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Abstract 

At first glance, the group CEO's (koncernchefens) legal position looks easy.  It is the 

CEO’s responsibility to lead and make decisions on matters which affect the entire 

group, all while defending the company’s best interests. However, when one looks 

closely at how the Companies Act (Aktiebolagslagen) regulates how a company 

should organize itself, as well as the options available to manage the group, one rea-

lizes that simply appointing a group CEO does not necessarily make the company 

compatible with the Companies Act. A group CEO threatens to reduce both the 

Board and CEO's legal administrative districts which are not in accordance with legal 

and commercial principles.  

In order to introduce a group CEO it requires a detailed investigation of the group's 

legal relationships. Through investigation, the companies can clarify what is included 

in the subsidiaries’ executives' legal management area, in order to align the group 

CEO's powers—eliminating the threat to restrict the jurisdiction of the various 

group companies' Board of Directors and CEO. The group CEO could potentially 

take advantage of his or her position and use his or her power to damage one of the 

subsidiaries. Since the group CEO is not mentioned in the Companies Act, Chapter 

29, as one of the responsible parties, the group CEO is not, at least not directly, sub-

ject to damages based on the Companies Act, tort law.  

A potential solution to this is to apply the Commercial Code (Handelsbalkens) 18th 

chapter and its rules of tort law, which states that the group CEO would take a trus-

teeship (sysslomannaställning) with one of the Group companies. This paper/essay 

presents and analyzes various ways a CEO can exercise the power to represent sever-

al group companies and the grounds upon which the group CEO can be held liable 

for his or her actions.   
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Sammanfattning 

Vid en första anblick kan koncernchefens rättsliga ställning se enkel ut. Koncernchefen ska 

leda och besluta om angelägenheter som rör en koncern och tillvarata koncernens intres-

sen. När man däremot börjar titta närmare på hur aktiebolagslagen reglerar hur ett bolag 

ska organisera sig och vilka möjligheter det finns att utöva koncernstyrning inser man att 

det inte är helt enkelt att få en koncernchef att bli förenlig med ABL. Koncernchefen riske-

rar att inskränka både styrelsens och vd:s legala förvaltningsområden vilket inte är förenligt 

med associationsrättens principer.  

För att kunna införa en koncernchef krävs det således en tämligen utförlig utredning av 

koncernbolagens rättsförhållanden. Genom utredningen kan bolagen klargöra vad som in-

går i de olika koncernbolagens befattningshavares legala förvaltningsområde. För att kunna 

anpassa koncernchefens behörighet så att denne inte riskerar att inskränka behörigheten för 

de olika koncernbolagens styrelse och vd. Koncernchefen riskerar genom sin ställning och 

genom beslutsfattande att skada något av koncernbolagen.  

Då koncernchefen inte är omnämnd bland ansvarssubjekten i ABL:s 29e kap. kan koncern-

chefen i vart fall inte direkt omfattas av skadestånd grundat på ABL:s skadeståndsregler. 

Det som ligger närmast tillhands är att tillämpa handelsbalkens 18e kap. och dess ska-

deståndsregler då koncernchefen torde inta en sysslomannaställning till koncernbolagen.  

I uppsatsen redovisas och analyseras ett antal olika vägar att ge en koncernchef behörighet 

att företräda de olika koncernbolagen samt på vilka grunder en koncernchef kan bli ska-

deståndsansvarig för sina handlingar. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Det är idag vanligt att större företag väljer att dela upp sin organisation i ett eller flera olika 

dotterbolag för att sedan använda sig av ett så kallat holdingbolag som moderbolag för den 

koncern som då skapas.1 Ur ett bolagsrättsligt perspektiv blir ett bolag, dotterbolag till ett 

moderbolag när moderbolaget har tillgång till mer än hälften av rösterna i dotterbolaget.2 

Moderbolaget och dess dotterbolag utgör tillsammans en koncern.3 

Enligt aktiebolagslagen (ABL) finns det tre bolagsorgan - bolagsstämman4, styrelsen5 och 

den verkställande direktören6. ABL stadgar vad de olika organen ska och får utöva tillsyn 

över samt vilken befogenhet och behörighet de har att företräda bolaget gentemot tredje 

man.7 Om ett aktiebolag väljer att organisera sig på ett sätt som skiljer sig från de lagstad-

gade bolagsorganen exempelvis genom att utse en koncernchef, uppkommer en del frågor 

angående dennes behörighet, befogenhet och vilket ansvar man har rätt att kräva från kon-

cernchefen.   

Vilket ansvar och uppgifter en koncernchef praktiskt sett har skiljer sig åt mellan olika bo-

lag. Det kan vara alltifrån en symbolisk titel som moderbolagets vd innehar utan att för den 

sakens skull behöver vara delaktig vid beslutsfattandet i dotterbolagen. Det kan även inne-

bära att koncernchefen ger direkta instruktioner till dotterbolagens styrelse och vd och på 

så sätt har ett direkt inflytande över dotterbolagens dagliga verksamhet. Det är först i den 

andra situationen när en koncernchef har ett direkt inflytande över dotterbolagen det börjar 

bli juridiskt intressant. För vad händer när koncernchefen uppträder som företrädare för 

                                                 

1 Stattin, Daniel och Keisu. Jenny Bolagsorgan och bolagsstyrning: en introduktion till organisation, styrning 
och kontroll i aktiebolag och aktiemarknadsbolag, Nordstedt Juridik, 2009, Stockholm s. 10 ff (cit. Stattin, 
Keisu, 2009).  

2 Aktiebolagslagen SFS 2005:551 1 kap 11§.  

3 ABL 1 kap 11§. 

4 ABL 7 kap. 1§. 

5 ABL 8 kap. 1§.  

6 ABL 8 kap 29§. 

7 Jmf. Exempelvis ABL 8 kap 4§, 8 kap 36§. 
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bolaget gentemot tredje man, skriver på bindande avtal för dotterbolagets räkning eller på 

annat vis tar tillvara koncernens intressen framför det enskilda dotterbolagets. Om man 

dessutom lägger till aspekten att det finns minoritetsägare i dotterbolaget uppkommer frå-

gan om vilket skadeståndsansvar en koncernchef har. En koncernchef kan i tjänsten bara 

ådra sig skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada. För att i utomobligatoriska fall 

bli tvungen att ersätta skadan krävs normalt sett att skadan ska ha uppkommit i samband 

med att personen har begått brott eller att annat är föreskrivet.8 I ABL:s 29:e kap. stadgas 

en sådan Lex specialis regel som föreskriver hur skadeståndskyldighet kan uppkomma för 

bolagsorganen i samband med utövandet av sitt uppdrag. Koncernchef finns dock inte med 

i den ansvarskrets9 som kan komma ifråga för särregleringen. Frågan som då uppkommer 

är på vilka grunder som en koncernchef kan bli skadeståndsskyldig.  

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att klarlägga de bolagsrättsliga möjligheterna för aktiebolag att 

ge behörighet och befogenhet till en koncernchef så att denna kan leda och styra koncer-

nen på ett effektivt sätt. Uppsatsen tar även sikte på att ge förslag på hur skadeståndsan-

svarsfrågan kan lösas för koncernchefen.  

I uppsatsen görs vissa avgränsningar såsom att endast koncernchefens interna skadestånds-

ansvar kommer att upptas, alltså kommer eventuella straffrättsliga ansvar10  inte att behand-

las. Vidare kommer endast svenska aktiebolag att behandlas. Koncernförhållande i allmän-

het kommer bara kort behandlas i den mån det krävs för att få förståelse för fenomenet. 

Uppsatsen gör inte heller anspråk på att vara helt uttömmande avseende möjligheterna att 

ge behörighet och befogenhet till koncernchef utan jag har selektivt valt ut de situationer 

som jag tror är vanligast. I uppsatsen förutsätts om inte annat anges att dotterbolagen är 

helägda av moderbolaget och att styrelse och vd inte är samma personer i dotterbolagen 

och moderbolaget. 

 

                                                 

8  Skadeståndslagen SFS 1972:207 1 kap. 1§ och 2 kap. 2 §. 

9 ABL 29 kap. 1-3§. 

10 Några belysande exempel kan vara 8 kap. 12 § årsredovisningslagen SFS 1995:1554 och 12 kap. 6 § skatte-
betalningslag SFS 1997:483. 
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1.3 Metod och material  

I uppsatsen kommer juridikens rättskällor att användas och jämföras i hierarkisk ordning 

där lagar är den starkaste rättskällan och därför kommer svar på frågor rörande koncern-

chefen i första hand att sökas där.11 Om lagtext inte ger svar på rättsfrågorna kommer svar 

istället att sökas först och främst i förarbetena och sedan i praxis. När det kommer till prax-

is kommer i huvudsak rättsfall från högsta domstolen (HD) att användas, då det på områ-

det är magert med rättsfall från HD kommer även vissa rättsfall från arbetsdomstolen och 

hovrätterna att användas. I avsnittet angående analogier till 29 kapitlet ABL kommer även 

utländska rättsfall och viss utländsk doktrin användas för att förklara hur dessa rättssystem 

löser frågorna. Doktrin kommer användas för att stödja teser och andra uttalanden i upp-

satsen samt för att förklara och utveckla de övriga rättskällorna. Då det stundtals saknas 

tillfredställande svensk doktrin på området kommer även finsk doktrin12 användas för att 

förklara den svenska lagstiftningen, då finsk och svensk lagstiftning på området torde vara 

tillräckligt lika för att sådana paralleller ska kunna dras.   

I uppsatsens faktadel (kap. 2-4) kommer huvudsakligen en deskriptiv13  metod att användas 

för att utreda något så när vad som kan tänkas vara gällande rätt på området. För att under-

lätta förståelsen kommer en problemorienterad14 metod att användas under uppsatsens ana-

lytiska del där frågor först kommer ställas för att sedan besvaras. 

 

                                                 

11 Bernitz, Ulf m.fl. Finna rätt, 2008, Nordstedts Juridik, Stockholm s. 28 f.  

12 Den finska doktrinen kommer bestå av Professor Lars Erik Taxell bok bolagsledningens ansvar. 

13 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning – en lärobok i allmän rättslära, 5 upplaga, Norstedts 
juridik, Stockholm 1996 sida 487 f (cit. Strömholm, 1996). 

14 Westberg, Peter, avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – idé om rättsvetenskaplig öppenhet, ur Festskrift 
till Per Olof Bolding, Juristförlaget JF AB, Stockholm 1992 s. 424 ff. (cit. Westberg, 1992). 
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2 Något kort om koncernförhållanden  

2.1 Inledning 

När det talas om ett koncernförhållande menas vanligtvis att ett aktiebolag direkt eller indi-

rekt äger en majoritet av aktierna i ett annat aktiebolag. En sådan majoritet kan uppkomma 

på flera olika sätt och i ABL regleras denna fråga i 1 kapitlet 11 §. Paragrafen beskriver ett 

flertal olika situationer som leder till att ett koncernförhållande uppstår. Det är dock inte 

majoriteten av aktiekapitalet som är av vikt vid koncernbildning utan det handlar om vem 

som har den faktiska kontrollen av bolaget. Kontroll över ett bolag kan man få på flera oli-

ka sätt och det mest naturliga är att man äger mer än 50 % av aktierna i bolaget. Ett bolag 

kan även erhålla kontroll över ett annat bolag genom att bolaget har rätt att utse och entle-

diga minst hälften av styrelseledamöterna eller att bolaget skaffar sig rösträtt genom olika 

former av aktieägaravtal.15 Det finns säkerligen flera olika anledningar till varför aktieägare 

väljer att bilda en koncern istället för att samla alla divisioner i ett bolag och använda sig av 

divisioner för de olika verksamhetsgrenarna.16 Vilka dessa är och varför man väljer att or-

ganisera sig på ett visst sätt är egentligen inte av bolagsrättsligt intresse utan hör mer hem-

ma i en företagsekonomisk diskussion och kommer därför inte behandlas mer ingående 

här. 

Trots att man ur en såväl företagsekonomiskt17 och en skattemässig18 synvinkel ofta ser 

koncerner som en enda enhet är det viktigt att poängtera att från en bolagsrättslig vinkel 

kommer varje enskilt bolag i koncernen alltid att vara en enskild juridisk person. Det går 

inte att tala om koncernen som en juridisk person.19 Därav har en koncern ingen möjlighet 

att åta sig rättigheter eller skyldigheter utan den möjligheten åtnjuter enbart bolagen inom 

koncernen. När det handlar om huruvida man kan tala om bolagen inom koncernen som 

en enhet verkar det som att teori och praktik skiljer sig åt. I koncerner med helägda dotter-

                                                 

15 Stattin Daniel, Företagsstyrning: en studie av aktiebolagsrättens regler om agar- och koncernstyrning, Upp-
sala universitet, Uppsala, 2008 s. 294 (cit. Stattin 2008). 

16 Stattin, 2008 s. 293. 

17 Jmf exempelvis koncernredovisning ABL 1 kap. 12a§ osv.  

18 Jmf koncernbidrag 35 kapitlet Inkomstskattelag SFS. 1999:1229. 

19 Unger, Sven, Får jag tala med koncernchefen! Advokaten 1987 s. 18 (cit. Unger 1987). 
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bolag väljer många att inte hålla en formell bolagsstämma i dotterbolaget då det anses att 

bolaget ändå har samma aktieägare.20 

2.2 Moderbolagets anvisningsrätt 

I svensk aktiebolagsrätt är den så kallade omnipotensteorin den dominerande. Omnipotens 

teorin innebär i stort att de tre bolagsorganen; Bolagsstämman och styrelsen och vd är hie-

rarkiskt underordnande varandra. Styrelse och vd är alltså skyldiga att genomföra de anvis-

ningar som bolagsstämman beslutar så länge de inte strider mot lag eller bolagsordning.21 

Vid sidan om beslut som bolagsstämman anvisar styrelse och vd finns det ytterligare en 

möjlighet för aktieägarna att ge instruktioner till sitt bolag. Detta genom att använda sig av 

samtliga aktieägares samtycke22 (SAS) principen. Trots att aktieägarna använder sig av SAS 

bör det även i dessa fall krävas att beslutet nedtecknas för att sedan undertecknas och dag-

tecknas av samtliga aktieägare för att beslut ska bli giltigt.23  

Vad innebär då detta i ett koncernförhållande?  

Det görs juridiskt sett ingen skillnad om en aktieägare är en juridisk- eller fysiskperson. Vil-

ket innebär att om ett moderbolag vill ge sitt dotterbolag instruktioner om hur de ska sköta 

sin verksamhet, är de i huvudsak hänvisade till att göra det genom dotterbolagets bolags-

stämma.24  

‖I praktiken ser sig ofta ett moderbolag helt fritt att ge instruktioner direkt till dotterbola-

gens styrelse och vd.‖25 Att det skulle vara förenligt med ABL att styra sitt dotterbolag på så 

vis avfärdar Stattin genom att uttala: ‖helt formlös styrning genom anvisningar som inte 

ens utgör bolagsstämmobeslut enligt SAS-principen, kan knappast rymmas inom det aktie-

bolagsrättsliga regelverket‖.26  

                                                 

20 Borgström, Carl koncernrättsliga problem en komparativ studie, 1970, Nordstedts, Stockholm s. 27f (cit. 
Borgström 1970). 

21 ABL 8 kap. 41 § 1 stycket.  

22  Johansson, Svante, Nials svensk associationsrätt i huvuddrag, 2007, Nordstedt juridik, Stockholm s. 188 
(cit. Johansson, 2007). 

23 Johansson, 2007 s. 188. 

24 Stattin, 2008 s. 310. 

25 Stattin, Daniel, moderbolagets skadeståndsrättsliga ansvar i koncernförhållanden SvJT 1999 s. 873 på s. 874 
(cit Stattin, 1999). 

26 Stattin, 2008, s. 310. 
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Figuren nedan är en illustration av hur koncernstyrning skiljer sig åt i praktiken från det 

som stadgas i ABL. Som visas till höger i figuren anser sig ofta moderbolagets vd inneha 

rätten att ge instruktioner direkt till dotterbolagets styrelse och vd. Istället för att följa de 

regler som föreskriver att det är bolagets aktieägare (moderbolaget) som har rätt att ge 

instruktioner genom dotterbolagets bolagsstämma. 

 

 

Det är inte bra när lagregleringen avviker så pass mycket från handelsbruk. Det kan leda till 

osäkerhet hur ansvarsreglerna27 ska tillämpas.28 För att denna osäkerhet i möjligaste mån 

ska kunna undvikas får bolagsledningen anpassa sin koncernstyrning till de lagregler som 

finns på området. 

     

2.3 Dotterbolagets lydnadsplikt 

När ett moderbolag i egenskap av aktieägare ger instruktioner till sitt dotterbolag genom 

dotterbolagets bolagsstämma är dotterbolagets styrelse bundna att genomföra beslutet (så 

                                                 

27 Utförligare diskussion nedan.  

28 Stattin, 2008 s. 311. 

Den vänstra sidan av hierarkin 
är den som ABL stadgar, den 

högra den som ofta praktiseras 
i näringslivet

Moderbolagets 
vd

Dotterbolagets 
bolagsstämma

Dotterbolagets 
Styrelse

Dotterbolagets 
vd

Dotterbolagets 
styrelse

Dotterbolagets 
vd



 

 
7 

länge det inte strider mot lag eller andra hinder föreligger29) i enlighet med omnipotensteo-

rin.30 Däremot är ett dotterbolags styrelse och vd inte bundna att följa instruktioner, före-

skrifter, uppmaningar eller för den delen direkta order från moderbolagets styrelse och vd.31 

Det står däremot styrelsen och vd i dotterbolaget fritt att välja att följa det som moderbola-

gets förvaltningsorgan vill att de ska göra, men de gör det på egen risk och blir själva ansva-

riga för konsekvenserna. Det kan finnas ett flertal anledningar till varför dotterbolagets för-

valtningsorgan väljer att följa givna instruktioner från moderbolagets förvaltningsorgan, 

trots att de aktiebolagsrättsligt inte är tvungna till det. Det skäl som ligger närmast till hands 

är att dotterbolagets styrelse är rädda för att bli utbytta om de inte följer moderbolagets in-

struktioner.  

I exemplet har vi en koncern bestående av ett moderbolag (Mfastighet AB) och ett dotter-

bolag (Dfastighet AB). Dotterbolaget ägs till 80 % av Mfastighet AB resterande del ägs av 

en minoritetsägare.  

Mfastighet och Dfastighet arbetar båda med att köpa och förvalta fastigheter. Då Mfastig-

het har haft det knackigt ett tag medan Dfastighet går som tåget, tycker Mfastighets vd att 

det inte är mer än rätt att Dfastighet säljer en av sina bättre fastigheter till Mfastighet till 

bokfört värde (dvs. långt under marknadsvärdet). Mfastighets vd skickar ett e-brev till 

Dfastighets styrelse med instruktionen att ‖Mfastighet kommer köpa upp er fastighet till 

bokfört värde, se till att skicka över ett köpekontrakt så fort som möjligt till mig så vi kan 

lösa detta‖. Styrelsen i Dfastighet utfärdar genast köpehandlingarna och översänder dem till 

Mfastighets vd, varvid affären genomförs. När minoritetsägaren i Dfastighet får nys om af-

fären blir han upprörd och stämmer Dfastighets styrelse varvid de hävdar att de bara följde 

order från Mfastighets ägare.     

I det här belysande exemplet finns det inga möjligheter för Dfastighets styrelse att hävda 

ansvarsfrihet på grund av att man följde anvisningar från Mfastighets vd. Eftersom instruk-

tionen inte gick genom de av ABL sanktionerade kanalerna får instruktionen snarare ses 

som ett råd från vilken rådgivare som helst snarare än en direkt order från bolagets ägare. 

Så i det här fallet kan man inte dra slutsatsen att affären skulle bli ogiltigt på grund av att 

det var moderbolagets vd som uppmanade till affären trots sin bristande behörighet att 

                                                 

29 Exempelvis ABL:s generalklausul, likhetsklausul och liknande. 

30 ABL 8 kap. 41 § 1 st. 

31 Unger 1987 s. 20. 
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göra det. Utan det handlar snarare om att det blir Dfastighets styrelse som får stå som an-

svariga för att den genomförda affären.32 Det finns följaktligen vid koncernstyrning ett 

grundproblem inom svensk aktiebolagsrätt ‖här finns det ett motsatsförhållande i rättsreg-

lerna, dotterbolagsstyrelsen är å ena sidan skyldig att tillvarata dotterbolagets och dess bor-

genärers intressen, å andra sidan att efterkomma bolagsstämmans anvisningar.‖33 Det som 

styrelsen och vd i dotterbolaget måste vara medvetna om när de verkställer ett beslut från 

bolagsstämman är att de innan verkställandet är skyldiga att undersöka så att verkställandet 

av beslutet inte strider mot lag eller andra aktiebolagsrättsliga principer.34 

 

                                                 

32 Unger, 1987 s. 20f. 

33 Stattin, 1999 s. 876. 

34 ABL 8 kap. 41 § 1 st. 
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3 Koncernchefens behörighet och befogenhet 

3.1 Inledning 

Koncernchef är från aktiebolagsrättsligt synsätt ett okänt fenomen. Det är helt enkelt en ti-

tel som har blivit framtagen i näringslivet och som lagstiftaren av någon anledning valt att 

inte uppta som ett bolagsledningsorgan.35 Sven Unger ger i sin artikel förslag på en defini-

tion på koncernchef där koncernchefen jämställs med ‖blandarens definition av proto-

plasma ett i luften fritt svävande objekt ingenting, fast upp och ner, och något större‖.36 

Problemet med hela situationen är att en koncern inte är en juridisk person och således inte 

kan åta sig rättigheter eller skyldigheter, koncernen saknar därför också ansvar.  

Om koncernen inte har något ansvar, vad gör då en koncernchef? Att ge ett generellt svar 

på denna fråga är svårt eftersom det finns alltför stora differenser mellan olika bolags orga-

nisationssätt. Om man ändå ska försöka sig på en kort definition så torde det vanligaste 

vara att koncernchefen ska utöva moderbolagets inflytande över dess dotterbolag samt att 

representera koncernen som en helhet.37  

Till skillnad från när vd utses så innehåller inte ABL några formella regler hur en koncern-

chef ska utses. Då koncernchef inte är något bolagsorgan i ABL:s meningen är det i princip 

fritt för vem som helst att titulera sig som koncernchef.38 Det är förstås en orimlig tanke 

för många att exempelvis en lagerarbetare skulle kunna titulera sig som koncernchef men så 

ser verkligheten ut. Det ska dock påpekas att en titel som sådan sällan ger upphov till något 

ansvar utan ansvaret regleras allt som oftast i avtal eller som i fallet med en vd, i en kombi-

nation mellan ett avtal och vad som är stadgat i ABL39.40  

Ett aktiebolagsrättsligt problem som kan komma att uppstå när man utser en koncernchef, 

är att koncernchefen riskerar att inkräkta på de övriga bolagsorganens legala förvaltnings-

                                                 

35 Unger, 1987 s. 18. 

36 Unger, 1987 s. 18. 

37 Skog, Rolf, Rodhes aktiebolagsrätt 21 uppl. 2006, Nordstedt Juridik, Stockholm s. 166 (cit. Skog, 2006). 

38 Unger, 1987 s. 20. 

39 ABL 8 kap. 29 §. 

40 Unger, 1987 s. 19f.  
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områden. Det skulle strida mot ABL:s grunder att reducera styrelsens eller vd:s uppgifter så 

mycket att de i praktiken inte längre kan agera som en sådan.41  

I följande kap. undersöks vilka möjligheter det finns att tillsätta en koncernchef samt för- 

och nackdelar med de olika behörighets- och befogenhetsgrunderna.  

3.2 Koncernchef i egenskap av moderbolagets vd 

När moderbolagets styrelse utser en person till att vara koncernchef torde de vanligast vara 

att man utser moderbolagets vd till koncernchef.42 Vd:ns uppgifter i moderbolaget är att 

‖sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar‖.43 Vad som 

omfattar den löpande förvaltningen skiljer mellan olika bolag beroende på vilka verksam-

hetsområden de har. Om moderbolaget är ett holdingbolag vars enda uppgift är att sköta 

och förvalta dotterbolagen, torde det åligga vd:n att sköta dessa bolag.44 Om moderbolaget 

däremot säljer någon form av tjänst, är det inte alls lika säkert att utövandet av moderbola-

gets ägarrätt ingår i vd:s löpande förvaltningsområde. Det kommer då vara avgörande hur 

stor del av vd:s tid som används till att sköta moderbolagets ‖huvudsakliga‖ verksamhets-

område.45  Om vi i den fortsatta framställningen om moderbolagets vd som även har fått ti-

teln koncernchef utgår från att moderbolaget är ett holdingbolag så förenklar det skildring-

en.  

Som vd för moderbolaget ingår det i detta fall att utöva moderbolagets ägarmakt vid dot-

terbolagens bolagsstämmor. Om moderbolagets styrelse skulle vilja utöka sin vd:s inflytan-

de till att kunna ge direkta instruktioner till dotterbolagets styrelse skulle det antagligen krä-

vas att man går via dotterbolagets bolagsstämma, ger styrelsen i dotterbolaget i uppdrag att 

                                                 

41 Prop. 1997/98:99, Rodhe, Knut, Aktiebolagsrätt, 19:e uppl. 2000, Nordstedts Juridik, Stockholm, s. 166 (cit 
Rodhe 2000).  

42 Wallberg, Sten, Hanner, PerV.A., Rodhe, Knut, Reinius, Ulla, Fermenta: fakta och erfarenheter: en rapport 

till Stockholms fondbörs, 1988, Stockholms fondbörs, Stockholm s. 175 (cit. Fermenta 1988).  

43 ABL 8 kap. 29 §.  

44Åhman, Ola, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten: om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna 
för deras representationsrätt = [Authority and internal duties in company law]: [on company representati-
ves, the limits of their power to bind the company and on their internal obligations], 1997, Iustus, Uppsala 
s. 568 (cit. Åhman, 1997). 

45 Åhman, 1997 s. 568. 
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utfärda en fullmakt som ger moderbolagets vd (tillika koncernchef) rätt utfärda för dotter-

bolaget bindande instruktioner.46  

Det problem som uppkommer är dock att avgöra var en persons uppdrag som vd slutar 

och var istället samma persons uppdrag som koncernchef börjar. Detta blir intressant ur ett 

skadeståndsrättsligt perspektiv (mer om detta i fjärde avsnittet). För att kunna avgöra var 

moderbolagets vd:s förvaltningsrätt slutar och var istället koncernchefens börjar får man 

göra en individuell prövning utifrån varje enskilt företag.  

 

3.3 Fullmakt  

Om styrelsen av någon anledning inte vill utse moderbolagets vd till koncernchef utan istäl-

let vill ha en utomstående (eller för den delen någon inifrån bolaget) torde styrelsen kunna 

utfärda en fullmakt för att ge koncernchef behörighet och befogenhet att företräda moder-

bolaget. 

Moderbolagets styrelse kan bemyndiga den person som styrelsen vill utnämna till koncern-

chef till särskild firmatecknare.47 Genom att utse en koncernchef till särskild firmatecknare 

ger styrelsen koncernchefen samma behörighet att binda bolaget mot godtroende48 tredje 

man som styrelsen själv har.49 Firmateckningsrätten är inte överlåtbar, det vill säga kon-

cernchefen kan i sin tur inte delegera rätten att teckna bolagets firma.50 Firmateckningsrät-

ten gäller till dess att styrelsen väljer att frånta koncernchefen dess uppdrag.51  

I och med att styrelsen utser en koncernchef torde han i vart fall från moderbolaget, inneha 

en ställningsfullmakt52 som begränsar hans befogenhet. Som tidigare har påpekats ger inte 

                                                 

46 Unger, 1987 s. 25. 

47 ABL 8 kap. 35 §. 

48 NJA 1995 s 437.  

49 ABL 8 kap. 35 §.  

50 ABL 8 kap. 35 § 2 stycket. 

51 NJA 1979 S. 635 och NJA 1979 s. 655. 

52 En ställningsfullmakt är en fullmakt som man får genom sin anställning i ett bolag, denna regleras normalt 
sett genom anställningsavtalet eller andra instruktioner som sammanhänger med anställningsavtalet, om 
inga sådana instruktioner finns eller man inte kan få vägledning ur anställningsavtalet, får man vägledning 
ifrån sedvänja, dvs. vilka befogenheter brukar en person med liknande arbetsuppgifter ha. ställningsfullmak-
ter regleras i l Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område SFS 1915:218 2 kap. 
10 § 2 st. 
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titeln koncernchef i sig själv en rätt att utfärda bindande instruktioner direkt till dotterbola-

gen. Om styrelsen vill att en koncernchef ska disponera rätten att utfärda bindande instruk-

tioner krävs med stor sannolikhet att det utställs en fullmakt och eventuellt även firmateck-

ningsrätt från de dotterbolag som styrelsen vill att koncernchefen ska kunna representera 

och styra.53  

Om moderbolagets styrelse vill utfärda en fullmakt från dotterbolagen till koncernchefen 

torde det krävas att de går ‖omvägen‖ via dotterbolagets bolagsstämma för att ge dotterbo-

lagets styrelse i uppdrag att ställa ut en fullmakt åt koncernchefen för att den ska få bindan-

de verkan.54 I det fall dotterbolaget är helägt av moderbolaget torde det dock räcka med att 

man använder sig av SAS principen. 

Det är styrelsens uppgift att skriftligen ge instruktioner till andra bolagsorgan som styrelsen 

inrättar.55 Instruktionerna och fullmakten ska avgränsa, konkretisera och klarlägga vilka 

uppgifter som koncernchefen har.56 Det har i doktrin57 diskuterats huruvida man kan utfär-

da en så kallad generalfullmakt58. Generalfullmakten är tänkt att ge koncernchefen i stort 

sett samma befogenhet att binda bolaget som styrelsen, undantaget de uppgifter som är 

stadgade i lag att styrelsen ska utföra och som således inte är delegerbara.59 Generalfullmak-

ten har dock inte blivit prövad av Högsta domstolen (HD) och därför är dess giltighet inte 

säkerställd. Det finns dock ett par rättsfall som ändå pekar på att en generalfullmakt borde 

kunna godtas.  

Det första rättfallet är från 1926. Omständigheterna i fallet är inte intressanta för den här 

framställningen. I fallet godkände HD en tämligen bred fullmakt som en särskild firma-

tecknare hade ställt ut till en utomstående för en förenings räkning.60 Det ska dock påpekas 

                                                 

53 Unger, 1987 s. 25.  

54 Unger, 1987 s. 25. 

55 ABL 8 kap. 7§.  

56 Andersson, Sten, Johansson, Svante, Skog, Rolf, Aktiebolagslagen: en kommentar. D. 1, kap. 1-10, med 
supplement 2, juli 2007, Nordstedt juridik, Stockholm, s. 8:24 (cit. Andersson, Johansson, Skog, 2007). 

57 Se bland annat Andersson, Johansson, Skog, 2007 s. 8:79. 

58 En generalfullmakt ger en person behörighet att företräda fullmaktsgivaren i princip alla angelägenheter. 
Generalfullmaktens giltighet har diskuterats ingående i doktrin se exempelvis Åhman Ola, Behörighet och 
befogenhet i aktiebolagsrätten s.449ff, Andersson, Johansson, Skog Aktiebolagslagen en kommentar del I, s. 
8:79.   

59 Exempel på sådana uppgifter är att styrelsen inte kan delegera sitt kontrollansvar över bolagets ekonomis-
ka ställning, ABL 8 kap. 4 §.  

60 NJA 1926 s. 406. 
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att det rättsliga läget för föreningar och aktiebolag inte är helt jämförbara men det ger ändå 

en indikation på att en generalfullmakts giltighet inte är helt otänkbar.61  

Den andra domen kommer från hovrätten. Där underkändes en fullmakt som gav den 

fullmäktige rätt att genomföra åtgärder som enligt ABL åligger vd:n. Här underkändes dock 

fullmakten på grund av att fullmäktige inte var medborgare i Sverige. Vid tiden för domen 

fanns det en regel som begränsade utlänningars rätt att vara ställföreträdare62 i svenska bo-

lag.63  Att dra slutsatsen att fullmakten hade godkänts om fullmäktige var svensk medborga-

re är nog att tolka in för mycket, men även detta rättsfall ger en indikation på att det inte är 

otänkbart att generalfullmakten kommer att kunna godkännas. Rättsfallet ger också den 

ledningen att domstolarna antagligen inte kommer godta utnämnandet av en person till 

koncernchef som inte klarar de krav64 som ställs på vd.  

Koncernchefen har genom dessa förfaranden65 fått en rätt att företräda och binda kon-

cernbolagen gentemot tredje man. För att utreda om koncernchefen har överträtt sin befo-

genhet måste det först fastställas vilket bolag han har företrätt.  

Koncernchefens möjlighet att binda bolaget mot tredje man regleras genom fullmakt och 

vid ett befogenhetsöverskridande av fullmakten regleras avtalets giltighet genom avtalsla-

gens andra kap. Då en koncernchef kan inneha flera olika fullmakter samtidigt är det svårt 

att ge ett generellt svar på när bolaget förblir bundet trots koncernchefens befogenhets-

överskridande. Rättstillämparen får bedöma varje fall av misstänkt befogenhetsöverskri-

dande för sig. 

3.4 Hedersutnämnande 

Som tidigare nämnts förekommer det inte några lagstadgade regler som koncernchefen di-

rekt omfattas av. Det finns heller inget unisont sätt att bedöma vad som faktiskt ska ingå i 

en koncernchefs arbetsuppgifter. I doktrin nämns en möjlighet att koncernchefsrollen i vis-

sa fall ses som en ren hedersutnämning för personer som styrelsen vill belöna för lång och 

                                                 

61 Åhman, 1997 s. 453.  

62 ABL 8:4 i 1975 års lydelse. 

63 RH 1990:92, Åhman, 1997 s. 454.  

64 ABL 8 kap. 30 och 31 § bl.a. bosättningskrav inom EES. 

65 ställningsfullmakt och firmateckningsrätt i moderbolaget, och generalfullmakt samt eventuell firmateck-
ningsrätt i dotterbolagen. 
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trogen tjänst, som en slags reträttposition inom bolaget när det börjar närma sig pension. 

Det talas även om att styrelsen aktivt vill lyfta bort en olämplig person från sin operativa 

ledningsposition för att på så vis kunna begränsa eventuell skadan som han kan ställa till 

med.66 

Oavsett av vilken anledning bolaget har gett en person hederstitel så bör styrelsen vara 

medveten om att det utåt sett kan uppfattas som att personen har ett reellt inflytande (trots 

att så inte är tanken). Bolaget kan i sådana fall bli bundet av avtal som koncernchefen har 

ingått genom konkludent handlande, om tredje man är i god tro. Den risken är i sådana fall 

moderbolagets styrelse ansvarig för.67 När en styrelse delegerar ‖ansvar‖ till en koncernchef 

torde styrelsen fortfarande inneha ett omsorgs- och kontrollplikt över den personen. 68 Hur 

omfattande denna omsorgs- och kontrollplikt är kommer dock inte utvecklas vidare i den-

na uppsats. 

 

 

 

                                                 

66 Unger, 1987 s. 19. 

67 Unger, 1987 s. 26. 

68 ABL 8 kap. 4 § 4 st. 
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4 Koncernchefens skadeståndsansvar  

4.1 Lite kort om skadestånd  

Det skadestånd som uteslutande torde kunna komma ifråga vid bolagsrättsliga samman-

hang är så kallad ren förmögenhetsskada69.70 Ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska 

sammanhang ersätts som huvudregel dock enbart om personen som orsakat skadan samti-

digt genomförde en brottslig handling.71 Ett undantag från huvudregeln är ‖om annat står 

stadgat i lag‖, vilket fastslogs av HD i NJA 1996 s. 224. Exempel på sådan lag som skulle 

kunna vara undantag från huvudregeln är ABL:s 29e kap. och 18 kap. handelsbalken.     

En fråga som kan ställas är varför det förekommer skadestånd överhuvudtaget? Jan Hellner 

anser att det i huvudsak finns två skäl till att det har införts en skadeståndsskyldighet för 

personer som orsakar någon annan skada.72 Den första och antagligen den viktigaste är re-

paration. Det vill säga om A orsakar skada på B:s egendom ska A ersätta B så att B kan 

köpa ny egendom till ett motsvarande värde som A förstörde.73 Det andra syftet med ska-

destånd är att det i vart fall i teorin74 har ett preventivt syfte, ‖det är möjligt att den som en 

gång har behövt utge skadestånd blir mer aktsam i framtiden. En sådan verkan skulle med-

verka till den individprevention som ofta eftersträvas med straff.‖75  

4.2 Skadeståndsansvar enligt 29e kapitlet ABL 

4.2.1 Inledning 

I ABL 29e kap. är det framförallt en paragraf som är av intresse för denna uppsats, nämli-

gen 29 kapitlets 1 § 1 stycke vilken stadgar; 

                                                 

69 Ren förmögenhetsskada definieras negativt mot person och sakskada. SKL 1 kap. 2 §. 

70 Svenlöv Carl, Styrelse och VD ansvar i aktiebolaget, 2008, Nordstedt Juridik, Stockholm s. 39 (cit. Svern-
löv, 2008). 

71 SKL 2 kap. 2 §. 

72 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätten, 2007, Nordstedt Juridik, Stockholm, s. 39 (cit. Hellner, 
Radetzki, 2007). 

73 Hellner, Radetzki, 2007 s. 39. 

74 Jan Hellner ställer sig dock tveksam huruvida detta argument verkligen är hållbart i praktiken, men den frå-
gan kommer inte behandlas mer ingående i denna uppsats.  

75 Hellner, Radetzki, 2007 s. 40. 
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‖En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt uppdrag upp-

såtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget skall ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan till-

fogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag om 

årsredovisning eller bolagsordningen.‖(min kursivering) 

4.2.2 Skadan 

För att skadeståndsskyldighet överhuvudtaget ska uppkomma krävs att bolaget faktiskt har 

lidit en skada. Det räcker alltså inte med att man i framtiden har en potentiell skada som 

skulle kunna uppkomma om A + B inträffar, det vill säga hypotetiska skador är inte ersätt-

ningsgilla.76 Det spelar ingen roll om skadan har uppkommit genom att en person har 

handlat eller av någon anledning inte har handlat trots att han i efterhand borde ha gjort 

det.77 Skadan kan omfatta både det positiva och negativa kontraktsrättsliga intresset.78 Med 

det positiva kontraktsrättsliga intresset menas de kostnader som bolaget har haft som är 

hänförliga till den skadegörandehandlingen, medan det negativa intresset är uteblivna in-

komster för att bolaget exempelvis missade en affär. Det kan ibland vara förknippat med 

vissa svårigheter för bolaget att bevisa skada: att bevisa hur ett bolag hade utvecklats om 

exempelvis vd:n inte agerat oaktsamt är nästan på gränsen till omöjligt. I dessa fall måste 

bolaget bevisa att bolaget skulle ha utvecklats på det viset som bolaget vill göra gällande. 

Rättskipparen måste sedan jämföra bolagets faktiska utveckling med den hypotetiska ut-

vecklingen som bolaget har tagit fram. 79 

När det kommer till skadestånd för bolagsledningen finns ett grundproblem. Dels efter-

strävas ett tillräckligt skarpt system för att ‖tvinga‖ ledningen att alltid agera med bolagets 

bästa för ögonen. Dels vill man inte att bolagsledningen skall hämmas av ett allt för långt-

gående ansvar då det alltid måste få finnas en risk med affärer.80 Denna balansgång löser 

lagstiftaren genom att lägga till ett antal rekvisit föra att skadeståndsansvar för bolagets vd 

och styrelseledamöter ska kunna göras gällande. 81 Det räcker således inte med att personen 

                                                 

76 Svernlöv, 2008 s. 52. 

77 SOU 1995:44 s. 241.  

78 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 1999, Nordstedt Juridik, Stockholm s. 51 f (cit Dote-
vall 1999).  

79 Stattin, 2008 s. 340f.  

80 Prop. 1997/98:99 s. 187.  

81 ABL 29 kap. 1 §. 
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ifråga har åsidosatt tilldelade direktiv från ett högre bolagsorgan för att skadeståndsansvar 

ska uppkomma.82   

4.2.3 Ansvarssubjekt 

Enligt ordalydelsen i ABL:s 29 kap 1 § omfattas enbart stiftare, styrelseledamöter och vd av 

reglerna i paragrafen. Stiftare, styrelseledamöterna och vd:n ska dessutom vara utsedda i 

behörig ordning och har givit sitt samtycke till befattningen för att ansvarsreglerna ska bli 

aktuella.83 De som direkt kan drabbas av skadeståndsskyldighet enligt dessa regler är således 

endast dessa uppräknade personer. Vilket för denna framställning betyder att en koncern-

chef inte direkt kan omfattas av skadeståndsansvar enligt 29 kap 1 § ABL.  

4.2.4 Fullgörande av sitt uppdrag 

Skadeståndsreglerna i ABL:s 29e kap. kan endast bli tillämpliga om den skadevållande 

handlingen har utförts i samband med bolagets verksamhet.84  

Taxell uttalar sig enligt följande på hur rekvisitet ska tolkas ‖Svaret på denna fråga är om ett 

skadeorsakande faller inom bolagsverksamheten eller inte är främst beroende av om ett be-

slut fattats eller om en åtgärd vidtagits i bolagets namn eller för bolagets räkning eller om 

skadeorsakandet annars har en sådan anknytning till bolaget att detsamma inte, åtminstone 

inte primärt, framstår som de agerande personernas eget handlande.‖85 

Detta rekvisit ger en någorlunda vid omfattning och borde i praktiken inte vålla speciellt 

svåra gränsdragningsproblem.86 Om man tolkar det som Taxell uttalar strikt så är det i prin-

cip bara när tredje man uppfattar att en vd eller styrelseledamot handlar i eget namn eller 

om handlandet saknar anknytning till bolaget som rekvisitet inte ska anses vara uppfyllt.  

Eftersom skadeståndsbedömningen sker individuellt torde det inte vara möjligt att ådra sig 

skadeståndsskyldighet för en tidigare befattningshavares handlande.87 Det torde inte heller 

                                                 

82 Nerep, Eric, Samuelsson, Per, Aktiebolagslagen: en lagkommentar: del 3: kapitel 23-32, 2007, Thomson, 
Stockholm s. 336f (cit Nerep, Samuelsson, 2007). 

83 Dotevall, Rolf, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör: en aktiebolagsrättslig stu-
die i komparativ belysning, 1989, Nordstedt, Stockholm s. 82 (cit. Dotevall, 1989). 

84 ABL 29 kap. 1 §. 

85 Taxell, 2001 s. 7f.  

86 Taxell, 2001 s. 7ff.  

87 Dotevall, 1989 s. 79. 
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vara möjligt att ådra sig skadeståndsansvar om personen utan sitt medvetande blivit regi-

strerad som vd eller styrelseledamot och aldrig har deltagit i något arbete eller har mottagit 

någon form av betalning88.89 En styrelseledamot eller vd kan inte undkomma ansvar genom 

att enbart avregistrera sig från bolagsverkets register. Det krävs också att man slutar agera 

som befattningshavare och begär att bli entledigad från bolaget innan ledamoten/vd:n slu-

tar att omfattas av ansvarsreglerna i 29e kapitlet ABL.90 

4.2.5 Agerat oaktsamt eller med uppsåt  

4.2.5.1 Allmänt om rekvisitet och culpa 

Det är inte tillräckligt att bolagsledningen har agerat inom uppdraget när handlingen utför-

des. Bolagsledningar måste också ha agerat med oaktsamhet (culpöst) eller uppsåt för att 

bolagsledningen ska bli skadeståndsskyldiga. För att bedöma om en person har agerat cul-

pöst vid utövandet av sitt uppdrag görs i första hand en objektiv bedömning av handlandet. 

Om den objektiva bedömningen inte ger en tillräckligt klar bild över hur personen borde 

ha handlat, torde i stället en fri culpabedömning göras.91 Uppsåtsrekvisitet kommer inte be-

handlas närmare i denna uppsats. Dels därför att det inte krävs att uppsåt bevisas för att 

bolagsledningen ska kunna dömas till att utge skadestånd och dels för att det är en straff-

rättslig fråga. 

4.2.5.2 Den objektiva bedömningen 

Den viktigaste frågan som en culpabedömning är tänkt att ge svar på är huruvida en person 

borde ha handlat annorlunda.92 För att kunna göra denna bedömning på ett rättssäkert sätt 

behöver en juridisk måttstock användas på hur en ‖välaktad person‖ hade handlat i samma 

situation.93 Taxell beskriver denna måttstock på följande vis ‖det gäller att klarlägga vilken 

grad av omsorg, skicklighet och förutseende som man rimligen kan och bör fordra av en 

person som skall vara verksam i ledningen för ett bolag med den verksamhet, storlek och 

                                                 

88 Vilket innebär att en bulvan som mot betalning ställer upp som ‖målvakt‖ kan ådra sig skadeståndsskyldig-
het. 

89 Dotevall, 1989 s. 82. 

90 Dotevall, 1989 s. 82. 

91 Hellner, Radetzki 2007 s. 128-136. 

92 Hellner, Radetzki, 2007 s.128. 

93 Hellner, Radetzki, 2007 s. 128f. 
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struktur som det ifrågavarande bolaget har. Man betraktar även vad som är förenligt med 

god och skälig praxis inom det nyssnämnda bolaget eller inom liknande bolag.‖94 

Vid en objektiv bedömning av personens handlande tas i huvudsak ingen hänsyn till per-

sonliga kvalifikationer (eller brist på dem) för arbetet.95 Den som har accepterat en position 

som befattningshavare ska normalt anses ha tillräckliga kunskaper för att utföra arbetet, 

annars bör han självmant tacka nej till positionen.96 Det finns dock undantag, som exem-

pelvis att en styrelseledamot på grund av bristande kunskaper inom ekonomi kan få sitt 

skadeståndsansvar jämkat.97  

 

4.2.5.3 Den fria culpa bedömningen 

Den fria culpa bedömningen utvecklades av en amerikansk domare, Learned Hand, och re-

geln har fått namnet Learned Hand rule98 (LHR).99 LHR används oftast när det inte finns 

tidigare praxis eller när det saknas klar sedvanerätt100 på området.101 

LHR kan delas upp i fyra punkter som sedan vägs mot varandra för att avgöra om omstän-

digheterna fordrade ett annat tillvägagångssätt än de som skadevållaren faktiskt gjort.102 

 Risken för skada 

 Den sannolika skadans storlek 

 Möjligheterna att förekomma skadan 

 Den handlandes möjligheter att inse skadan 

                                                 

94 Taxell, 2001 s. 23. 

95 Taxell, 2001 s. 23. 

96 Taxell, 2001 s. 23f. 

97 Taxell, 2001 s. 24. 

98 Det finns ett flertal rättsfall på området för den som vill fördjupa sig. HD har bedömt vad som har krävts 
av den enskilde i ett flertal olika situationer, några exempel är NJA 1977 s.281,NJA 1981 s.683 och NJA 
1967 s. 164. 

99 Hellner, Radetzki, 2007 s. 133. 

100 Sedvanerätt är rättsligt bindande regler, som ej är lagstadgade. Reglerna är baserade på domstolspraxis och 
sedvänjor. 

101 Hellner, Radetzki, 2007 s. 133.  

102 Hellner, Radetzki, 2007 s. 134. 
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När de olika kriterierna vägs mot varandra börjar man att titta på skadan. Ju större risk det 

är för att en skada ska uppkomma vid handlandet desto större krav ställs på personen som 

utför handlingen att underlåta handlingen eller för att personen borde öka sina åtgärder för 

att skadan inte ska inträffa.103 Möjligheten för den enskilde att förutse riskerna för att en 

skada skulle uppkomma bedöms både allmänt och sett till de enskilda omständigheterna i 

skadefallet. Allmänt kan det krävas av exempelvis en vd att han har utformat sin organisa-

tion eller haft andra rutiner för rapportering för att undvika skada. Medan det i ett enskilt 

fall kanske hade räckt att ta en kreditupplysning.104 

 

4.3 Adekvat kausalitet 

En allmän skadeståndsrättslig princip för att skadeståndsansvar ska uppkomma är att det 

krävs adekvat105 kausalt106 samband mellan handlandet (eller underlåtenheten att handla) 

och skadan.107 108  Adekvansbedömningen har tillkommit i svensk skadeståndsrätt för att 

undvika att allt för slumpvisa händelser ska leda till skadeståndsansvar. HD har uttalat; ‖En 

grundsats inom skadeståndsrätten är att det skall föreligga adekvat kausalitet mellan en 

handling och en inträffad skada för att skadestånd skall kunna utgå. Genom kravet på ade-

kvat kausalitet förhindras att alltför oväntade och avlägsna skadeverkningar ersätts‖.109  

När en kausalitetsbedömning görs undersöks sambandet mellan handlandet och skadan, 

det vill säga om A + B leder till C. De flesta är nog överens om att om man håller en brin-

nande tändare vid torrt gräs är sannolikheten för att gräset ska börja brinna ganska stor, i 

detta fall leder alltså A (brinnande tändare) + B (torrt gräs) till C (brand uppstår).110 I af-

färsvärlden är det dock svårare än så att utreda huruvida handlingarna orsakar skadan eller 

om skadan likväl hade kunna uppstå oavsett handlingen.  Ett exempel skulle kunna vara att 

koncernchefen A väljer att inte göra en kreditupplysning på företaget B. B går sedermera i 

                                                 

103 Hellner, Radetzki, 2007 s. 135. 

104 Hellner, Radetzki, 2007 s. 136. 

105 Relevant. 

106 Orsakssamband. 

107 Hellner; Radetzki, 2007 s. 195. 

108 Regeln är dock inte helt undantagslös, jmf ex Hellner, Radetzki, 2007 s. 212. ang. casus mixus. 

109 NJA 1993 s 41 I och II (pleni). 

110 Hellner, Radetzki, 2007 s. 196. 
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konkurs och orsakar A:s arbetsgivare skada (på grund av kreditförlusten). Frågan här blir 

om skadan helt är beroende av huruvida A tog en kreditupplysning eller inte. Det vill säga 

krävdes det för att skadan skulle uppstå att A underlät att ta en kreditupplysning eller hade 

informationen som kreditupplysningen gett inte räckt för att upplysa A om B:s framtida in-

solvens. Som läsaren förstår är det inte helt enkelt att simulera huruvida skadan hade upp-

kommit oavsett A:s handlande, vilket i en utredningssituation kan leda till betydande bevis-

svårigheter.  

 

4.4 29e kapitlet ABL analogt  

4.4.1 Inledning 

I föregående kapitlet konstaterades att en koncernchef inte direkt omfattas av ABL:s 29e 

kap. Frågan som uppkommer är om det går att göra en analogisk tolkning av paragrafen111. 

För att ett analogislut ska kunna göras krävs att analogin hjälper till att uppfylla ändamålet 

med regeln.112 Ändamålet med skadeståndsreglerna har även de kort diskuterats under före-

gående kap., det vill säga de ska vara ett påtryckningsmedel för bolagsledningen att handla 

korrekt och med bolagets bästa för ögonen.113 I doktrinen114 har det diskuterats huruvida 

det är ändamålsenligt eller inte att analogiskt utvidga ansvarssubjekten i 29 kap 1 § ABL. I 

stort kan doktrinens115 åsikter sammanfattas med att det kommer krävas en individuell 

prövning i varje enskilt fall för att utreda om ett analogislut passar vid den enskilda situa-

tionen. Stattin påpekar dessutom ‖På ett principiellt plan kan endast trubbiga anvisningar, 

som att analogisk tillämpning inte borde komma ifråga beträffande någon som inte kan an-

ses bestämmande i ett bolag, anges.‖116  

Tyvärr så finns det inga rättsfall på området som behandlar analogier till just 29e kapitlet 

ABL, varpå man får säga att rättsläget är ganska osäkert. Det finns dock två olika institut 

som har diskuterats att de skulle kunna bli föremål för analogislut. De båda instituten 

                                                 

111 ABL 29 kap 1 §. 

112 Stattin, 2008 s. 399f. 

113 Stattin, 2008 s. 398. 

114 Jmf Åhman, 1997 s. 381, Dotevall, 1989 s 84f. Stattin, 2008 s. 399ff. 

115 Jmf Åhman, 1997 s.381, Dotevall, 1989 s 84f. Stattin, 2008 s. 399ff. 

116 Stattin, 2008 s. 400. 
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kommer från Amerikansk, Engelsk och Tysk rätt och benämns som de facto directors och 

shadow directors.117 Det är dock inte helt klarlagt vilka rekvisit som krävs för att en person 

ska placera sig under något av instituten enligt svensk rätt. Stattin har dock gjort en utförlig 

jämförelse mellan Amerikanske, Engelsk och Tysk rätt för att ta fram rekvisit som borde 

kunna fungera även enligt svensk rätt.118  

4.4.2 De facto directors 

En de facto director är någon som agerar som styrelseledamot utan att egentligen vara det. 

Exempelvis kan det i samband med att någon utses till ledamot inträffa någon form av 

formellt fel119. I den amerikanska rätten har man försökt definiera en de facto direc-

tor/officer som:  

‖such an office is defined to be one who has the reputation of being the officer he or she 

assumes to be in the exercise of the the functions of the office, and yet is not a good offic-

er in the point of law‖ och ―one who is in possession of an office and discharging its duties 

under colour of authority.‖120 

Det innebär att det finns två rekvisit som ska vara uppfyllda för att en person ska kunna 

betraktas som en de facto director.  

 Att personen agerar som en befattningshavare 

 Att det sker under i övrigt korrekta former121  

De facto director institutet har fått sitt erkännande inom svensk rätt genom rättsfallet NJA 

1948 s. 651. Rättsfallet handlade om en ekonomisk förening där andelarna har skiftat ägare 

ett flertal gånger på kort tid. A och B har under vissa delar av denna tid suttit i föreningens 

styrelse. A har dessutom under hela tiden företrätt bolaget och tagit emot betalningar på fö-

reningens vägnar. HD konstaterade i ansvarsfrågan att A i vart fall agerat ‖med styrelsele-

damöter jämförliga företrädare‖122  

                                                 

117 Stattin, 2008 s. 394 med vidare hänvisning. 

118 Stattin, 2008 s. 390-429. 

119 Exempelvis bosättningskravet i ABL 8 kap. 9 §. 

120 Stattin, 2008 s. 397 med vidare hänvisning. 

121 Stattin, 2008 s. 395. 

122 Stattin, 2008 s. 408. 
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Genom att jämföra rekvisiten för en de facto director och en koncernchef finns vissa likhe-

ter som gör att koncernchefen i vissa fall borde kunna ses som en de facto director.123 

4.4.3 Shadow directors 

En shadow director är normalt någon som anser sig ha rätt att ge instruktioner till bolaget 

utan att för den delen vara del av något av de lagstadgade bolagsorganen. Ett exempel kan 

vara vid bulvanaffärer där man vill undvika att själv befinna sig i ‖rampljuset‖.124 Engelsk 

rätt definierar en shadow director som: 

‖A shadow director, by contrast, does not claim or purport to act as a director. On the con-

trary, he claims not to be a director. He lurks in the shadows, sheltering behind others who, 

he claims, are the only directors of the company to the exclusion of himself. He is not held 

out as a director by the company‖125 det ska dock påpekas att det inte är avgörande huruvi-

da en shadow director faktiskt har arbetat i det fördolda eller inte. Exempelvis en koncern-

chef, konsult eller aktieägare skulle kunna falla inom beskrivningen för en shadow direc-

tor.126 

För att räknas som en shadow director krävs det att en person;  

 Ger anvisningar till de ‖verkliga‖ bolagsorganen 

 Bolagsorganen ska sedan visa följsamhet och genomfört anvisningarna127 

Shadow director institutet fick sitt erkännande i NJA 1997 s. 418, där HD gjorde ett så kal-

lat ober dictum128 uttalande om frågan:   

‖till en början synes klar att den som framstår som den i själva verket bestämmande i bola-

get utan att formellt ingå i ett sådant bolagsorgan som avses i 15 kap. 1-3§§ [nuvarande 29 

kap 1-3§§] bör jämställas med en sådan person med organställning‖  

 

                                                 

123 Stattin, 2008 s. 398. 

124 Svernlöv, 2008. s. 44f. 

125 Hydrodam (Corby) Ltd [1994] 2 BCLC 180 på s.183 (per Millet). 

126 Stattin, 2008 s.396 med vidare hänvisning till Morri Lj Secretary of state for trade and industry v. Deverell 
[2001] Ch. 340. 

127 Stattin, 2008 s. 395. 

128 Latin för ‖vid sidan om saken‖ det vill säga att uttalandet hade ingenting med själva målet i övrigt att göra, 
utan var en sak som domstolen ändå ville påpeka. 
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4.5 Sysslomannareglerna i handelsbalkens 18e kap.  

I stora drag kan sägas att en syssloman är en person som utför uppdrag åt en huvudman. 

Det vanligaste torde vara det uppdrag som ska utföras är någon form av tjänst. Exempel på 

uppdragstagare som är sysslomän kan vara advokater och konsulter. 129  Det kan också tän-

kas att en koncernchef skulle kunna falla inom sysslomannakategorin.130 Sysslomän kallas 

numera oftast för uppdragstagare medan huvudmannen benämns som uppdragsgivare.  

Sysslomannaskapet regleras i handelsbalkens131 (HB) 18e kap. och i dess första paragraf 

stadgas hur ett sysslomannaskap uppkommer:  

‖Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja 

till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han 

om händer får.‖ 

Det som kan utläsas från paragrafen är, för att ett sysslomannaskapsförhållande ska upp-

komma krävs det att en fullmakt ställs ut till uppdragstagaren (kan både vara muntlig och 

skriftlig). Några speciella formkrav på hur avtalet ska ingås krävs inte.132  

För att utreda vad en syssloman har för ansvar mot sin huvudman får man i första hand 

söka svar i handelsbalkens 3 och 4 §§ som stadgar:  

‖Handlar syssloman oredligt, brukar list emot honom, som fullmakt gav, vänder sig hans 

gods till nytta, lånar hans penningar ut, eller tager penningar upp i hans namn; svare till all 

skada (,och plikte efter omständigheterna). Vare och den, som fullmakt gav, saklös i allt, 

vad syssloman, utom hans ombud eller vilja, av annan lånt, eller med någon slutit haver; 

utan det vises, att det honom till nytta använt är.‖133 

                                                 

129 Dotevall, Rolf, Tiberg, Hugo, Mellanmansrätt, 1997, Nordstedt Juridik, Stockholm s. 26 (cit. Dotevall, Ti-
berg, 1997). 

130 Dotevall, 1999 s. 276. 

131 Handelsbalken SFS 1736:1232. 

132 Dotevall, Tiberg, 1997 s. 27. 

133 HB 18 kap. 3§. 
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Det som paragrafen i huvudsak tar sikte på är när sysslomannen är trolös mot huvudman-

nen eller har ett illojalt beteende, det vill säga det är tal om ganska grova förseelser. Paragra-

fen ger även en möjlighet att yrka på ersättning för civilrättslig skada om sysslomannen inte 

skulle ha utfört en brottslig gärning.134 

‖Haver någon fått fullmakt, att för annan göra och låta, och tager den skada därav, som 

fullmakt gav; skylle sig själv, som sig ej bättre föresåg. Är ombudsman av försummelse, el-

ler svek, vållande till skadan; plikte då han, som sagt är.‖135 

Ovanstående paragraf har två skilda syften, uppdelad på de två olika meningarna. Den för-

sta meningen i paragrafen är en friskrivning för sysslomannen och innebär att om sysslo-

mannen skulle orsaka sin huvudman skada medan han agerar inom ramen för den fullmakt 

han har fått så kan han inte bli ersättningsskyldig för sådan skada.136  Den andra meningen 

stadgar däremot om en syssloman är culpös när han genomför sitt uppdrag och därigenom 

också skadar sin huvudman, ska han ersätta skadan. Culpabedömningen torde vara likartad 

den som beskrevs för ABL 29 kap 1 §.137 Även om koncernchefen har varit culpös så krävs 

det att huvudmannen (moder eller något av dotterbolagen) har lidit en faktisk skada. Det 

faktum att koncernchefen har överskridit sin fullmakt och dessutom gjort det culpöst räck-

er inte för att skadeståndsansvar ska uppkomma. Bolagets värde måste dessutom ha påver-

kats negativt av koncernchefens handlande.138 

4.6 Begränsning av skadeståndsansvaret på grund av att kon-

cernchefen är arbetstagare 

En koncernchef kan civilrättsligt ses som en arbetstagare, huruvida koncernchefen gör det 

är mycket beroende på hur han har fått sin behörighet. I det fall då moderbolagets vd även 

har titeln koncernchef gör han det med stor sannolikhet: Om han agerar som syssloman 

med en fullmakt är det mera tveksamt. 139 När det gäller de fall där koncernchefen är en 

                                                 

134 Stattin, 2008 s. 432. 

135 HB 18 kap. 4§. 

136 Stattin, 2008 s. 432. 

137 Stattin, 2008 s. 432. 

138 Dotevall, Tiberg, 1997 s. 30. 

139 Hellner, Radetzki, 2007 s. 156 och 270. 
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syssloman torde det vara beroende på om koncernchefen är anställd i bolaget eller inte. Är 

han inte anställd utan endast en uppdragstagare omfattas koncernchefen inte av reglerna. 

Arbetstagarens skadeståndsansvar särregleras i SKL 4 kap 1§ som stadgar:  

‖För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig 

endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, ar-

betstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter.‖ 

En arbetsgivare ska normalt stå ensam för risken att hans arbetstagare orsakar någon form 

av skada som medför skadeståndsskyldighet. Det är alltså upp till arbetsgivaren att se till så 

att skador i möjligaste mån undviks finns det en möjlighet för arbetsgivaren att teckna en 

ansvarsförsäkring för sina arbetstagare ska han göra det.140 Det ställs med andra ord ganska 

höga krav på arbetsgivaren att denna ska arbeta preventivt för att förebygga skador. Huru-

vida begränsningsregeln kommer bli aktuell beror på ett antal olika faktorer. För det första 

hur koncernchefen har blivit anställd eller fått sitt uppdrag: För det andra vilka uppgifter 

han utför. Ett belysande rättsfall skulle kunna vara AD 3/1997 där det konstaterades att en 

vd förvisso omfattades av begränsningsreglerna i 4 kap 1 § SKL men att de fick stå tillbaka 

för lex. specialis regeln i ABL:s 29 kap. Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att en 

koncernchef också precis som vd omfattas av 4 kap 1 § SKL men att dessa regler kommer 

få stå tillbaka för antingen ABL:s 29 kap. eller 18 kap HB på grund av Lex specialis princi-

pen.   

 

                                                 

140 Hellner, Radetzki, 2007 s. 270f. 
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5 Analys och slutsats 

5.1 Koncernchefens behörighet   

Som läsaren vid det har laget torde ha förstått är det inte helt enkelt att få koncernchefen 

att passa in i lagstiftarens syn på hur ett aktiebolag ska organisera sig. Det är underligt att 

lagstiftaren valt att helt bortse från det rådande handelsbruk inom näringslivet på hur man 

faktiskt vill (och även väljer att) styra sina koncerner. Handelsbruket som nu råder innebär 

kort sagt att bolagen väljer att runda de lagstadgade regler som finns och använder egna 

spelregler vilket knappast kan vara ändamålsenligt. För lagstiftaren finns det egentligen två 

valmöjligheter:  

1. Reformera ABL och tillåt koncernstyrning, exempel på framgångsrik lagstiftning 

utomlands där lagstiftaren har infört ett eget regelverk för koncernstyrning är Tysk-

land. 

2. Sanktionera bolagsstyrningen, om företagen inte vill organisera sig som lagstiftaren 

anser att de ska göra så kan lagstiftaren försöka tvinga dem att följa lagen genom att 

införa exempelvis böter vid överträdelse av lagreglerna.  

Det är dock tveksamt om alternativ två verkligen är ett realt alternativ. De som bör veta 

bäst hur man styr sitt företag bör vara företagen själva och lagstiftaren bör efter vissa av-

vägningar141 anpassa lagstiftningen därefter.  

Om ett bolag vill införa en position med titeln koncernchef finns det vissa frågor bolaget 

bör ställa sig. Den första frågan är, vem kan utse en koncernchef? Det finns inga lagstadga-

de regler för hur en koncernchef ska utses och således står det vem som helst fritt att ut-

nämna sig själv till koncernchef. Men om koncernchefen ska kunna fatta bindande beslut 

för bolagets räkning krävs det att det är styrelsen eller vd som utser koncernchefen. Vilket 

av dessa bolagsorgan det är som ska utse koncernchefen beror på vilken behörighet kon-

cernchefen ska inneha, då det knappast torde vara möjligt för en vd att utse en koncernchef 

med större behörighet än vad vd själv innehar. 

Nästa fråga bolaget bör ställa sig är varför man vill ha en koncernchef? Det är inte helt en-

kelt att inför en titel som det finns så pass många åsikter och förutfattade meningar om, 

utan att för den sakens skull vara reglerad överhuvudtaget. Är positionen tänkt som en 

                                                 

141 Exempelvis borgenärsintresset. 
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reträttplats för bolagets framgångsrika vd bör bolaget nog tänka sig för både en och två 

gånger. Styrelsen riskerar att binda moderbolaget genom att koncernchefen har uppträtt 

konkludent gentemot tredje man. Istället för att riskera att bolaget blir bunden av diverse 

avtal kanske det finns bättre alternativ att erbjuda en framgångsrik person som av olika skäl 

vill dra sig tillbaka. 

Om bolaget istället tänker sig att koncernchefen ska agera som koncernens ansikte utåt och 

faktiskt ska inneha en verkställande position inom koncernen uppkommer ytterligare två 

frågor, vilka uppgifter ska koncernchefen utföra samt hur undviker man att inskränka på de 

lagstadgade bolagsorganens förvaltningsrätt för att undvika oförenligheten med ABL. 

Det som ligger närmast till hands när man hör ordet koncernchef är att styrelsen i och med 

utnämnandet av en sådan faktiskt tänker sig att personen ska vara chef över moderbolagets 

alla dotterbolag. Om man dessutom tittar på hur handelsbruket ser ut i näringslivet så torde 

koncernchefen ofta dessutom inneha en behörighet som, om inte överskrider så, åtminsto-

ne är lika ‖stor‖ som en vd:s. Det börjar bli svårt att få ihop det med ABL reglering. För ett 

bolag kan inte ha två stycken vd. Bolaget kan ha en vd, en vice vd, en vice vice vd och så 

vidare men det är bara en som har tillgång till den exekutiva behörigheten åt gången. Vice 

vd får först sin behörighet när den ordinarie vd av någon anledning inte är tillgänglig. Det 

är dessutom inte tillåtet att reducera en vd:s behörighet så mycket att han inte längre kan 

utföra de uppgifter som är lagstadgade att han ska utföra (läs löpande förvaltning). Om bo-

laget vill att koncernchefen ska vara förenlig med ABL, gör bolaget nog bäst i att avgränsa 

koncernchefens behörighet så att koncernchefens behörighet börjar där vd:s slutar. Att av-

göra vad som ingår i den löpande förvaltningen (och således var vd behörighet slutar) är 

dock inte helt enkelt och för att försvåra det ytterligare torde omfattningen av den löpande 

förvaltningen dessutom skifta mellan de olika koncernbolagen.  

När styrelsen har bestämt sig för hur behörigheten ska utformas för koncernchefen måste 

styrelsen i moderbolaget först utfärda en fullmakt, som reglerar koncernchefens rätt att fö-

reträda och binda moderbolaget. Moderbolaget får i sin tur sedan använda sin makt som 

aktieägare på de dotterbolags bolagsstämmor som moderbolaget vill att koncernchefen ska 

inneha behörighet för. På bolagsstämman får sedan aktieägarna (moderbolaget) ge dotter-

bolagens styrelse i uppdrag att utfärda en fullmakt (med vald behörighet) för koncernche-

fen. Detta förförande kan verka konstlat men som tidigare påpekats så har ett moderbolag 

ingen annan lagstadgad anvisningsrätt till dotterbolagen. Således har inte heller en av mo-
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derbolaget utsedd koncernchef det. Det är viktigt för ansvarsfrågan och för att kunna avgö-

ra bundenheten av framtida externa kontakter som koncernchefen kommer att ha, att kon-

cernchefen är utsedd i behörig ordning. Dessutom kan man anföra att huruvida något är 

formellt eller inte spelar mindre roll. Ett bolag kan inte godtyckligt välja att ignorera före-

skrivna lagregler för att bolaget inte tycker att reglerna är bra eller för byråkratiska. Vill 

koncernen frångå ABL:s bolagsorgansregler kan man åtminstone kräva att bolagen bemö-

dar sig att utfärda fullmakter i behörig ordning. 

Vem kan moderbolaget utse till koncernchef? Svaret på denna fråga beror också på situa-

tionen i de enskilda bolagen. Om moderbolaget är ett holdingbolag vars enda uppgift är att 

förvalta dotterbolagen. Torde det bli svårt att få koncernchefens behörighet att inte inkräk-

ta på moderbolagets vd förvaltningsområde och genom detta bli oförenligt med ABL. I en 

koncern med ett holdingbolag som moderbolag torde de mest praktiska vara att utse mo-

derbolagets vd till koncernchef. Om moderbolaget istället bedriver egen verksamhet (ut-

över rena ägandefunktioner på sina dotterbolag) torde det spela mindre roll vem som är 

koncernchef, den löpande förvaltningen i dessa fall torde vara betydligt bredare och således 

omfatta fler uppgifter än rena ägarfunktioner för vd:n. 

5.2 Koncernchefens skadeståndsansvar 

Att ge ett generellt svar på vilka grunder ett bolag kan göra anspråk på skadeståndsskyldig-

het för en koncernchef är inte helt enkelt. Det torde med stor sannolikhet bero på situatio-

nen och kommer dessutom att skifta mellan olika koncernbolag. Som tidigare redovisats 

finns det minst två olika sätt att ge en koncernchef sin behörighet. Koncernchefens ska-

deståndsansvar kommer för det första vara beroende av i vilket av koncernbolagen som 

skadan inträffar. För det andra torde skadeståndsansvaret också skilja sig åt beroende på 

hur koncernchefen har fått sin behörighet. Om koncernchefen samtidigt är moderbolagets 

vd och han skadar moderbolaget i sin roll som koncernchef torde det mest ändamålsenliga 

vara att tillämpa ABL 29 kap. 1 § direkt eller åtminstone analogt (här borde bolaget kunna 

grunda skadeståndsansvaret på koncernchefens vd position för att undvika att dra analogi-

er). I de fall koncernchefen (fortfarande moderbolagets vd) orsakar skada på något av dot-

terbolagen, torde situationen bli något annorlunda. Man skulle kunna tänka sig att grunda 

ett skadeståndsanspråk genom en analogi till 29 kap. 1 § och försöka placera in koncern-

chefen inom de facto/shadow director instituten, som har fått visst stöd från tidigare rätts-

fall dock i en lite annorlunda situation. Jag anser dock för egen del att man bör vara försik-
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tig med en sådan utvidgning av ansvarssubjekten i 29 kap. 1 §. Det faktum att lagstiftaren 

har valt en uppräknande metod vad gäller ansvarssubjekten för paragrafen tyder på att det 

är just de befattningshavare som är tilltänkta att omfattas och inga andra. Om lagstiftaren 

hade tänkt sig att det skulle vara upp till rättstillämparen att slutligen besluta om vilka be-

fattningshavare som skulle omfattas av paragrafen, torde lagtextens utformning ha sett an-

norlunda ut. Efter uppräkningen borde det i sådana fall ha stadgats ‖… eller motsvarande 

befattningshavare‖ eller liknande. Det som stärker denna tes är att det inte heller nämns 

något om en eventuell utvidgning av ansvarssubjekten i propositionen till ABL. Jag före-

språkar att dotterbolaget i en sådan situation (koncernchefen är samtidigt moderbolagets 

vd) använder 18 kap. HB för att grunda ett skadeståndsanspråk. Det torde dessutom vara 

vanskligt att försöka grunda ett skadeståndsanspråk på en analogi till ABL 29 kap. 1 § för 

en koncernchef som har fått sin behörighet genom en fullmakt (i praktiken har koncern-

chefen antagligen inte ens det) från dotterbolaget. Koncernchefen är då inte ens befatt-

ningshavare i dotterbolaget och torde därför knappas kunna ses som ett bolagsorgan. Kon-

cernchefen torde snarare inta en sysslomannaställning i förhållande till dotterbolaget, vilket 

leder till slutsatsen att en analogi till 29 kap. 1 § inte torde vara möjligt.  

I det fall moderbolaget väljer att använda någon annan person än sin egen vd som kon-

cernchef, förespråkar jag även här att 18 kap. HB i huvudsak ska användas för att utröna 

vilket skadeståndsansvar koncernchefen kan åläggas. Trots att det kan verka som en ända-

målsenlig lösning att använda sig av en analogi till ABL:s 29e kap. tycker jag att det blir allt-

för konstlat, då ABL inte är anpassad för koncernstyrning och således inte tar hänsyn till de 

speciella förhållanden som råder inom en koncern. Koncernchefen borde även i detta fall 

snarare ses som en syssloman till de olika koncernbolagen än anställd av moderbolaget och 

därav är 18 kap. HB: skadeståndsregler bättre lämpade att tillämpas vid koncernförhållan-

den än ABL:s motsvarande regler.  

I en situation där koncernchefen inte har någon behörighet att binda dotterbolagen och 

koncernchefen trots detta beordrar något av dotterbolagens bolagsorgan att genomföra en 

handling, utan att använda sig av bolagsstämman. Väljer bolagsorganet då att genomföra 

ordern torde skadeståndsansvaret om dotterbolaget skadas stå för den som faktiskt genom-

förde ordern. När dotterbolagets bolagsorgan i en sådan situation inte har någon lagstadgad 

lydnadsplikt bör dotterbolagets bolagsorgan således vara försiktiga när de följer order från 

en koncernchef som saknar juridisk behörighet att själv binda dotterbolaget.  
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Jag tror inte att SKL:s 4 kap. 1 § kommer att påverka en tvist mellan ett bolag och en kon-

cernchef. Begränsningsregeln142 torde enbart bli tillämplig i det fall att rättstillämparen 

kommer fram till slutsatsen att varken 18 kap. HB eller 29 kap. ABL är tillämpligt på tvis-

ten. Detta på grund av att både 18 kap. HB och 29 kap. ABL torde vara Lex specialis i för-

hållande till SKL. Om rättstillämparen kommer fram till att SKL ändå är tillämpligt, på tvis-

ten så utesluter 4 kap. 1 § inte ansvar för koncernchefen utan paragrafen ställer enbart upp 

rekvisitet att synnerliga skäl ska föreligga. Vad som är synnerliga skäl är beroende på de 

omständigheter som föranligger skadan och hänsyn tas bland annat till skadevållarens ställ-

ning i bolaget. Eftersom en koncernchef torde vara högt uppsatt kan det inte uteslutas att 

synnerliga skäl skulle föreligga om koncernchefen står som skadevållare. Rättstillämparen 

måste också ta ställning till huruvida styrelsen (eller vd) som har utsett koncernchefen har 

brustit i den omsorgs- och/eller kontrollplikt som åligger styrelsen vid delegation. Jag har 

dock svårt att se att även om bolagets styrelse skulle ha underlåtit att kontrollera koncern-

chefens handlande, att enbart den omständigheten skulle utesluta ansvar för koncernche-

fen.  

En annan fundering som har uppkommit hos mig är avsaknaden av rättsfall på området. 

Jag har svårt att tro att det inte har förekommit en enda tvist med en koncernchef involve-

rad. Att det saknas rättsfall tror jag främst beror på att de flesta vd- och således även kon-

cernchefsavtal involverar ett prorogationsavtal som hänvisar tvister till skiljeförfarande och 

därför oftast inte når offentligheten.  

 

 

 

 

  

                                                 

142 SKL 4 kap 1 §. 
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