-anvisningar 

kan förslagsvis en VD eller en styrelseledamot göras ansvarsfri. Ledamoten eller VD ska vid 

verkställandet då inte anses förfarit culpöst då han eller hon endast följt instruktioner. 

Förutsättningen är givetvis att anvisningen inte strider mot ABL, tillämplig lag om 

årsredovisning, bolagsordning eller bolagsintresset samt att shadow director-ansvar kan 

påvisas. Organledamöterna behöver inte bekymra sig (i teorin) om instruktionerna kommer 

ifrån en koncernchef eller bolagsstämman. Resultatet blir att skadeståndsansvaret förflyttas 

från dotterbolagets företrädare till moderbolaget.  

Samma resultat kan uppnås med andra medel. Skadestånd kan jämkas enligt 29 kap. 5 § ABL 

vid flera medvållare. Enligt gällande rätt kan ansvar jämkas med hänsyn till såväl faktiska 

arbetsuppgifter som legal beslutsmakt. Det är därför inte orimligt att man i praxis således 

fastställer att jämkning i regel ska ske för det fall shadow director-ansvar också föreligger. I 

teorin innebär det att ett skadeståndsansvar för organledamöterna i dotterbolaget reduceras 

eller elimineras om det visar sig att moderbolaget informellt legat bakom den skadevållande 

handlingen eller underlåtenheten.  

Effekterna av båda alternativa sätten att fördela ansvar blir i mångt och mycket densamma, 

men enligt det första förslaget slipper bolagsorganen att överhuvudtaget åläggas 

skadeståndsansvar. Det blir emellertid en fråga om skillnader i prövningen där det 

förstnämnda torde vara mer förutsägbart och tryggt för dotterbolagets styrelse och VD om än 

det sistnämnda utgör ett mindre ingrepp på aktiebolagsrättens grundläggande karaktär.  

Är ansvarsfriheten förenlig med minoritetsaktieägarintressen och borgenärsintressen? 

Möjligheterna till skadestånd för den skadelidande, bolaget, kvarstår men förflyttas till ett 

annat ansvarssubjekt för att bättre spegla den faktiskt beslutsmakten. Den negativa 

konsekvensen är att företrädarna i dotterbolaget riskerar att undermineras, bli slarvigare och 
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allt för osjälvständiga när de inte längre behöver göra lika extensiva materiella bedömningar 

av varje instruktion.   

Sammanfattningsvis innebär situationen i dagsläget att dotterbolagets organledamöter står ett 

orimligt stor skadeståndsansvar. Ledamoten som vill undvika skadestånd bör endast verkställa 

stämmobeslut från moderbolaget, men som uppsatsen visat är detta långt från den praktiska 

sanningen. Att kunna ålägga det styrande moderbolaget ansvar genom lösningarna ovan kan 

befria personer från orimliga ställningstaganden och ge en mer rättvisande ansvarsfördelning. 

8.3 För fortsatt analys – koncernintresse 

Ändamålen bakom såväl aktiebolaget, skadeståndsreglerna och koncernorganisationen 

påverkar hur dessa ska regleras och systematiseras. Bolagets intresse inkluderar idag inte ett 

hänsynstagande till koncernintresse och ger inte möjlighet för organledamöterna i 

dotterbolaget möjlighet att ge koncernens eller moderbolagets intresse företräde. Endast 

genom bolagsstämman kan aktieägare fatta beslut som gynnar koncernen mer, med vissa 

begränsningar. Av intresse är att analysera huruvida ett koncernintresse skulle kunna verka 

parallellt med det enskilda bolagsintresset alternativt kunna utgöra en del av detta. Det skulle 

medföra en större möjlighet för moderbolaget att organisera koncernen på ett sätt som gynnar 

denna som enhet. Hur skulle det kunna fungera i relation till minoritetsaktieägarintresse samt 

borgenärsintressen? Huruvida koncernintresse kan beaktas torde vara beroende av om 

dotterbolaget är helägt samt om bolaget är i gott ekonomiskt skick.  
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