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Sammanfattning 

I de fall enskilda aktieägare tillfogas skada, genom organledamots handlande, innehar 

dessa rättigheten att påkalla skadeståndsansvar enligt 29:1 1 st. 2 men. ABL. I den 

svenska rättstillämpningen ter sig dock tillämpningen av paragrafen, i samband med in-

direkta skador, problematisk. Problematiken hänför sig till vilka regler, vars åsidosät-

tande, aktualiserar tillämpningen av paragrafen tillsammans med aktieägares talerätt. 

Två tolkningar kan i fallet identifieras, vilka framförts inom doktrinen, varvid en begrän-

sad och en mer liberal. Även om den liberala tolkningen är förenad med viss problema-

tik, är denna enligt mitt förmenande den vilken bör tillämpas. En sådan tillämpning 

skulle således innebära att enskilda aktieägare tillerkänns talerätt vid indirekt skada, då 

regler vilka ger uttryck för normskyddsläran och bolagsledningens lojalitetsplikt åsidosatts.  

Rättsutvecklingen har vidare givet upphov till frågan, huruvida en ”indirekt” indirekt 

skada kan omfattas av paragrafens tillämpningsområde. En sådan skada uppstår särskilt i 

koncernförhållanden då dotterbolaget tillfogas en direkt skada, vilken därigenom åsam-

kar aktieägarna i dess moderbolag en ”indirekt” indirekt skada. Skadan faller utanför pa-

ragrafens tillämpningsområde, då de skadedrabbade inte utgör aktieägare i dotterbolaget. 

En lösning enligt mitt förmenande, varigenom paragrafens tillämpning koncernanpassas, 

är att principen om ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn nyttjas. Principens aktua-

lisering medför att ett moder- och dotterbolag betraktas som en juridisk enhet, om er-

forderliga rekvisit uppfylls, varigenom de skadedrabbade aktieägarna från ett teoretiskt 

perspektiv även ses som aktieägare i dotterbolaget. Effekten av principens tillämpning är 

sålunda att en ”indirekt” indirekt skada faller inom paragrafens tillämpningsområde.  
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Abstract 

Whenever individual shareholders inflict an injury, due to action taken by a corporate 

member, they possess the right to impose liability in accordance with 29:1 1 st. 2 men. 

ABL. The paragraph is though associated with some difficulties when it comes to an in-

direct injury. The difficulties regard which rules that have to be infringed, in order for 

the paragraph to be applicable and thereby providing shareholders with the right to sue. 

Two different interpretations can hereby be identified, whereby one limited and the oth-

er one more liberal. Even if the liberal interpretation is associated with some difficulties, 

I find that this one should be applied. Such an application would mean that an individu-

al shareholder acquire the right to sue, for an indirect injury, when rules protecting a 

third person and the corporate member’s duty of loyalty have been infringed. 

Legal progress has also given rise to another question, whether an “indirect” indirect in-

jury falls within the paragraphs application. Such an injury is mostly affiliated with cor-

porate groups where the daughter company causes a direct injury, whereby the share-

holders in the mother company causes an “indirect” indirect injury. Since the sharehold-

er here is not an owner of the daughter company, the paragraph could not be applied.   

A solution to this problem is, according to me, an application of the principle piercing the 

corporate veil, whereby the paragraphs application extends to corporate groups. The effect 

of the principles application is that a mother- and daughter company becomes one legal 

entity, if the prerequisites are fulfilled. The outcome is hereby that a shareholder in the 

mother company, from a theoretical perspective, also is regarded to be an owner of the 

daughter company. Wherefore an “indirect” indirect injury hereby falls within the scope 

of the paragraphs application.  
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1 Inledningskapitel 

1.1 Bakgrund 

De aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna återfinns i 29 kap. aktiebolagslagen (2005:551) 

(ABL). Dessa kan dock inte betraktas som utömmande. Allmänna skadeståndsregler, vilka 

återfinns i skadeståndslagen (1972:207) (SkL), kan härvid tillämpas som komplettering eller 

nyttjas som vägledning.1 Motivet till de specialanpassade skadeståndsreglerna som återfinns 

i ABL är de särskilda förhållanden vilka råder inom aktiebolagsrätten.2 Anledningen till att 

reglerna i 29 kap. ABL är att betrakta som specialanpassade är då dessa endast omfattar 

förmögenhetsskador, i relation till 2:2 SkL vilken endast behandlar förekomsten av en ren 

förmögenhetsskada. ABLs specialanpassade regler är således generösare gentemot den ska-

delidande parten än förevarande reglering i SkL, då ABL utvidgar ersättningsmöjligheterna 

för denna genom att något krav på brottslig gärning inte föreligger.3  

Skadeståndsansvar beträffade ett aktiebolags organledamöter regleras genom 29:1 ABL. 

Organledamöters ansvar ska härvid alltid prövas på individuell basis. Principen om det in-

dividuella ansvaret, vilken utvecklats genom praxis, ger för handen att en culpabedömning 

ska vidtas med hänsyn till de enskilda organledamöternas faktiska arbetsuppgifter.4 En 

culpabedömning åsyftar i korthet att en individs grad av oaktsamhet eller uppsåt identifie-

ras, vid en åsamkad skada.5 Vidare krävs även att ett adekvat orsakssamband påvisas, vilket 

utgörs av en bedömning av sambandet mellan handlingen och skadans uppkomst. Kan så-

ledes både culpa och adekvat orsakssamband påvisas kan skadeståndsansvar påkallas.6  

Det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret i 29:1 1 st. ABL kan sägas vara tvådelat. An-

ledningen är då dess första mening åsyftar organledamöternas ansvar gentemot bolaget, vil-

ket således pekar på ett internt ansvar. Den andra meningen åsyftar istället ett externt an-

svar gentemot aktieägare eller annan, vilka berörs av organledamöternas handlande gente-

                                                 
1 Ström, JT, s. 580 och Kedner, Roos och Skog, s. 260. 

2 SOU 1971:15, s. 351. 

3 Sandström, s. 386 och 2:2 jfr 1:2 SkL. 

4 SOU 1995:44, s. 242 f., NJA 1936 s. 78 och NJA 1973 s. 587. 

5 Hellner och Radetzki, s. 127. 

6 Sandström, s. 388 ff., se framförallt s. 390 f. 
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mot bolaget.7 Det externa ansvaret kan vidare både vara av direkt som indirekt natur, vilket 

åsyftar skadans förhållande gentemot den skadelidande parten.8 

Vad gäller det externa ansvaret kan meningsskiljaktigheter identifieras, avseende enskilda 

aktieägares talerätt vid en indirekt åsamkad skada och således i vilken mån de innehar rät-

tigheten till ersättning. Den förhärskade tolkningen inom doktrinen, vilken till synes även 

stödjs av förarbeten till skadeståndsreglerna i ABL, innebär ett mycket begränsat utrymme 

för enskilda aktieägare att föra sådan talan.9 Flera rättsvetenskapsmän hävdar dock att nå-

gon tillräckligt bärande rättslig motivering inte finns för en sådan begränsning av en indi-

rekt skadas tillämpning, utan påkallar istället en mer liberal tolkning.10 Meningsskiljaktighet-

erna inom doktrinen, tillsammans med bristen på vägledande praxis, ger upphov till en osä-

ker rättstillämpning varför området ifråga är i behov av en grundläggande utredning.11 

Utredningsbehovet har på senare tid även utökats med anledning av nyuppkomna tvister på 

området. Den rättsfråga som nu blivet aktuell berör en indirekt skadas rättsliga omfång. 

Med omfång åsyftas i fallet om en indirekt skada även kan anses föreligga i andra led, vilken 

då utgör en så kallad ”indirekt” indirekt skada. Frågan som i detta sammanhang är högst 

aktuell är hur en sådan skada ska behandlas i rättstillämpningen, då området tidigare varken 

behandlats i praxis eller doktrin. Några rättsvetenskapsmän har framfört möjligheten att 

tillämpa någon form av genomsynsresonemang, varigenom grunden läggs i principerna för 

ansvarsgenombrott. I fallet kan emellertid inte någon erkänd rättstillämpning identifieras.12  

I korthet åsyftar ansvarsgenombrott det ansvar, vilket aktieägare kan komma att åläggas för 

ett aktiebolags förpliktelser. Termen samt dess innebörd är i dagsläget inte lagstadgat och 

utgör ett undantag från principen om att aktieägare inte är personligt betalningsansvariga 

för bolagets förpliktelser, etablerad i 1:3 ABL.13 Härvid måste vidare tilläggas att rättsläget 

beträffande tillämpningen av ansvarsgenombrott förefaller osäkert, då undantaget i prakti-

                                                 
7 Prop. 1975:103, s. 540. 

8 SOU 1995:44, s. 245-248. 

9 SOU 1995:44 s. 246-248, Andersson, NTS, s. 82 och Nial, uppl. 4, s. 316-318. 

10 Andersson, NTS, s. 98 f., och Ström, JT, s. 606-608. 

11 Endast NJA 2000 s. 404 som berör enskilda aktieägares rätt till ersättning vid indirekt skada. Dock är 
domslutet bristfälligt i sitt innehåll. Se vidare kap. 3.3 för redogörelse av fallet samt kommentarer. 

12 Andersson, Rättsutlåtande, s. 10 f., och Nerep, Rättsutlåtande, s. 9. 

13 SOU 1987:59, s. 43. 
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ken endast tillämpats ett fåtal gånger.14 Det kan således konstateras att flertalet problem, 

gamla som nya, måste utredas och en unifierad tolkning måste nås för att etablera en rätts-

säker tillämpning av 29:1 1 st. 2 men. ABL vid en indirekt skada och därtill dess rättsliga 

omfång. 

1.2 Terminologi 

För att läsaren ska vara väl införstådd med den terminologi, vilken brukas i framställningen 

kommer denna härvid kortfattat redovisas. I framställningen brukas termerna direkt- re-

spektive indirekt skada för att återge de skadeförhållanden, vilka kan uppkomma i förhål-

lande till enskilda aktieägare. Termerna kan även återges som medelbar- respektive omedel-

bar skada. Anledning till att läsaren bör uppmärksamma skillnaden i terminologin är då 

andra rättsvetenskapsmän, vilka häri hänvisas till, nödvändigtvis inte tillämpar densamma.15 

1.3 Syfte  

Huvudsyftet med förevarande framställning är som följer: 

- I vilken mån innehar enskilda aktieägare rätt till ersättning vid en indirekt åsamkad 

skada enligt 29:1 1 st. 2 men. ABL?  

För att kunna besvara huvudsyftet måste följande delsyften besvaras: 

- Vad innebär begreppet indirekt skada? 

- Hur ska 29:1 1 st. 2 men. ABL tillämpas, vad gäller enskilda aktieägares rätt till er-

sättning vid en indirekt åsamkad skada? Vilka indirekta skador är härvid att betrakta 

som ersättningsgilla? 

- Kan den problematik, vilken identifieras i samband med tillämpningen av 29:1 1 st. 

2 men. ABL vid indirekt skada lösas med ledning i annan nordisk rätt? Om ja, hur? 

- Vilket rättsligt omfång har termen indirekt skada vid tillämpningen av 29:1 1 st. 2 

men. ABL, det vill säga kan detta begrepp även omfatta en skada av ”indirekt” indi-

rekt natur? Om ja, hur och när? 

                                                 
14 Prop. 1990/91:198, s. 6. 

15 Se exempelvis Stenbeck, Wijnbladh och Nial, s. 669 f., varigenom bägge termerna återges för regleringen av 
skadeförhållandet mellan bolaget och enskilda aktieägare. 
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1.4 Avgränsning 

I framställningen kommer endast de fall enskilda aktieägare för eget anspråk vid en indirekt 

åsamkad skada behandlas. Enskilda aktieägares möjligheter att föra eget anspråk måste i fal-

let särskiljas från en så kallad derivativ talan. En derivativ talan innebär i korthet, i distinkt-

ion till den förstnämnda, att den enskilda aktieägaren för talan i bolagets namn. Formen de-

rivativ talan kommer följaktligen avgränsas från i denna framställning. Härvid bör dock no-

teras att flertalet rättsvetenskapsmän inte uttryckligen redogör för om de i sin analys avser 

en derivativ talan från enskilda aktieägares sida eller framställande av eget anspråk.16 Osä-

kerheten ger således upphov till svårigheter i utredningar, så som i förevarande, varför en 

reservation måste vidtas för eventuella missförstånd av framställda åsikter inom doktrinen.  

För att erhålla aktiebolagsrättsligt skadestånd krävs att vissa allmänna förutsättningar är 

uppfyllda, vilka kortfattat berörts i bakgrunden. Dessa förutsättningar, som utgörs av de 

klassiska skadeståndsprinciperna, består av allmänt vedertagna principer och behov saknas 

därför för vidare utredning, varför dessa följaktligen avgränsas från i denna framställning.17 

Därav kommer framställningen endast beröra den bolagsrättsliga aspekten av ersättnings-

möjligheterna vid indirekt skada och inte dess relation till relevanta skadeståndsprinciper. 

Motivet till att framställningen endast behandlar enskilda aktieägares rätt till ersättning vid 

en indirekt skada är, då borgenärers rättigheter vid en sådan skada redan kan anses tillfred-

ställd genom nuvarande praxis på området.18 Anledningen till noteringen är då borgenärer 

omfattas av begreppet annan i 29:1 1 st. 2 men. ABL och därför är föremål för, i princip, 

samma problematik vid förekomsten av en indirekt skada som enskilda aktieägare.19  

Framställningen kommer vidare focusera på svensk aktiebolagsrätt genom ABL, dock med 

inslag av en komparativ del vilken avgränsas mot andra nordiska länders aktiebolagsrätt. 

Anledningen är då dessa till synes är närmast besläktade med den svenska. Fokus kommer 

dock ligga på en jämförelse med de norska- respektive finska aktiebolagsrättsliga reglerna 

                                                 
16 Ström, JT, s. 597 f. 

17 Sandström, s. 388-391. 

18 Enligt NJA 1979 s. 157 kan borgenärer endast erhålla ersättning vid en indirekt åsamkad skada för det fall 
aktiebolaget är insolvent. Förutsättningen härvid är att aktiebolaget blivet insolvent genom den skadegö-
rande handlingen. Denna slutsats torde även ha nåtts i den norska rätten genom NRt 1918 s. 841. Se för 
mer information Dotevall, Skadeståndsansvar i komparativ belysning s. 474 ff.  

19 Prop. 1975:103, s. 540 och SOU 1995:44, s. 247. 
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för skadestånd.20 Dansk rätt avgränsas således från i denna framställning, då rättsområdet 

vilket framställningen berör även här förefaller osäkert.21 

1.5 Metod och material  

Vad gäller tillämplig metod för förevarande framställning, kommer till en början en de-

skriptiv metod brukas. Metoden nyttjas i syfte att bereda läsaren med grundläggande in-

formation beträffande det rättsområde vilket framställningen berör. Vidare nyttjas även en 

komparativ metod genom en jämförelse av den svenska aktiebolagsrättsliga synen på en in-

direkt skadas tillämpning i förhållande till den norska- respektive finska rättens ställning 

härtill. Framställningen berör även genomgående en problemorienterande metod, där fokus 

ligger på problematiken beträffande en indirekt skadas tillämpning och omfång. Vidare är 

framställningen till sitt innehåll genomgående föremål för analyserande inslag. Även en-

skilda kapitelanalyser återges löpande för i framställningen vilka utmynnar i en huvudanalys.  

För djupare förståelse för rättsområdet, vilket framställningen berör, och dess tillhörande 

problematik har följande rättskällor studerats: Till en början lagstiftning, vilken har sin ut-

gångspunkt i ABLs uppställda regler för aktiebolagsrättsligt skadeståndsansvar. Då hänvis-

ning sker till lagstiftning kommer endast nu gällande rätt hänvisas till, om inte annat anges. 

För djupare förståelse för relevant lagstiftnings tolkning och tillämpning kommer vidare 

förarbeten, främst propositioner som SOU, samt relevant praxis utredas och analyseras.  

Vad gäller praxis fokuserar analysen främst på NJA 2000 s. 404, då fallet är det enda vilket i 

dagsläget berör enskilda aktieägares ersättningsmöjligheter vid indirekt skada enligt 29:1 1 

st. 2 men. ABL. Praxis är även relevant i förevarande framställning i samband med rekvisit-

en för ansvarsgenombrott, vilka utvecklats häri, samt för ledning beträffande genomsyn i 

koncernförhållanden.22 Även doktrin analyseras vidare i vittgående omfattning. Rättskällan 

är av avgörande betydelse för att identifiera de tolkningsalternativ som föreligger beträf-

fande tillämpningen av indirekt skada samt för att utröna dess rättsliga omfång. Doktrin är 

således även av betydelse för att identifiera problematiken vilken tillhör rättsområdet. 

Ovanstående rättskällor tar även sikte på nordisk rätt i enlighet med framställningens kom-

parativa metod. Dock har språkbarriären i viss mån påverkat dess nyttjande negativt. 

                                                 
20 Dotevall, Skadeståndsansvar i komparativ belysning, s. 440 och 444 f. 

21 Werlauff, s. 541 och Normann Aarum, NTS, s. 64. 

22 Prop. 1990/91:198, s. 5 f., och NJA 1993 s. 188. 
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1.6 Disposition 

Kapitel 1 Omfattar framställningens inledningskapitel. Kapitlet är avsett att 

bereda läsaren med bakgrund till det område, vilket framställningen 

vidare kommer beröra. I förevarande kapitel berörs även framställ-

ningens syfte samt tillhörande avgränsning. Vidare även den metod 

och det material som nyttjats vid skapandet av denna framställning.  

Kapitel 2 Berör elementära skillnader i 29:1 1 st. ABLs sammansättning. Där-

ibland skillnaderna mellan det interna- respektive externa skade-

ståndsansvaret samt även distinktionen mellan direkt- respektive in-

direkt skada.  

Kapitel 3 Riktar sig mot att identifiera hur 29:1 1 st. 2 men. ABL ska tillämpas, 

vad gäller enskilda aktieägares rätt till ersättning vid en indirekt 

åsamkad skada. Härvid kommer således de tolkningsalternativ, vilka 

är förenade med ifrågavarande tillämpning redogöras för och analys-

eras. Kapitlets redogörelse över paragrafens tillämpning har sin 

grund i följande rättskällor; förarbeten, praxis och doktrin. Tolk-

ningsalternativen vilka hänförs till doktrinen är även föremål för en 

lämplighetsavvägning, som ska ge ledning i vilken tolkning beträf-

fande paragrafens tillämpning som förefaller lämpligast.  

Kapitel 4 Avser en redovisning av annan nordisk rätts tolkning beträffande 

enskilda aktieägares rätt till ersättning vid en indirekt åsamkad skada. 

Kapitlet behandlar finsk- respektive norsk aktiebolagsrätt. Vidare 

fokuserar kapitlet på att identifiera skillnader och likheter med den 

svenska aktiebolagsrättsliga ställningen till ersättningsmöjligheterna 

vid indirekt skada. Motivet med jämförelsen är att generera inspirat-

ion för att hitta lösningar till den problematik, vilken etablerats i ti-

digare kapitel beträffande svensk rätts tillämpning av indirekt skada. 

Kapitel 5 Introducerar en ny tvist på området för indirekt skada och utvidgar 

problematiken till att även omfatta frågan om en indirekt skadas 

rättsliga omfång. Närmare bestämt frågan om en ”indirekt” indirekt 

skada kan omfattas av ifrågavarande begrepp och därav falla inom 
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tillämpningsområdet för 29:1 1 st. 2 men. ABL. Kapitlet redogör 

härvid för två rättsvetenskapsmäns lösningsförslag, beträffande den 

ifrågavarande tvisten och således den föreliggande problematiken. 

Kapitel 6 Omfattar en redogörelse av huruvida principerna för ansvarsge-

nombrott kan lägga grunden för ett genomsynsresonemang vid till-

lämpningen av 29:1 1 st. 2 men ABL vid en indirekt skada. Härvid 

berörs vidare vilka rekvisit som torde utgöra grunden för ifrågava-

rande tillämpning samt även vilket omfång en indirekt skada de 

facto torde ha från ett rättsligt perspektiv. Närmare bestämt om pa-

ragrafens tillämpningsområde vid en indirekt skada kan koncernan-

passas och således omfatta en skada av ”indirekt” indirekt natur. 

Kapitel 7 Utgörs av framställningens huvudanalys, vilken fokuserar på att be-

svara framställningens uppställda huvudsyfte samt tillhörande del-

syften. Analysen bygger i stora delar på de enskilda kapitelanalyser, 

som genomgående presenterats i förevarande framställning. Detta 

innebär vidare att huvudanalysen i viss mån repeterar redan analyse-

rade delar för att kunna besvara framställningens syften. Även nya 

delar kommer emellertid analyseras, vilka är beroende av att fram-

ställningens innehåll beaktas ur ett helhetsperspektiv. 

Kapitel 8 Består av en kortfattad slutsats, varigenom framställningens huvud-

syfte med tillhörande delsyften besvaras. Slutsatsen bygger på vad 

som framkommit i framställningens huvudanalys (kapitel 7). 
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2 Skadeståndsansvar enligt 29:1 1 st. ABL 

2.1 Inledning 

Syftet med förevarande kapitel är att identifiera den huvudsakliga skiljelinje, vilken är av av-

görande vikt för det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret i 29:1 1 st. ABL. Skiljelinjen 

består i huvudsak av en identifiering av det interna- respektive externa ansvaret, vilket 

framstår som tydligast vid en jämförelse av paragrafens första och andra mening.23 Anled-

ningen till varför denna skiljelinje måste identifieras är då de respektive ansvaren medför 

förhållandevis olika omständigheter, vilka måste beaktas, för att kunna utreda huruvida en 

organledamot kan hållas skadeståndsansvarig enligt ABLs uppställda skadeståndsregler.24 

Vidare måste ytterligare en skiljelinje identifieras, vad gäller det externa ansvaret, för att 

kunna vidta korrekta anspråk mot brister i detta ansvar. Skiljelinjen dras här mellan en di-

rekt- respektive indirekt skada vilka båda omfattas av det externa ansvaret. Den senare ska-

dan är den vilken ligger i fokus för framställning varför det är av särskild vikt att identifiera 

den aktuella distinktionen.25  

2.2 Ansvarstyper enligt 29:1 1 st. ABL 

2.2.1 Internt ansvar 

Det interna ansvaret yttrar sig genom lagstiftningens följande ordalydelse ”[-e]n stiftare, sty-

relseledamot eller verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåt-

ligen eller av oaktsamhet skadar bolaget ska ersätta skadan.”26 Utgångspunkten för den en-

ligt ordalydelsen uppställda oaktsamhetsbedömningen är att organledamoten, vid fullgö-

rande av sitt uppdrag, iakttar sådan omsorg vilken torde krävas av en syssloman. Anled-

ningen till denna utgångspunkt är då förarbetena stipulerar att organledamöter ska anses stå 

i direkt sysslomannaförhållande gentemot bolaget.27 Förutsättningarna för att en organle-

damot ska kunna åläggas internt skadeståndsansvar är förutom att allmänna skadestånd-

                                                 
23 Sandströms, s. 391 f. 

24 Prop. 1975:103, s. 540 f., och Sandström, s. 391-395. 

25 SOU 1995:44, s. 245-248 och Andersson, NTS, s. 82. 

26 29:1 1 st. 1 men. ABL. 

27 Prop. 1975:103, s. 540 och prop. 1997/98:99, s. 186. 
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rättsligaprinciper är uppfyllda, även att denna culpöst åsidosatt någon norm vilken reglerar 

dennes förhållande gentemot bolaget.28 De förutsättningar, vilka nu omnämnts, hänför sig 

till de materiella regler vilka måste vara mötta för att påkalla internt skadeståndsansvar.29 

Med anledning av att ansvaret inte är begränsat till ABLs regler, kan således ramen för att 

påkalla internt ansvar anses vara mycket vid.30  

Internt skadestånd, det vill säga skadestånd till bolaget, kan endast föras för det fall ett så 

kallat 29:7-beslut fattats. Ett sådant beslut innebär en vägran av ansvarsfrihet för den 

organledamot från vilken ansvar påkallas av stämman. Detta innebär även att stämman in-

direkt godkänner rättsligt handlande för dess utkrävande.31 Efter att ett sådant beslut fat-

tats, men styrelsen förhåller sig passiv, kan en ägarledd skadeståndsprocess inledas för bo-

lagets räkning genom en så kallad minoritetstalan enligt 29:9 ABL. Ansvaret i fråga måste 

vidare påkallas inom ett år för att inte falla utanför preskriptionstiden i 29:10 ABL. Regler-

na vilka härvid redogjorts för utgör de mest grundläggande, av de i ABL uppställda for-

mella procedurreglerna, vilka riktar sig mot interna ansvarsrelationer. Avvikelser från dessa, 

grundläggande procedurregler, återfinns även för att säkerställa att skadestånd ska kunna 

påkallas även då särskilda omständigheter ligger för handen.32  

2.2.2 Externt ansvar 

Det externa ansvaret yttrar sig i lagstiftningen genom följande ordalydelse, som efterföljer 

det interna ansvaret, ”[-d]etsamma gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller någon an-

nan genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordning-

en.”33 Med denna lag torde, enligt en semantisk analys, ABLs regler åsyftas.34 Skadestånds-

ansvaret i denna mening kan således konstareras avse tredje man, vilka inte innehar en 

rättslig relation till organledamöterna utan endast till bolaget. Med anledningen av att an-

svarsrelationen gentemot organledamöterna kan liknas vid ett utomobligatoriskt förhål-

                                                 
28 SOU 1995:44, s. 241 f. 

29 Sandström, s. 395. 

30 SOU 1995:44, s. 241 f., och prop. 1997/98:99, s. 186. 

31 NJA 1990, s. 286 och Sandström, s. 393. 

32 Prop. 1975:103, s. 546 och Sandström, s. 392-395. Med avvikelser åsyftas exempelvis 29:11 ABL. 

33 29:1 1 st. 2 men. ABL jfr 1:12 (a) ABL, vilken däribland omfattar årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL). 

34 Dotevall, Skadeståndsansvar i komparativ belysning, s. 202 och 447. 
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lande påkallas härvid en allmän återhållsamhet vad gäller tredje mans rättigheter att påkalla 

skadeståndsansvar gentemot dessa.35 

Till skillnad från det interna ansvaret, vilket regleras genom ett antal formella procedurreg-

ler samt materiella förutsättningar med fokus på culpa, saknar det externa ansvaret helt 

formella procedurregler i ABL samt att de materiella förutsättningarna går längre än kravet 

på culpa. För att kunna påkalla externt skadeståndsansvar krävs, förutom att de allmänna 

skadeståndsprinciperna är uppfyllda, att en normavvikelse skett. Med normavvikelse avses i 

fallet en kvalificerad skadegörande handling genom överträdelse av skyddsregler, vilka åter-

finns i ABL, bolagsordningen eller ÅRL, uppställda i syfte att bereda aktieägare skydd.36 

Identifiering av normavvikelser av denna typ torde omfattas av den så kallade normskyddslä-

ran. Läran tillämpas således för att identifiera om syftet men den norm, vilken överträtts, är 

att skydda aktieägares förmögenhetsintresse och sålunda kan leda till skadeståndsansvar.37  

Genom inledningen, till detta kapital, framkom att det externa ansvaret åtskiljs vad gäller en 

direkt- respektive indirekt skada. Skillnaden uttrycks inte explicit genom 29:1 1 st. 2 men. 

ABLs ordalydelse varför särskiljande av dessa skadetyper vidtas i efterföljande delkapitel.38 

2.3 Skadetyper enligt 29:1 1 st. 2 men. ABL 

2.3.1 Direkt skada 

Direkt skada omfattas av det externa ansvaret och uppkommer endast då aktieägare eller 

annan åsamkats skada, det vill säga att bolaget i förevarande fall inte utgör ett skadelidande 

rättssubjekt.39 Typfallet för en direkt skada är då förlust uppkommit vid köp eller försälj-

ning av aktier, med grund i en värdering vilken är baserad på felaktig information. För de 

fall aktierna skulle vara övervärderade är det köparen som drabbas av en förlust vid förvär-

vet då denna erlagt ett överpris, motsatsvis vid en undervärdering av aktierna.40 Sådan fel-

                                                 
35 Sandström, s. 392. 

36 Sandström, s. 395 och Kedner, Roos och Skog, s. 263 f.  

37 Andersson, NTS, s. 95 f.  

38 Andersson, NTS, s. 82 och Dotevall, Skadeståndsansvar, s. 218. 

39 Dotevall, Skadeståndsansvar i komparativ belysning, s. 101 f.  

40 Ström, JT, s. 578, se även SOU 1941:9, s. 640. 
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aktig information kan exempelvis hänföras till årsredovisningen, om denna förefaller vara 

bristfällig, vilket då skulle kunna påverka värderingen av aktier.41  

Vilket tidigare framkommit genom förevarande kapitel har det externa ansvaret till syfte att 

skydda de regler vilka är uppställda för tredje man. Ett typexempel på sådana skyddsregler 

är, vilka även kan åsamka en direkt skada vid överträdelser, föreskrifter gällande förbehåll i 

aktiebrev enligt 6:2 1 st. 5 p. ABL då dessa är av avgörande betydelse för förvärvsmöjlig-

heter av aktier för tredje man.42 Den aktiebolagsrättsliga utgångspunkten då en direkt skada 

åsamkats aktieägare torde vara att denna även ska ersättas direkt.43 Vidare innebär detta, 

som huvudregel, att enskilda aktieägare innehar rättigheten att vid en direkt åsamkad skada 

föra extern skadeståndstalan då en sådan skada är att betrakta som ersättningsgill.44 

2.3.2 Indirekt skada 

En indirekt skada utgör, utöver en direkt skada, en del av det externa ansvaret. Med en in-

direkt skada avses enligt förarbetena ”[…] en sådan skada som drabbar bolaget och därige-

nom indirekt tredje man.”45 Ett typfall som härvid kan redovisas för är då en minskning 

skett av bolagets förmögenhet, vilket därigenom åsamkar aktieägare en indirekt skada. En 

sådan förmögenhetsminskning kan exempelvis ske i de fall bolaget avyttrat egendom till ett 

pris, vilket kan anses otillbörligt lågt. Vid sådant handlande tillfogas bolaget en direkt skada 

genom minskningen av sin förmögenhet, på ett indirekt sätt åsamkas vidare även aktieägar-

na skada då aktiernas värde sjunker i motsvarande mån.46  

Från ett traditionellt perspektiv torde en indirekt skada utgöras av två separata skador. 

Dessa benämns då som ursprungsskadan respektive följdskadan. I distinktion till det tradit-

ionella perspektivet åsyftas, i de aktiebolagsrättsligt förekommande fallen, endast en skada. 

Beroende på ur vems synvinkel skadan iakttas, det vill säga ur bolagets eller aktieägares, 

uppstår sålunda en direkt- respektive indirekt skada.47 Utgångspunkten för ersättning vid en 

                                                 
41 Prop. 1997/98:99, s. 188. 

42 SOU 1995:44, s. 245. 

43 Ström, JT, s. 579. En e contrario tolkning av utgångspunkten att indirekta skador ersätts indirekt. 

44 Prop. 1997/98:99, s. 188 och Sandström, s. 396. 

45 Prop. 1997/98:99, s. 188, se för citatet sista st.  

46 Ström, JT, s. 579. 

47 Ström, JT, s. 579. 
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indirekt åsamkad skada torde, inom aktiebolagsrätten, anses vara att en indirekt skada även 

bör ersättas indirekt.48 Vidare innebär detta att om en direkt skada åsamkas bolaget och den 

indirekta aktieägaren, bör den senare anses ersatt efter den tidpunkt då det förstnämnda 

skadedrabbade subjektet ersatts.49 Den ifrågavarande ersättningstesen förutsätter att såväl 

den direkta- som indirekta skadan är kongruenta, det vill säga de är av samma värde. Skulle 

aktieägarna drabbats av en större skada än bolaget, innebär detta i praktiken att dessa inte 

erhåller fullständig ersättning för den lidna skadan. Om skadorna således skulle vara av in-

kongruent natur aktualiseras frågeställningen om vilka ersättningsmöjligheter aktieägarna 

har för den kvarstående skadan.50 

Ett typfall av inkongruenta skador är när förlusten hänför sig till förändringar i aktiekursen, 

vilket även aktualiserar frågan huruvida en kursförändring i sig kan betraktas som ersätt-

ningsgill. Om även den kvarvarande skadan skulle ersättas uppstår en form av dubbelt an-

svar, vilket ger för handen att en kursförändring inte torde vara ersättningsgill. Emellertid 

är rättsläget härvid fortfarande osäkert.51 Problematiken kring inkongruenta skador kom-

mer vidare inte beröras i denna framställning, utan bör endast ge läsaren en tankeställare 

över problematiken med indirekta skador och dess tillhörande ersättningstes. 

2.4 Analys  

Med anledning av kapitlets innehåll kan härvid konstateras att den grundläggande skillna-

den mellan det interna- respektive externa ansvaret ter sig relativt klar, redan från lagstift-

ningens ordalydelse och struktur. Den skillnad vilken kan te sig problematisk i detta sam-

manhang är, till en början, att det externa ansvaret inte omfattas av några formella proce-

durregler. Avsaknaden av sådana regler innebär exempelvis att det saknas regler gällande 

enskilda aktieägares möjlighet att föra talan, i eget namn samt för egen räkning, inom om-

rådet för det externa ansvaret vilket medför betydande problem. Det torde emellertid anses 

klart att enskilda aktieägare som åsamkats en direkt skada, inom det externa ansvaret, inne-

har rättigheten att påkalla skadeståndsansvar då en sådan skada är att betrakta som ersätt-

ningsgill.   

                                                 
48 Dotevall, Skadeståndsansvar, s. 218. 

49 SOU 1941:9, s. 641 ff., se även för tydliggörande Ström, JT, s. 579. 

50 Ström, JT, s. 579. 

51 Ström, JT, s. 579 f.  
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Det huvudsakliga problemet hänför sig, enligt mitt förmenande, till ersättningsmöjligheter-

na då internt- respektive externt ansvar uppstår parallellt. Ansvarsförhållandena kan endast 

uppstå parallellt i de fall bolaget åsamkas en direkt skada vilken samtidigt leder till en indi-

rekt skada för enskilda aktieägare. Frågan om enskilda aktieägares möjlighet till ersättning, 

vid en indirekt åsamkad skada, blir därför ett stort problem då lagstiftningen inte reglerar 

hur det interna- respektive externa ansvaret förhåller sig till varandra.  

Enligt mitt förmenande bör således det externa ansvaret, med anledningen av avsaknaden 

av procedurregler, anses betydligt mer svårtillämpat än det interna ansvaret framförallt då 

skadan är av indirekt natur. En av frågorna för vidkommande kapitel är därför att utreda 

hur 29:1 1 st. 2 men. ABL ska tillämpas vid en indirekt skada beträffande enskilda aktieäga-

res ersättningsmöjligheter.  
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3 Indirekt skada i svensk rätt 

3.1 Inledning 

Syftet med förevarande kapitel är att påvisa de olika tolkningsalternativ, vilka föreligger be-

träffande tillämpningen av 29:1 1 st. 2 men. ABL vid indirekt skada. Rättsläget vad gäller 

möjligheten för enskilda aktieägare att, vid indirekt skada, vinna framgång i skadeståndsta-

lan kan idag anses oklart.52 Det finns i dagsläget ett flertal tolkningsalternativ, dock framstår 

det som att det i huvudsak är en fråga mellan en begränsad tolkning och en tolkning av mer 

liberal syn.53 Kapitlet kommer åskådliggöra behandlingen av indirekt skada i förarbeten, 

praxis och doktrin. Detta för att slutligen kunna utröna hur paragrafen bör tillämpas vid en 

indirekt skada. Tolkningsalternativen inom doktrinen kommer även utredas från ett lämp-

lighetsperspektiv. Motivet är härvid att identifiera den tolkning vilken förefaller lämpligast. 

3.2 Förarbeten  

Redan år 1941 konstaterade lagberedningen, till förslaget om införandet av en ny aktiebo-

lagslag, att bestämmelsen gällande enskilda aktieägares rätt till ersättning inte bör anses vara 

begränsad till direkta skador. Vidare framhöll lagberedningen att det finns vissa aktiebolags-

rättsliga regler, som ska anses vara av sådan betydelse för skyddet av enskilda aktieägare, att 

talerätt även vid indirekt åsamkade skador i dess fall torde vara berättigade.54 När det 

kommer till att identifiera de regler, vilka tillerkänner sådant skydd för enskilda aktieägare, 

uttalar sig lagberedningen som följer: 

”Vilka rättsregler, som på nu angivet sätt skola anses åsyfta att bereda skydd icke endast 

för bolaget utan även för enskilda aktieägare […] mot medelbar skada, är ett spörsmål, vars 

besvarande synes böra överlämnas till rättstillämpningen och rättsvetenskapen.” 55 

Det kan således konstateras att lagberedningen, genom ovanstående uttalande, lämnar frå-

gan angående vilka regler som aktualiserar enskilda aktieägares talerätt vid indirekt skada 

därhän. Vidare berörs inte hithörande frågor i 1971 års betänkande i någon vidare mån. Be-

                                                 
52 Stattin, s. 342. 

53 Stattin, s. 344 f. Ger för handen fyra tolkningsalternativ, vilka dock kan hänföras till uppdelningen mellan 
en begränsad och en mer liberal tolkning. 

54 SOU 1941:9, s. 641. 

55 SOU 1941:9, s. 641, se för citatet sista st.  



 

 
15 

tänkandet ger endast för handen att tredje man, vid indirekt åsamkade skador, kan tänkas 

erhålla rätten till skadestånd.56 Enligt mitt förmenande kan det således konstateras, med an-

ledning av 1941 och 1971 års betänkanden, att ersättningsmöjligheterna för enskilda aktieä-

gare vid indirekt skada inte bemötts med någon större restriktivitet vid dessa tidpunkter. 

Under år 1995 presenterades ett delbetänkande av aktiebolagskommittén, i vilken frågan 

om ersättningsmöjligheterna vid indirekt skada berördes i vidare utsträckning. Kommittén 

finner i delbetänkandet att några ersättningsmöjligheter för enskilda aktieägare, vid indirekt 

skada, inte torde inrymmas i gällande rätt då skadan åsamkats samtliga ägare likvärdigt. 

Hänsyn har härvid tagits till aktieägarnas rättigheter att dels delta på bolagsstämman och 

därigenom utöva sitt inflytande, dels att en bestämd aktieägarminoritet (1/10) enligt ABL 

både kan vägra organledamöter ansvarsfrihet samt föra skadeståndstalan å bolagets vägnar. 

Vidare hävdar kommittén, i samband med uttalandet, att sådana ersättningsmöjligheter end-

ast föreligger då skadan åsamkats genom att likhetsprincipen57 eller generalklausulen58 åsido-

satts.59 Kommittén refererar i sammanhanget till rättsvetenskapsmannen Nials tolkning, vad 

gäller ersättningsmöjligheterna vid indirekt skada, och till synes ansluter sig därtill.60  

Kommittén finner emellertid att gällande rättsordning, i viss mån, kan kritiseras. Kritiken 

ligger i att enskilda aktieägare inte bereds med möjligheten att föra skadeståndsanspråk i de 

fall oaktsam förvaltning vidtagits av bolagets styrelse, vilket inneburit en minskning av akti-

ernas värde. Dock tillägger kommittén härvid att de, oavsett den identifierade kritiken, inte 

finner några skäl att bereda enskilda aktieägare med talerätt för de fall skadan åsamkats 

samtliga aktieägare likvärdigt. Anledningen är att om varken majoriteten eller en bestämd 

minoritet (1/10) av aktieägarna väljer att framställa skadeståndsanspråk saknas härmed skäl 

att bereda enskilda aktieägare med sådan talerätt. Kommittén finner härvid att även syste-

matiken i ABL skulle rubbas för det fall enskilda aktieägare bereds med sådan talerätt, detta 

                                                 
56 SOU 1971:15, s. 353 f. 

57 Likhetsprincipen regleras genom 4:1 ABL och stipulerar följande ”[-a]lla aktier har lika rätt i bolaget, om inte 
annat följer av 2-5 §§.” 

58 Generalklausulen återfinns i 8:41 1 st. ABL och stipulerar följande ”[-s]tyrelsen eller någon annan ställföreträ-
dare för bolaget får inte företa en rättshandling eller någon annan åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig 
fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare.” 

59 SOU 1995:44, s. 248. 

60 SOU 1995:44, s. 247 f., se vidare om Nials tolkning under kap. 3.4.2. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.HTM#K4P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.HTM#K4P5
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oavsett om talan endast avser aktieägarens enskilda anspråk och således inte bolagets totala 

anspråk.61 Kommittén hävdar vidare att: 

”[-h]ar talan inte väckts för bolagets räkning, talar övervägande skäl för att den enskilde 

aktieägaren får finna sig i detta såsom en av de risker som är förknippade med hans delta-

gande i bolagsverksamheten.” 62 

Den aktuella frågan har vidare berörts i prop. 1997/98:99, vilken till synes överensstämmer 

i stora delar med delbetänkandet från år 1995. Till en början konstateras, i likhet med del-

betänkandet, att till skillnad från andra externa intressenter, så som borgenärer, kan en-

skilda aktieägare påverka både förvaltningen som verksamheten av bolaget genom sitt del-

tagande på stämman. Vidare konstateras att aktieägare redan innehar möjligheten att, ge-

nom en bestämd minoritet (1/10), föra skadeståndstalan. Dock inte för egen räkning, utan 

för bolagets.63 Det konstateras härvid att: 

”[-e]ftersom varje skada som tillfogas bolaget indirekt innebär en skada även för aktieägar-

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

syfte. Mot bl.a. denna bakgrund torde en enskild aktieägare ha rätt till ersättning för indi-

rekt skada endast i de fall då den indirekta skadan har vållats genom överträdelse av lik-

hetsprincipen eller generalklausulen”.64 

Propositionen hänvisar, i samband med uttalandet och i likhet med delbetänkandet, till 

rättsvetenskapsmannen Nial som är förespråkare av den i propositionen vidtagna tolkning-

en.65 I jämförelse med betänkandet från år 1941 kan det, enligt mitt förmenande, konstate-

ras att propositionen samt delbetänkandet förespråkar en mer begränsad syn vad gäller er-

sättningsmöjligheterna för enskilda aktieägare vid indirekt skada. Propositionen ansluter sig 

till synes även till delbetänkandet vad gäller den kritik som identifierats i samband med den 

begränsade tolkningen, vilken tidigare presenterats häri. Tillika delas även uttalandet om att 

en skada av indirekt natur är en risk förenad med deltagandet i verksamheten.66  

                                                 
61 SOU 1995:44, s. 248. 

62 SOU 1995:44, s. 248, se för citatet 3 st. 

63 Prop. 1997/98:99, s. 189. 

64 Prop. 1997/98:99, s. 189, se för citatet 2 st. Jfr SOU 1995:44, s. 248 angående ABLs system. 

65 Prop. 1997/98:99, s. 189, se vidare om Nials tolkning under kap. 3.4.2. 

66 Prop. 1997/98:99, s. 190. 
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Det kan enligt mitt förmenande konstateras att aktiebolagskommittén i sitt delbetänkande 

från 1995 går ett steg längre än propositionen, då de brukar ordet endast när det kommer till 

kravet på överträdelse av likhetsprincipen eller generalklausulen. Propositionen framstår som 

mer återhållsam genom att denna endast brukar ordet torde i detta sammanhang, vilket i sig 

kan anses lämnar utrymme för annan tolkning samtidigt som aktiebolagskommittén till sy-

nes verkar vilja stänga en sådan möjlighet.67  

Med anledning av de ovan anförda skillnaderna, i tolkningen beträffande tillämpningen av 

ersättningsmöjligheterna vid indirekt skada, är det av yttersta vikt att påvisa de olika förar-

betenas rättskällevärde. De ovannämnda betänkandena hänför sig till statliga utredningar, 

varför utgångspunkten torde vara att dessa delar av förarbetena endast innehar ett rättskäl-

levärde vilket motsvarar nivån av doktrin. Propositionen ska således anses inneha ett högre 

rättskällevärde än betänkandena, när det gäller förarbeten som rättskälla.68  

3.3 Praxis 

3.3.1 Allmänt 

Praxis på området, vad gäller enskilda aktieägares rätt till ersättning vid en indirekt åsamkad 

skada, är idag mycket magert. Mycket beroende på att processer beträffande aktiebolags-

rättsligt skadestånd, i det stora hela, sällan förekommer. Flertalet anledningar kan härvid 

identifieras så som tidsaspekten, höga kostnader och slutligen även vanskligheten förknip-

pad med en skadeståndståndstalan. Företag förefaller även obenägna att ventilera sina miss-

förhållanden offentligt, vilket blir kontentan av ett domstolsförfarande. Även om visst 

praxis på området kan identifieras, förefaller verkningarna av ABLs skadeståndsregler 

främst åskådliggöras på ett principiellt eller rent avskräckande plan.69 Dock återfinns härvid 

ett mål från HD beträffande enskilda aktieägares talerätt vid indirekt skada, NJA 2000 s. 

404, vilket kommer åskådliggöras för i vidkommande delkapitel efterföljt av erforderliga 

kommentarer. 

 

 

                                                 
67 Se för liknande notering Stattin, s. 343 f.  

68 Stattin, s. 344. 

69 Sandström, s 385. 
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3.3.2 NJA 2000 s. 404 

Parter och yrkanden: 

I tvisten för käranden, Sune C talan mot Erik L, Ulf D och Lars Ls dödsbo, vilka i fallet ut-

gör svaranden. Yrkandet i fallet avser skadestånd jämte ränta.70 

Omständigheterna i sak: 

Tvisten bygger i korthet på att bolaget SWAB, vilket bedriver bruksflyg, ingått ett flertal av-

tal av olika natur med ELAB. Avtalen innebar kortfattat att SWAB skulle stå under ELABs 

ägande, dock skulle ansvaret för driften av förevarande verksamhet kvarstå hos SWAB. VD 

för SWAB är Sune C, som tillika äger 8 % av aktierna i det förevarande bolaget. Vidare 

träffade SWAB även ett sammarbetsavtal med ScanAB i syftet att detta bolag skulle tillhan-

dahålla både tekniska samt flygoperativa tjänster till det förstnämnda bolaget. ScanAB är 

helägt dotterbolag till ELAB, vilket även äger majoriteten av aktierna i SWAB. I SWAB 

återfinns, vilket konstaterats, även en minoritetsägare om 8 %, Sune C. Sune C blev seder-

mera uppsagd som VD i SWAB, då motsättningar mellan honom och Erik L uppstått.71  

Styrelsen i SWAB (Erik L, Lars L och Ulf D), vilken i sin sammansättning är identisk med 

styrelsen i ScanAB, beslutade sedermera att överföra hela dess verksamhet till ScanAB. 72 

Överföringen innebar en nedläggning av SWABs verksamhet, vilken av käranden hävdas 

stå i strid med dess bolagsordnings ändamålsbestämmelser samt vinstsyfte. Sune C, i egen-

skap av minoritetsägare och kärande i fallet, har härvid gjort gällande att beslutet i fråga 

skadat hans intressen i bolaget då majoritetsägarna ELAB beretts med otillbörlig fördel 

gentemot käranden och SWAB.73 

Domskäl: 

HD fann till en början i domskälen att, i enlighet med 8:41 1 st. ABL, får styrelsen inte 

”[…] företa rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda otillbörlig fördel åt ak-

tieägare eller annan till nackdel för bolaget eller annan aktieägare.”74 Vidare iakttog HD, i 

                                                 
70 NJA 2000 s. 404 f. 

71 NJA 2000, s. 404 f. 

72 NJA 2000 s. 405. 

73 NJA 2000 s. 405-407. 

74 NJA 2000, s. 415, se för citat 2 st. 
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detta samanhang, det externa skadeståndsansvaret vilket åligger organledamöter gentemot 

aktieägare i 29:1 1 st. 2 men. ABL. HD noterar även i förevarande domskäl att nedlägg-

ningsbeslutet fattats i strid med verksamhetsföremålet och således bolagsordningen i 

SWAB. HD finner slutligen i domskälen, att det ifrågavarande beslutet bereder majoritetsä-

garen ELAB, som äger ScanAB, med otillbörlig fördel i förhållande till Sune C som minori-

tetsägare i SWAB. Styrelseledamöterna, vilka fattat beslutet, borde förutsätt den skada vil-

ken nu orsaktas minoritetsägaren Sune C. HD finner därför att styrelseledamöterna är er-

sättningsskyldiga, för den skada vilken tillfogats Sune C.75  

3.3.3 Kommentarer 

HD går i fallet inte in på diskussionen kring indirekt skada, enligt 29:1 1 st. 2 men. ABL. 

Istället utelämnas hela resonomanget kring de allmänna ersättningsmöjligheterna vid denna 

typ av skada ur HDs domskäl. Jan Andersson finner, med anledning av det ifrågavarande 

fallet, att HDs prövning av omständigheterna borde skett från en mer principiell utgångs-

punkt. Andersson åsyftar i detta hänseende den föreliggande skillnaden mellan direkt- re-

spektive indirekt skada samt under vilka omständigheter en indirekt skada är att betrakta 

som ersättningsgill enligt 29:1 1 st. 2 men. ABL. Fokus borde härvid placerats på den se-

nare rättsfrågan, då denna kan anses tämligen öppen i gällande rätt.76  

Det saknas således i domskälen, bland annat tydliga markeringar från HDs sida gällande 

den direkta- respektive indirekta skadan i fallet. Med anledning därav saknas även en mar-

kering från HDs sida att fallet handlar om en indirekt otillbörlig fördel för majoritetsägarna, 

i jämförelse med minoritetsägarna vilka beretts en indirekt nackdel.77 Utformningen av par-

ternas talan kan, enligt Andersson, dock rättfärdiga HDs bristfälliga domskäl där flertalet 

principiella frågeställningar med hithörande ställningstaganden saknas.78  

Enligt mitt förmenande är det rättfärdigande, vilket Andersson uppställer till HDs försvar, 

inte lämpligt. Anledningen är då de principiella frågor vilka borde berörts torde varit till-

räckligt uppenbara för HD att identifiera, oavsett parternas utformning av talan. Enligt mitt 

förmenande uppstår vidare ett antal följdfrågor, med anledning av att HDs domskäl i fallet 

                                                 
75 NJA 2000, s. 415. 

76 Andersson, JT, s. 397. 

77 Andersson, JT, s. 398 f.  

78 Andersson, JT, s. 397 och 400. 
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är mycket tvetydiga. Frågorna berör främst vilken ansvarsgrund, det vill säga åsidosättandet 

av verksamhetsföremålet eller generalklausulen, som de facto ger upphov till den ersätt-

ningsgilla skadan i det förevarande fallet. HDs domskäl kan till synes tolkas som följer:79 

(1) Att åsidosättande av verksamhetsföremålet ses som ett krav, från HDs sida, för att 

generalklausulen ska anses tillämplig. Innebörden blir således att generalklausulen ensam 

inte utgöra en ansvarsgrund, vars åsidosättande ger upphov till en ersättningsgill in-

direkt skada för enskilda aktieägare.  

(2) Att endast åsidosättande av verksamhetsföremålet, utgör en ansvarsgrund vars åsi-

dosättande ger upphov till en ersättningsgill indirekt skada för enskilda aktieägare. 

(3) Att både åsidosättande av verksamhetsföremålet och generalklausulen, var för sig, ut-

gör ansvarsgrunder vilka ger upphov till en ersättningsgill indirekt skada för en-

skilda aktieägare.  

(4) Att åsidosättande av verksamhetsföremålet inte ses som en ersättningsgill ansvars-

grund vid en indirekt skada, utan endast åsidosättandet av generalklausulen.  

(5) Att endast åsidosättande av generalklausulen eller likhetsprincipen, ger upphov till en er-

sättningsgill indirekt skada för enskilda aktieägare. Likhetsprincipen inräknas härvid, 

även om ansvarsgrunden inte omnämnts i målet, då skyddsändamålet är densamma 

som vid tillämpningen av generalklausulen.80  

(6) Att ansvarsgrunderna i fallet endast ger för handen en av flera situationer, varige-

nom enskilda aktieägare kan erhålla rätten till ersättning vid indirekt skada. Detta 

innebär således att en indirekt skada även kan betraktas som ersättningsgill då andra 

ansvarsgrunder ligger för handen än verksamhetsföremålet och generalklausulen.  

Med anledning av tolkningsalternativen ovan kan följande konstateras, att endast alternativ 

(5) går i linje med den begränsade tolkning vilken förespråkas i SOU 1995:44 och prop. 

1997/98:99.81 Övriga tolkningsalternativ avviker på ett eller annat sätt från den begränsade 

tolkningen, varvid det sistnämnda alternativet (6) ger för handen den mest liberala tolk-

ningen vad gäller enskilda aktieägares rätt till ersättning vid en indirekt åsamkad skada.  

                                                 
79 Andersson, Tentamen bolagsrätt, se frågan om konsten i att tolka rättsfall.  

80 Dotevall, Skadeståndsansvar i komparativ belysning, s. 282 ff. 

81 Se kap. 3.2 jfr 3.4.2. 
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Med anledning av de ovan presenterade tolkningsalternativen uppkommer vidare frågan 

om HDs justitieråd de facto var införstådda med de tolkningsalternativ vilka härvid ligger 

för handen. Enligt mitt förmenande ger domen, med anledning av de ovan angivna kom-

mentarerna, upphov till fler frågeställningar än vad den de facto bereder svar för. Det torde 

trots allt finnas rättsvetenskapsmän vilka snabbt finner stöd i HDs domskäl om att räck-

vidden, av ersättningsmöjligheterna vid en indirekt skada, bör begränsas till de fall överträ-

delse sker av likhetsprincipen eller generalklausulen.82  

För min egen del anser jag att HDs domskäl är bristfälliga och inte inger tillräckligt starka 

skäl för att en sådan slutsats ska kunna nås av fallet ifråga. Framförallt med anledning av att 

sex olika tolkningar kan identifieras från HDs domskäl, varför något stöd häri inte går att 

finna. Förevarande dom kan således enligt mitt förmenande inte anses ha något högre pre-

judikatvärde, vad gäller enskilda aktieägares ersättningsmöjligheter vid en indirekt skada. 

3.4 Doktrin 

3.4.1 Allmänt 

Föregående delkapitel, vilka berört förarbeten och praxis,83 ger för handen att inga klara 

riktlinjer finns att tillgå vad gäller enskilda aktieägares rätt till ersättning vid en indirekt 

åsamkad skada enligt 29:1 1 st. 2 men. ABL. Från ett doktrinellt synsätt finns flertalet tolk-

ningsalternativ över hur skadeståndsmöjligheten bör tillämpas, vilka kommer redovisas för 

i nästkommande delkapitel. Störst utrymme kommer Håkan Nials och Jan Anderssons 

tolkningar ges, då dessa är de vilka på grundligast sätt redovisat för sina respektive tolk-

ningar. Även argument förenade med de olika tolkningsalternativen kommer härvid att re-

dovisas, vilka inte kan särskiljas för den efterkommande lämplighetsbedömningen. 

De olika tolkningsalternativ vilka utvecklats inom doktrinen, gällande enskilda aktieägares 

talerätt vid indirekt skada, torde ha sin grund i hur rättsvetenskapsmännen ser på redan till-

gängliga åtgärder i ABL vilka tillerkänns aktieägare. I de fall dessa är av åsikten att redan nu 

tillgängliga åtgärder säkerställer aktieägarnas intressen, torde detta initiera en mycket be-

gränsad tolkning då något behov av ett utökat rättskydd inte kan identifieras i dessa fall.84  

                                                 
82 Sandström, s. 396 f., och Johansson, s. 371 samt fotnot 47. 

83 Se kap. 3.2 och 3.3. 

84 Ström, JT, s. 594. 
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3.4.2 Tolkningsalternativ 

Nial är idag den rättsvetenskapsman som ligger bakom den förhärskade tolkningen angå-

ende vilka ersättningsmöjligheter enskilda aktieägare har vid en indirekt åsamkad skada.85 

Vad gäller tredje mans rättigheter att påkalla skadeståndsansvar noterar Nial, att denna end-

ast är indirekt i förhållande till de regler i ABL vilka primärt har till syfte att bereda aktiebo-

laget skydd.86 Grunden till resonemanget torde vara uttalanden i förarbetena till 1944 års 

ABL. Häri noteras att vissa regler i ABL, vilka lände bolaget skydd, även kan tillmätas så-

dan betydelse att enskilda aktieägare ska tillerkännas möjligheten att påkalla skadeståndsan-

svar vid en indirekt skada då dessa regler åsidosatts.87 För Nial ger emellertid ifrågavarande 

uttalande upphov till vissa betänkligheter.88 

Till en början noterar Nial att de skador vilka direkt åsamkas ett aktiebolag, alltid kommer 

tillfogas aktieägarna genom en indirekt skada. Med anledning därav finner Nial att det före-

faller uppenbart att, tillerkännande av en allmän skadeståndsrätt för enskilda aktieägare 

skulle strida mot både ABLs system som dess syfte.89 ABL innehåller vidare ett system av 

regler vilket har till syfte att bereda aktieägare i bolaget med möjlighet att påverka, både den 

verksamhet vilken bolagsorganen bedriver samt övriga förhållanden inom bolaget.90  

Nial hävdar vidare att särskild betydelse måste tillerkännas aktieägarnas rättigheter att både 

förvägra organledamöter ansvarsfrihet samt framställa minoritetstalan gällande skadestånd 

å bolagets vägnar. Systemet, vilket härvid redovisats för, skulle enligt Nial väsentligt rubbas 

för det fall enskilda aktieägare erkänns talerätt vid indirekt skada.91 Även möjligheten att 

klandra ett stämmobeslut, vilket åsamkat en indirekt skada, finns att tillgå aktieägarna. 

Härigenom skulle således beslutet kunna ogiltigförklaras eller ändras. Nial finner att ifråga-

varande möjlighet bör nyttjas, av aktieägare, istället för att påkalla skadeståndsansvar.92  

                                                 
85 Andersson, NTS, s. 82. 

86 Nial, uppl. 2, s. 224. 

87 SOU 1941:9, s. 641 och Nial, uppl. 4, s. 317. 

88 Nial, uppl. 4, s. 317 f., och Johansson, s. 370. 

89 Nial, uppl. 4, s. 318 samt Nial och Johansson, s. 344. 

90 Nial, uppl. 2, s. 226. 

91 Nial, uppl. 2, s. 226. 

92 Nial och Johansson, s. 347. 
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Nial finner således att enskilda aktieägare endast bör tillerkännas talerätt vid indirekt skada, 

då denna reellt riktats mot viss eller vissa aktieägare. De regler, vars åsidosättande, ska aktu-

alisera en sådan rättighet enligt Nial är således generalklausulen eller likhetsprincipen.93 Ifrågava-

rande tolkning av Nial torde emellertid kunna anses mjukats upp, vid en jämförelse med ti-

digare doktrin. En möjlig uppfattning, vilken delas av mig själv och andra rättsvetenskaps-

män på området, skulle kunna vara att någon strikt begränsning inte längre föreligger då ge-

neralklausulen och likhetsprincipen inte omnämns med betoning på att endast dessa aktualisera 

en sådan talerätt.94 Den nyssnämnda tolkningen av Nial biträds även av Svante Johansson, 

som även efter Nials bortgång fortsatt modernisera den ifrågavarande tolkningen.95  

Med anledning av vad som ovan anförts torde Nials uppfattning kunna tolkas så, att den 

ytterst begränsade talerätt vilken Nial erkänner är av subsidiär natur i förhållande till möj-

ligheterna att påkalla skadeståndsansvar å aktiebolagets vägnar enligt ABL. Nial torde 

sålunda vara av den uppfattningen att de åtgärder vilka ABL uppställer som skydd för ak-

tieägare i största mån ska anses tillfredställande.96 Det förefaller även klart att Nials tolkning 

går i linje med de uttalanden vilka framförts i senare förarbeten, SOU 1995:44 och prop. 

1997/98:99, vilka även dessa ansluter sig till den begränsade tolkningen.97 

Nials tolkning, vilken ovan redovisats för, torde enligt mitt förmenande utgöra ett så kallat 

reduktionsslut. I korthet innebär ett reduktionsslut att en bestämmelses språkliga betydel-

seområde reduceras, det vill säga att dess tillämpningsområde inskränks. Reduktionsslut 

nyttjas framförallt i samband med bestämmelser vars innehåll är mycket allmänt avfattat.98 

Anledningen till att ett reduktionsslut vidtas är bland annat omständigheter som lagregelns 

syfte eller ändamål.99 Med anledning av ett reduktionssluts innebörd kan härvid konstateras, 

att Nials begränsade tolkning innebär en inskränkning i den allmänna rättigheten om er-

sättning vilken tilldelas enskilda aktieägare genom 29:1 1 st. 2 men. ABL. Detta då paragra-

fen till sin ordalydelse inte uppställer en begränsning i likhet med Nials tolkning. 

                                                 
93 Nial, uppl. 4, s. 318 samt Nial och Johansson, s. 345. 

94 Nial och Johansson, s. 345 jfr Stenbeck, Winjbladh och Nial, s. 669 ff., se dock framförallt s. 670 f. Se även 
Andersson, NTS, s. 84 och 86, samt Ström, JT, s. 585. Jfr även med förarbetenas tolkning i kap. 3.2. 

95 Se gemensamma doktrinen Nial och Johansson men även Johansson, vilken tillhör senaste upplagorna. 

96 Nial, uppl. 2, s. 226 jfr Ström, JT, s. 585. 

97 Se kap. 3.2. 

98 Strömholm, s. 463. 

99 Strömholm, s. 436. 
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Andersson konstaterar att förutom Nials behandlande av indirekt skada i litteraturen är 

detta ett område vilket i ringa utsträckning berörts.100 Vidare finner Andersson att den be-

gränsade tolkning vilken främst företräds av Nial starkt kan ifrågasättas för det fall ut-

gångspunkten ligger i förarbeten till 1944 års ABL, då någon begränsad ersättningsmöjlig-

het i likhet med Nials tolkning häri inte ges för handen. Dock noterar han att utgångspunk-

terna i senare förarbeten, SOU 1995:44 och prop. 1997/98:99, verkar acceptera Nials tolk-

ning. Andersson framhäver visserligen att en logisk slutsats torde vara att rättsläget därav 

ska anses klart, likväl finner han att området är mer komplicerat än att dra en sådan slutsats 

av erkännandet. Anledningen är då det sakliga innehållet i 29:1 1 st. 2 men. ABL inte varit 

föremål för någon lagstiftningsändring sedan 1944 års ABL. Med anledning därav under-

stryker Andersson att Nials tolkning inte bör utgöra den vilken domstolarna accepterar.101  

Nials huvudsakliga argument bygger, vilket tidigare konstaterats, på att en allmän skade-

ståndsrätt då enskilda aktieägare åsamkats indirekt skada skulle strida mot både ABLs sy-

stem som dess syfte. Andersson finner emellertid att en sådan slutsats knappast ter sig up-

penbar i det förevarande fallet. Anledningen är återigen att lagstiftningen inte sakligen änd-

rats i detta hänseende sedan 1944 års ABL, samt det faktum att dess förarbeten förutsätter 

en sådan ersättningsmöjlighet.102 Andersson poängterar även att de undantag vilka Nial åbe-

ropar då enskilda aktieägare ska kunna föra talan om ersättning, det vill säga då likhetsprinci-

pen eller generalklausulen åsidosatts, inte kan anses logiska utan snarare instinktivt tillsnick-

rade.103 Nials restriktiva tolkning, vad gäller enskilda aktieägares rätt till ersättning vid en in-

direkt åsamkad skada, kan inte heller anses ändamålsenlig eller skälig enligt Andersson.104 

Andersson finner slutligen, att en subsidiär rätt torde föreligga för enskilda aktieägare att 

påkalla skadestånd vid en indirekt åsamkad skada. Med subsidiär rätt innebär att de primära 

alternativen, vilka refererar till skadeståndstalan för bolagets räkning enligt ABLs regler, 

måste vara uttömda innan enskilda aktieägare kan åberopa sin talerätt. Andersson finner vi-

dare, i distinktion till Nial, att talerätt om ersättning vid en indirekt skada inte ska ses som 

                                                 
100 Andersson, NTS, s. 84. 

101 Andersson, NTS, s. 86 f., se även kap. 3.2. 

102 Andersson, NTS, s. 87 f., se även kap. 3.2. 

103 Andersson, NTS, s. 89. 

104 Andersson, NTS, s. 98. 
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begränsad till överträdelse av likhetsprincipen eller generalklausulen, utan torde gälla då regler i 

ABL eller bolagsordningen åsidosatts.105  

Vilka regler, som de facto åsyftas av Andersson, identifieras med ledning i normskyddsläran 

och därigenom skyddet för aktieägare. Ytterligare precisering sker med hjälp av lojalitetsplik-

ten. Lojalitetsplikten åsyftar bolagsledningens skyldighet att, gentemot bolaget men även dess 

aktieägare, agera lojalt. Vidare innebär plikten att bolagsledningen, i utförandet av sitt upp-

drag, inte får främja varken egna eller främmande intressen. Den ifrågavarande talerätten 

bör således grundas på överträdelse av normer vilka påvisar lojalitetsplikt och återfinns i 

ABL eller bolagsordningen. I ABL identifierar Andersson följande normer av detta slag; 

likhetsprincipen, generalklausulen, jävsreglerna i 8:23 jfr 8:34 ABL samt regler avseende verk-

samhetens föremål och syfte.106 Det torde enligt Andersson även saknas betydelse för aktu-

aliseringen av sådan talerätt huruvida skadan vållats endast vissa eller samtliga aktieägare.107  

En annan rättsvetare, som i korthet berör området kring indirekt skada är Knut Rodhe. 

Rodhe hävdar att enskilda aktieägare ska tillägnas möjligheten att föra skadeståndstalan, i 

eget namn och för egen räkning, ”i andra fall”. Vad Rodhe menar med ”i andra fall”, torde 

vara att denna rätt ska anses subsidiär i förhållande till de skadeståndsanspråk vilka kan fö-

ras å bolagets vägnar enligt ABL.108 Rodhe finner att enskilda aktieägare ska kunna påkalla 

externt skadeståndsansvar vid överträdelse av bestämmelser, i enlighet med 29:1 1 st. 2 

men. ABL, vilka har aktieägare som skyddsändamål.109 Det kan således, enligt mitt förme-

nande, konstateras att Rodhes syn på tillämpningen av indirekt skada kan anses relativt libe-

ral. Rodhe verkar till synes följa förarbetena till 1944 års ABL, vilka ger för handen att så-

dan talerätt ska aktualiseras då åsidosättande sker av regler vilka är uppställda till skydd för 

aktieägare.110 Rodhe utvecklar tyvärr inte vidare vilka regler som, de facto, uppställer ett 

specifikt skydd för aktieägare varför någon vidare vägledning inte kan hämtas här. 

Vidare har även Rolf Dotevall berört det ifrågavarande området inom doktrinen. Dotevall 

finner, med anledning av uttalandena i förarbetena till 1944 års ABL, att viss problematik 

                                                 
105 Andersson, NTS, s. 98 f. 

106 Andersson, NTS, s. 96. 

107 Andersson, NTS, s. 97. 

108 Rodhe, s. 251 f., se för senaste upplagan Skog, s. 255 f. 

109 Rodhe, s. 252, se för senaste upplagan Skog, s. 256. 

110 Se kap. 3.2. 
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ligger i att identifiera vilka skyddsregler som kan ge upphov till en ersättningsgill indirekt 

skada för enskilda aktieägare.111 Dotevall finner bland annat att likhetsprincipen och gene-

ralklausulen kan anses utgöra sådana skyddsregler. Andra bestämmelser vilka har aktieägare 

som skyddsändamål är regler om vinstutdelning, exempelvis i de fall då ”[…] bolaget un-

derlåter att kräva återbetalning av olovlig vinstutdelning”.112 Skulle så vara fallet bereds så-

ledes enskilda aktieägare med talerätt för att återkräva vinstutdelningen. Vidare kan även en 

överträdelse av 17:5 ABL, vilken vidtas av organledamot, gällande benefika rättshandlingar 

omfattas av sådana skyddsregler då de vidtas för bolagets räkning.113 

Dotevall finner emellertid att ersättning vid indirekt skada inte kan påkallas för de fall ska-

dan åsamkats genom brist på lönsamhet i verksamheten eller brister vilka hänförs till bola-

gets förvaltning, genom att denna inte varit tillräckligt effektiv. Slutligen noterar Dotevall 

att ersättningsmöjligheten vid indirekt skada endast existerar för enskilda aktieägare då 

denna reellt inte riktats mot samtliga aktieägare utan endast mot viss eller vissa. Dotevall 

pekar i detta sammanhang exempelvis ut ett krav på åsidosättande av likhetsprincipen eller ge-

neralklausulen för att påkalla ifrågavarande skadeståndsansvar.114  

Ett sådant explicit utpekande vidtogs inte av Dotevall i doktrin av tidigare årgång, varför 

det förefaller vara så att Dotevall i denna fråga anslutit sig till Nials begränsade tolkning.115 

Till synes finner även Dotevall att en processförutsättning för att enskilda aktieägare ska 

kunna nyttja denna rättighet är att ABLs regler om skadestånd å bolagets vägnar uttömts. 

Rättigheten förefaller sålunda, även av Dotevall, vara av subsidiär natur.116 

En annan rättsvetenskapsman vilken är av åsikten att nu gällande rättskydd för enskilda ak-

tieägare inte kan anses tillfredställande är Anna Ström.117 Ström finner, i distinktion till vad 

som framkommer i förarbetena,118 att genomsnittlige aktieägaren sällan kan utöva något vä-

sentligt inflytande genom sin närvaro på bolagsstämman. Vidare identifierar Ström ett an-

                                                 
111 Dotevall, Skadeståndsansvar i komparativ belysning, s. 472 f., jfr kap. 3.2. 

112 Dotevall, Skadeståndsansvar, s. 223, se för citat 3 st. 

113 Dotevall, Skadeståndsansvar, s. 223. 

114 Dotevall, Skadeståndsansvar, s. 223. 

115 Dotevall, Skadeståndsansvar i komparativ belysning, s. 474 jfr Andersson, NTS, s. 85. 

116 Dotevall, Skadeståndsansvar, s. 222 f. 

117 Ström, JT, s. 594. 

118 Se kap. 3.2. 
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nat alternativ som erkänns enskilda aktieägare, detta är möjligheten till klandertalan. Emel-

lertid är klandertalan som alternativ förknippat med begränsningar, då det endast kan nytt-

jas mot stämmobeslut samt att denna blott har verkningar gentemot tredje man i vissa fall. 

Ströms slutsats vad gäller möjligheterna till klandertalan är således diametralt olik Nials.119  

Det alternativ vilket återstår är således minoritetstalan, vilket är ett förfarande belastat med 

svagheter. Enligt 29:7 och 9 § ABL krävs en bestämd minoritet (1/10), vilket kan medföra 

svårigheter framförallt i större bolag med många aktieägare. Vad som även kan motverka 

processbenägenheten hos aktieägare är enligt Ström, att vid framgång i talan gynnas alla 

ägare samtidigt som käranden ensam får bära kostnaderna vid en eventuell motgång.120  

Det ifrågavarande systemet förefaller enligt Ström vara verkningslöst och antyder vidare att 

detta motiverar alternativa lösningar.121 En alternativ lösning, vilken Ström finner passande 

och som är i linje med Anderssons, är att enskilda aktieägare bereds med en subsidiär tale-

rätt vid indirekt åsamkade skador. Innebörden av detta alternativ är att bolagets och mino-

ritetens talerätt måste vara uttömd. Detta innebär att det krävs en beviljad decharge för 

organledamöterna eller att gällande preskriptionstid om ett år löpt ut.122 I likhet med An-

dersson finner Ström vidare, att de regler vars överträdelse kan aktualisera en sådan talerätt 

bör identifieras med ledning i normskyddsläran och bolagsledningens lojalitetsplikt.123 

Slutligen kan härvid konstateras att den förhärskade meningen avseende enskilda aktieäga-

res ersättningsmöjligheter vid indirekt skada torde vara den tolkning vilken företräds av Ni-

al. Anledningen är då tolkningen erkänts i senare förarbeten samt att denna idag stödjs av 

flertalet rättsvetenskapsmän på området.124 Dock kan Nials tolkning starkt ifrågasättas, vil-

ket framförallt gjorts av Andersson och på senare tid även av Ström. Det bör härvid note-

ras att samtliga rättsvetenskapsmän torde vara överrens om att enskilda aktieägares talerätt 

ska anses vara av subsidiär natur. En processförutsättning, för att nyttja den ifrågavarande 

talerätten, är således att ABLs regler om skadeståndsanspråk å bolagets vägnar uttömts.  

                                                 
119 Ström, JT, s. 594 f. 

120 Ström, JT, s. 595. 

121 Ström, JT, s. 595. 

122 29:10 ABL och Ström, JT, s. 608. 

123 Ström, JT, s. 598-602, se för kort sammanfattning s. 607. 

124 Andersson, NTS, s. 82 och kap. 3.2. Se bland annat följande för de som delar Nials resonemang: Sand-
ström. s, 395 ff., se dock framförallt s. 397 och Andersson, Johansson och Skog, s. 29:7 f.  
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Tolkningarna beträffande enskilda aktieägares rättigheter till ersättning vid indirekt skada 

går således isär i nästkommande led, beträffande vilka rättsregler vars åsidosättande aktuali-

sera en sådan talerätt. Sammantaget kan det konstateras att det finns en begränsad tolkning 

vilken företräds av Nial, och en liberal tolkning vilken framförallt förespråks av Andersson. 

Tolkningsalternativen blir i efterföljande delkapitel föremål för en lämplighetsavvägning.  

3.4.3 Tolkningsalternativens lämplighet 

3.4.3.1 Argument mot enskilda aktieägares talerätt  

Det finns flera argument, vilka kommer identifieras nedan, som pekar på problem förenade 

med att bereda enskilda aktieägare talerätt vid en indirekt åsamkad skada. Till en början 

måste konstateras att huvudregeln inom den allmänna förmögenhetsrätten är att indirekta 

skador inte är att betrakta som ersättningsgilla. Syftet med denna princip är således att be-

gränsa kretsen av skadeståndsberättigade vilken annars skulle bli obegränsad.125 Denna 

princip talar således emot att bereda enskilda aktieägare talerätt i sammanhanget.126  

Ström hävdar emellertid att erkännande av talerätt, vid en indirekt skada, inte torde leda till 

en obegränsad skadeståndsrätt. Som stöd åberopas härvid tillämpningen av normskyddsläran, 

vilken begränsar rätten till ersättning till att endast gälla då regler vilka har aktieägare som 

skyddsändamål överträtts. Ifrågavarande begränsning framgår även av förarbetena, varför 

argumentet härigenom förlorar sin betydelse.127 

Ett annat problem som Nial identifierar, vilket är ett starkt argument mot att bereda en-

skilda aktieägare talerätt, berör de aktiebolagsrättsliga preskriptionsreglerna. Problemet lig-

ger i att dessa inte är tillämpliga vid skadeståndsrättsliga anspråk gällande det externa ansva-

ret, varför istället den allmänna preskriptionstiden ska tillämpas.128 Den allmänna preskript-

ionstiden är tio år enligt 2 § 1 st. preskriptionslagen (1981:130) (PreskL), i jämförelse med 

ABLs kortare preskriptionstider framförallt ettårs preskriptionen i 29:10 ABL.129 Härvid 

kan konstateras att skillnaden, ur ett tidsperspektiv, är avsevärt stor. Syftet med införandet 

av de aktiebolagsrättliga preskriptionsreglerna var att förebygga allvarliga störningsmoment 

                                                 
125 Hellner och Radetzki, s. 360 och Ström, JT, s. 596. 

126 Ström, JT, s. 596. 

127 Ström, JT, s. 596 och kap. 3.2. 

128 Nial, uppl. 4, s. 317 f. Se även senare upplaga Nial och Johansson, s. 344. 

129 Se även för ABLs andra preskriptionsregler däribland 29:13.  
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i bolagets verksamhet, vilka var förenade med möjligheten att väcka talan enligt den all-

männa preskriptionstiden. Syftet med de speciellt anpassade preskriptionsreglerna skulle så-

ledes undermineras om talerätt erkänns i det förevarande fallet enligt Nial.130  

Även Dotevall identifierar samma problematik som Nial angående preskriptionsreglerna. 

Dock finner han att en form av intresseavvägning måste ske i dessa fall. Avvägningen avser 

den osäkerhet vilken organledamöterna ställs inför, med anledning av den långa preskript-

ionsfristen, i distinktion till det intresse enskilda aktieägare har att erhålla ersättning för det 

fall skyddsregler uppställda för tredje man åsidosatts.131 Till synes torde Dotevall enligt mitt 

förmenande ha en mildare inställning till problematiken beträffande preskriptionsreglerna 

än Nial. Även Ström påpekar att ett av de starkaste motargumenten är problemet med pre-

skriptionsreglerna, dock finner hon att talerätt för enskilda aktieägare vid en indirekt skada 

väger tyngre. Enligt Ström beror detta framförallt på att sanktioner ska finnas att tillgå då 

överträdelser sker av skyddsregler, vilka i fallet är av avgörande vikt för aktieägare.132  

Ett annat motargument, vilket framförallt noterats i förarbetena men även av Nial, berör 

aktieägarnas deltagande i bolaget. Det anförs som argument att i de fall samtliga aktieägare 

drabbas likvärdigt av en indirekt skada, bör en sådan skada ses som en risk vilken den en-

skilde aktieägaren är villig att ta genom sitt deltagande i bolaget och som denna såldes får 

finna sig i.133 Nial erkänner dock att uttalandet i sig är något långtgående, även om han i 

sakfrågan vidhåller sin mycket begränsade tolkning.134 Andersson finner å andra sidan att 

den så kallade ”skylla sig själv principen” inte kan anses utgöra ett tyngre argument i sam-

manhanget. Anledningen är då det synes oskäligt att lämna enskilda aktieägare med endast 

en exit möjlighet, det vill säga att sälja aktierna, då dessa åsamkats en indirekt skada vilken 

tillfogats samtliga ägare likvärdigt.135  

Ett sista motargument vilket härvid kan identifieras är förknippat med problematiken att en 

sådan talerätt, vid indirekt skada, skulle kunna missbrukas av enskilda aktieägare. Risken för 

missbruk åsyftar ogrundade skadeståndsanspråk, som framförs av aktieägare inom ramen 

                                                 
130 Nial, uppl. 4, s. 317 f. Se även senare upplaga Nial och Johansson, s. 344. 

131 Dotevall, Skadeståndsansvar, s. 222 f och Dotevall, Skadeståndsansvar i komparativ belysning, s. 478. 

132 Ström, JT, s. 605. 
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för en sådan talerätt. Kristin Normann Aarum hävdar dock att en sådan talerätt inte torde 

vara föremål för missbruk eller utpressning, framförallt med anledning av de höga omkost-

nader vilka är förenade med att föra skadeståndstalan. Med anledning därav kan motargu-

mentet inte tillmätas sådan betydelse att enskilda aktieägare ska avskärmas från sådan tale-

rätt. 136 Vidare kan sålunda noteras, med anledning av de höga omkostnaderna vilka är före-

nade med en skadeståndsprocess, att någon markant ökning i tvister inte heller torde ligga 

för handen vid ett erkännande av ifrågavarande talerätt.137   

3.4.3.2 Argument för enskilda aktieägares talerätt 

Det finns även ett flertal argument vilka, i distinktion till de ovan nämnda, talar för att be-

reda enskilda aktieägare med talerätt för att kunna påkalla skadeståndsansvar vid en indirekt 

åsamkad skada. Andersson finner ett flertal argument, vilka talar för en sådan talerätt. 

Första argumentet berör aktiemarknaden och investerarnas förtroende däri. För det fall in-

vesterare, med ett obetydligt innehav dock inte ekonomiskt obetydliga, finner misstro i ak-

tiemarknaden och dess tillhörande regler kan detta leda till färre investeringar i förevarande 

marknad. Med anledning därav finner Andersson att rättsordningen bör tillhandahålla en-

skilda aktieägare ett skydd, vilket kan tillgås då andra åtgärder inte finns tillgängliga.138 

Andra argumentet vilket talar för en sådan talerätt tar istället sikte på den individuella rätt-

visesynpunkten. Rättvisesynpunkten åsyftar placeringen av ansvaret för den ekonomiska 

risken, vilken är förknippad med den culpösa handlingen. Ansvaret åligger enligt huvudre-

geln skadevållaren och det finns inga skäl att ålägga den skadelidna parten, i fallet enskilda 

aktieägare, med sådant ansvar. I det förevarande fallet, då den skadelidande parten endast 

är indirekt påverkad, torde inte detta utgöra en omständighet vilken påverkar den nyss-

nämnda huvudregeln. Detta i jämförelse med Nials begränsade tolkning, som innebär att en 

indirekt skada endast i särskilt angivna undantagsfall är ersättningsgill. Vidare innebär 

denna tolkning således att enskilda aktieägare, till viss del, få stå ansvariga som skadelidande 

av en indirekt skada då bristen på ersättningsmöjligheter torde utgöra en risk förenad med 

deltagandet i bolagets verksamhet. Enligt Andersson är detta således ett ansvar vilket kan 

anses oskäligt, från en rättvisesynpunkt, och talar därför emot Nials begränsade tolkning. 139  

                                                 
136 Normann Aarum, NTS, s. 66 f., och Normann Aarum, s. 254. 

137 Normann Aarum, s. 257. 

138 Andersson, NTS, s. 90. 

139 Andersson, NTS, s. 90, se Nials tolkning och de ifrågavarande undantagsfallen kap. 3.4.2. 
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Tredje argumentet som presenteras av Andersson berör tillgängligt remedium för enskilda 

aktieägare, vilket enligt 29 kap. ABL endast hänför sig till skadestånd. Med hänsyn härtill 

torde detta innebära att enskilda aktieägare även bör vara berättigade att påkalla skade-

ståndsansvar, vid en indirekt åsamkad skada, då risken för majoritetsmissbruk annars torde 

vara påtaglig.140 Det fjärde argumentet berör preventionsfaktorn, vilken tar sikte på att 

ABLs regler bör vara utformade på ett sådant sätt att de motverkar bolagsledningens före-

tagande av culpösa handlingar i relation till ABL eller bolagsordningen. Att bereda enskilda 

aktieägare med talerätt vid indirekt skada har en preventiv funktion, både gentemot majori-

tetsmissbruk som culpösa handlingar företagna av organledamöter.141 ”Ett mer öppet syn-

sätt, där medelbara skador i större omfattning ersätts utan att för den skull alla medelbara 

skador ersätts, torde däremot ha (åtminstone viss) preventiv effekt.”142  

Normann Aarum identifierar avslutningsvis att i små länder såsom Norge, men även Sve-

rige och Danmark, där flertalet av aktieägarna även är verksamma som organledamöter i 

bolaget uppkommer risken att bolaget underlåter att påkalla skadeståndsanspråk vid norm-

överträdelser. I dessa fall motiveras ett införande av talerätt för enskilda aktieägare vid indi-

rekt skada, med anledning av att dessa i annat fall inte har några skyddsregler att tillgå.143 I 

det stora hela kan det således konstateras att det finns ett flertal argument, vilka antyder att 

en sådan talerätt är befogad och bör införas för att säkerställa enskilda aktieägares rätt att 

kunna påkalla skadeståndsansvar vid normöverträdelser.  

3.4.3.3 Lämplighetsavvägning 

Med anledning av de för- och motargument vilka nu presenterats, gällande enskilda aktieä-

gares talerätt vid indirekt skada, är det av avgörande betydelse att företa en avvägning av 

dessa utifrån ett lämplighetsperspektiv. Syftet är att identifiera den tolkning vilken förefaller 

lämpligas att applicera utifrån gällande rättsläge. Ström vidtar en form av lämplighetsbe-

dömning i sin artikel och finner att den betydelse flertalet motargument givits starkt kan 

ifrågasättas. Ström finner till en början att tillräckligt starka argument saknas för att inte er-

känna enskilda aktieägare sådan talerätt. Vidare konstaterar Ström att den problematik, vil-
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ken torde utgöra det tyngsta motargumentet är de svårigheter vilka är förenade med ge-

nomförandet av en sådan talerätt.144  

Ström finner i sin helhet att även om ett erkännande av en subsidiär talerätt, för enskilda 

aktieägare i samband med indirekt skada, är förenad med viss problematik kan denna inte 

anses tillmätas sådan betydelse att nekandet av en sådan rättighet skulle anses befogad.145 

Ström finner dock att den problematik vilken identifierats, i samband med de givna motar-

gumenten, måste tas under beaktande vid utformningen av en sådan talerätt och i viss mån 

ge skäl för begränsningar i dess aktualisering. Med begränsning avser hon dock inte ett 

ställningstagande i likhet med Nial, utan påkallar fortfarande en utvidgad talerätt.146 Ström 

anser således att en sådan talerätt för enskilda aktieägare, vid en indirekt åsamkad skada, 

både kan anses berättigad och behövlig.147  

För egen del är jag villig att hålla med Ström i att flertalet motargument till synes vekar ha 

tillmätts större betydelse än vad som kan anses befogat. Anledningen är då samtliga av de 

presenterade motargumenten givet vika för andra rättsvetenskapsmäns argument, vilket an-

tyder att brister föreligger i dess rättsliga bärkraft. Det faktum att motargumentens rättsliga 

bärkraft brister antyder, enligt mitt förmenande, att lösningar finns på den problematik vil-

ken utgör grunden för de presenterade motargumenten. Vidare antyder detta även att den 

begränsade tolkning, som framförallt Nial företräder, inte torde finnas fog för. 

Enligt mitt förmenande kan inte några av de tidigare presenterade motargumenten tillmätas 

sådan betydelse att enskilda aktieägare ska nekas talerätt vid indirekt skada. I samman-

hanget måste även beaktande tas till att de argument vilka presenterats för en sådan talerätt 

inger ett behov för att en sådan rättighet ska finnas att tillgå. Argumenten berör härvid även 

områden vilka är av yttersta vikt för en fungerande och rättsäker marknad för aktiebolag, 

varför dessa särskilt måste beaktas ur ett lämplighetsperspektiv. Med anledning av vad som 

ovan noterats vidhåller jag vid Ströms uttalande om att problematiken vilken utgör grunden 

för motargumenten dock inte kan ”sopas under mattan” utan måste tas i beaktande. Lämp-

lighetsavvägningen antyder enligt mig att enskilda aktieägare bör tillerkännas talerätt vid en 

indirekt skada. Dock måste tillhörande problematik tas i beaktande vid dess genomförande. 

                                                 
144 Ström, JT, s. 607. 

145 Ström, JT, s. 608. 

146 Ström, JT, s. 607. 

147 Ström, JT, s. 606. 
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3.5 Analys 

Genom kapitlet har tillämpningsproblematiken kring 29:1 1 st. 2 men. ABL och indirekt 

skada redovisats för i flera delar av rättshirarkin. Området torde vara att betrakta som ett 

gråområde i rättstillämpningen. Framförallt frågan beträffande vilka regler, vars åsidosät-

tande, ger upphov till en ersättningsgill indirekt skada för enskilda aktieägare. Det är enligt 

mitt förmenande tydligt att de vitala brister, vilka lägger grund till den osäkra rättstillämp-

ningen, främst får anses hänförligt till tvetydiga förarbeten. 

Bristerna hänför sig framförallt till den diametrala förändring vilken skett i förarbetena gäl-

lande tillämpningen av indirekt skada. Förändringen, från en mer liberal tolkning beträf-

fande ersättningsmöjligheterna till en mycket begränsad, syns tydligast vid en jämförelse av 

förarbeten från 1940- och 70- talet till dem vilka presenterats under 90- talet. Någon förkla-

ring till det diametrala ställningstagandet i senare förarbeten återfinns inte, vilket lämnar 

många frågetecken då 29:1 1 st. 2 men. ABL inte sakligt ändrats sedan 1944 års ABL.  

Av förarbetenas ordalydelse kan endast konstateras att den huvudsakliga orsaken till den 

senare begränsningen torde vara att en allmän rätt till ersättning, för enskilda aktieägare, 

torde strida mot ABLs system och syfte. Enligt mitt förmenande ska detta endast betraktas 

ett svepskäl, då tidiga förarbeten till synes inte identifierat ett sådant problem samt det fak-

tum att lagstiftningen inte sakligt ändrats sedan dess. Begränsningen har troligen skett som 

en konsekvens av att Nial börjat utreda området, varigenom den begränsade tolkning ut-

vecklats som numera förespråkas i senare förarbeten. Nial omnämns även i senare förarbe-

ten, varför slutsatsen i fråga torde vara logisk. Detta torde således vara ett typ exempel på 

att förarbetena ”vänder kappan efter vinden” utan att ifrågasätta, då någon förklaring här-

vid även utelämnats till varför senare ställningstagande i förarbetena skiljer sig från de äldre.  

Rättsosäkerheten kommer vidare till uttryck genom magert praxis på området. Endast ett 

fall kan idag redogöras för på området, vilket i högsta grad berör problematiken kring indi-

rekt skada. Dock berör HD i fallet inte några av de principiella delar vilka är av avgörande 

vikt för problematiken kring tillämpningen av 29:1 1 st. 2 men. ABL. Frågeställningen vil-

ken uppstår är om HD självmant valt att inte beröra de principiella delarna eller om det rör 

sig om ren okunskap, gällande hur frågan bör hanteras i rättstillämpningen. Enligt mitt 

förmenande kan endast dessa två anledningar redovisas för, då rättsfrågan varit tillräckligt 

uppenbar för att urskiljas ur de i fallet angivna omständigheterna. Gällande praxis på områ-

det bidrar därför inte med någon ledning beträffande tillämpning av ifrågavarande paragraf. 
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Den del inom rättshirarkin där rättsosäkerheten på området förefaller ha störst genom-

slagskraft är inom doktrinen. Här kan meningsskiljaktigheterna på området hänföras till två 

skilda tolkningar beträffande tillämpningen av indirekt skada, varvid en begränsad och en 

mer liberal. I förhållande till senare förarbeten torde Nials begränsade tolkning vara den, 

vilken i dagsläget utgör den förhärskade meningen. Dock har ifrågavarande tolkning starkt 

ifrågasatts från annat håll inom doktrinen, vilket även medför att senare förarbeten är ifrå-

gasatta då dessa till synes anammat Nials tolkning. Den rättsvetenskapsman som framför-

allt ifrågasatt Nials tolkning är Andersson, vars tolkning av ersättningsmöjligheterna vid in-

direkt skada förefaller mer liberal. Tolkningen finner till synes stöd i äldre förarbeten. 

Det kan härvid konstateras att båda tolkningarna på ett eller annat sätt finner stöd i förar-

beten på området. Vad som härvid är av intresse, enligt mitt förmenande, är att tolkningar-

na finner stöd i antingen senare eller äldre förarbeten. Frågeställningen som härvid uppstår 

är vilket stöd som förefaller vara det korrekta, det vill säga om båda inte kan anses utgöra 

det. Det är givetvis så att senare förarbeten är anpassade efter bland annat nuvarande 

marknadsförhållanden, vilket talar för att dessa ska anses mer korrekta. Dock finner jag att 

hänsyn i det förevarande fallet måste tas dels till att någon lagstiftningsändring inte skett 

utav paragrafens sakliga innehåll sedan de äldre förarbetena i fallet, dels till att någon för-

klaring beträffande det ändrade ställningstagandet i senare förarbeten utelämnats. Själv fin-

ner jag därav att både senare som äldre förarbeten är relevanta i den aktuella situationen. 

Vad gäller Nials begränsade tolkning kan denna enligt mitt förmenande starkt ifrågasättas 

på flertalet punkter. Tolkningen innebär ett reduktionsslut av 29:1 1 st. 2 men. ABLs till-

lämpningsområde, varigenom dess allmänna ersättningsrättigheter för enskilda aktieägare 

inskränks. Ersättningsmöjligheten aktualiseras således endast när generalklausulen eller likhets-

principen åsidosatts. Enligt mitt förmenande finns inte fog för en sådan inskränkning. An-

ledningen är dels då några hållbara argument inte presenterats för en sådan inskränkning, 

dels att enskilda aktieägare i princip lämnas utan exit möjligheter då skadan tillfogats samt-

liga ägare lika. Enligt mig ska Nials tolkning därav varken anses lämplig eller tillämpbar.  

Själv ansluter jag mig till den liberala tolkning vilken företräds av Andersson. Anledningen 

är då tolkningen beaktar såväl bolagets som aktieägarnas intressen vid en indirekt skada, 

varför denna även ska betraktas som lämpligast att tillämpa. Tillämpningen av denna tolk-

ning ger således för handen att enskilda aktieägare kan erhålla ersättning vid indirekt skada, 

då regler vilka ger uttryck för normskyddsläran och bolagsledningens lojalitetsplikt åsidosatts. 



 

 
35 

4 Indirekt skada i nordisk rätt 

4.1 Inledning  

Kapitlet har till syfte att bereda läsaren med en komparativ syn över hur andra nordiska 

länder, framförallt Norge och Finland, behandlar enskilda aktieägares ersättningsmöjlighet-

er vid indirekt skada. Utgångspunkten ligger i ländernas respektive aktiebolagsrättliga lag-

stiftningar. Vad gäller ansvaret mot tredje man, framförallt enskilda aktieägare, kan de nor-

diska aktiebolagsrättsliga lagstiftningarna anses nära besläktade. Anledningen är det harmo-

niseringsarbete vilket påbörjades under år 1964 gällande de nordiska aktiebolagslagarna.148  

Vilket påvisats i tidigare kapitel begränsas ansvaret mot tredje man i 29:1 1 st. 2 men. ABL, 

till att endast omfatta åsidosättande av ”[...] denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller 

bolagsordningen.”149 Även Finland har genom lag om aktiebolag (21.7.2006/624) (FABL) 

utformat det ifrågavarande ansvaret, gentemot tredje man, på enahanda sätt. En sådan be-

gränsning av ansvaret återfinns dock inte i den norska aksjeloven (13. juni, 1997, nr. 44) 

(asl.) /allmennaksjeloven (13. juni, 1997, nr. 45) (asal.).150  

I asl./asal. från 1976 var frågan om huruvida enskilda aktieägare, i eget namn och för egen 

räkning, kunde föra skadeståndsanspråk vid en indirekt skada ett omtvistat område. Med 

anledning av den nya asl./asal., vilken infördes år 1997, klargjordes rättsläget beträffande 

tillämpningen av indirekt skada i norsk rätt vilket kommer åskådliggöras för nedan.151 Rätts-

läget i Sverige beträffande en indirekt skadas tillämpning förefaller i nuläget, vilket tidigare 

konstaterats, vara ett omtvistat område.152 Vad gäller ifrågavarande område i den finska rät-

ten, är denna till synes inte lika omtvistad som i den svenska. FABL torde vidare anses 

närmast besläktad med den svenska ABL, varför denna härvid är av intresse.153  

Nedan följer den norska- respektive finska aktiebolagsrättsliga synen på enskilda aktieägares 

möjligheter att påkalla skadeståndsansvar vid en indirekt skada. Vidare jämförs dessa med 

                                                 
148 Dotevall, Skadeståndsansvar i komparativ belysning, s. 445. 

149 29:1 1 st. 2 men. ABL. 

150 22:1 2 st. FABL och 17:1 asl./asal. och Dotevall, Skadeståndsansvar i komparativ belysning, s. 440 och 
444.  

151 Normann Aarum, s. 252 f., jfr Normann Aarum, NTS, s. 64. 

152 Se kap. 3 jfr konstaterande av Normann Aarum, NTS, s. 64. 

153 Se för likheter med den svenska rätten Taxell, s. 58-62 och FABLs 22 kap. 
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den svenska rätten för att identifiera likheter och skillnader. Syftet härvid är att hitta inspi-

ration, vilken kan verka som ledning för lösningar till det omtvistade rättsläget i Sverige. 

4.2 Nordisk rätt  

4.2.1 Norsk aktiebolagsrätt 

Vilket tidigare konstaterats är rättsläget i Norge beträffande behandlingen av indirekt skada 

tämligen klarlagt sedan införandet av nya asl./asal. från 1997. De aktiebolagsrättsliga skade-

ståndsreglerna regleras i 17 kap. asl./asal. I enlighet med 17:1 1 st. asl./asal. bereds bolaget, 

aktieägare eller annan med möjligheten att väcka talan mot bland annat organledamöter för 

skada vilken åsamkats dessa. Det är stämman som beslutar huruvida ersättningskrav ska 

riktas, å bolagets vägnar, mot organledamöter enligt 17:3 jfr 17:1 asl./asal. Även aktieägar-

minoriteten innehar en subsidiär rätt, till den redan nämnda, att påkalla skadeståndsansvar 

om de företräder minst 1/10 av det totala aktiekapitalet. Talan förs i fallet å bolagets vägnar 

enligt 17:4 asl./asal. För det fall bolaget eller aktieägarminoriteten inte väljer att påkalla an-

svar för en skada, vilken direkt åsamkats bolaget, kan enskilda aktieägare istället påkalla så-

dant ansvar för den indirekta skada vilken samtidigt tillfogats dem enligt 17:6 asl./asal.154   

Enskilda aktieägares rättighet att påkalla skadeståndsansvar vid indirekt skada enligt 17:6 

asl./asal. utgör en rättighet vilken är av subsidiär natur. Anledningen till rättighetens subsi-

diära natur, är då denna inte kan åberopas i de fall ersättningskrav redan framställts å bola-

gets vägnar. 17:6 asl./asal. reglerar således hur konkurrenande anspråk förhåller sig till 

varandra. Den primära rätten att påkalla skadeståndsansvar tillstår således bolaget som di-

rekt skadelidande subjekt i distinktion till enskilda aktieägare som indirekt skadelidande 

subjekt. Vidare innebär detta således att då den direkta skadan ersatts är tillika den indirekta 

det.155 De villkor vilka uppställs för enskilda aktieägare, för att nyttja rättigheten att påkalla 

skadeståndsansvar vid indirekt skada, är till en början att ett beslut gällande ansvarsfrihet 

träffats eller att ett förslag om ersättningskrav förkastats av stämman. Utöver detta krävs 

även att tidsfristen för aktieägarminoriteten att påkalla skadeståndsansvar passerat, vilken 

utgör en tid om tre månader räknat från stämmobeslutet enligt 17:4 2 st. asl./asal.156  

                                                 
154 Normann Aarum, NTS, s. 70. 

155 Normann Aarum, NTS, s. 70 f. 

156 Se 17:4 jfr 17:6 asl./asal. och Normann Aarum, NTS, s. 71. 
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Det bör vidare noteras att en enskild aktieägare, vilken själv innehar minst 1/10 av aktieka-

pitalet, inte torde vara berättigad att föra talan i eget namn och för egen räkning vid en indi-

rekt skada enlig Normann Aarum. Anledningen till denna slutsats är då det primärt är bola-

get som ska ersättas för den direkta skadan. En enskild aktieägare, med ifrågavarande inne-

hav, ska därför påkalla skadeståndsansvar å bolagets vägnar enligt 17:4 asl./asal. och däri-

genom även bli indirekt ersatt för sin egen skada. Normann Aarum hävdar emellertid att 

det troligen kan anses mindre skadligt för bolaget att enskilda aktieägare för talan, i eget 

namn och för egen räkning, än om denna förs å bolagets vägnar enligt de primära möjlig-

heterna vilka tidigare presenterats.157 

Någon preskriptionsfrist för att påkalla skadeståndsansvar, för enskilda aktieägare enligt det 

externa ansvaret, finns i nuläget inte att tillgå i asl./asal. En diskussion har dock förts vari-

genom departementet fann att den föreslagna preskriptionstiden om tre månader inte 

kunde anses tillfredställande. Förslaget förkastades på grundval av att fristen ansågs vara 

för kort. Vidare konstateras även att den särskilda preskriptionstid, vilken därefter diskute-

rats, var så närliggande den allmänna att denna likväl ansågs tillämpbar. Den allmänna pre-

skriptionstiden utgör en frist om tre år.158  

Den allmänna uppfattning vilken förespråkas i förarbetena utgår från att enskilda aktieäga-

res krav ska anses härledda ur bolagets. Detta torde innebära att preskriptionstiden, vad gäl-

ler påkallande av skadeståndsansvar från enskilda aktieägare, bör ha en utgångspunkt vilken 

sammanfaller med utgången av den för bolaget satta preskriptionstiden.159 Således kan här-

vid konstateras att även om asl./asal. inte inrymmer en särskild preskriptionsfrist, för den 

ifrågavarande talerätten, är denna brett diskuterad och till viss mån kartlagd i förarbetena. 

Normann Aarum identifierar inte heller några särskilda regler i asl./asal., vilka ska ha åsido-

sattas, för att enskilda aktieägare ska kunna påkalla externt skadeståndsansvar vid indirekt 

skada. Normann Aarum finner att varken lagen eller dess förarbeten ger förhanden någon 

begränsning, vad gäller ett krav på specifika regelöverträdelser, för att påkalla det ifrågava-

rande ansvaret. 17:6 asl./asal. kan sålunda tolkas som, att denna tillerkänner tredje man en 

                                                 
157 Normann Aarum, NTS, s. 71. 

158 2 § foreldelsesloven (18. maj, 1979, nr. 18) (fl.), Ot. prp. nr. 23 1996-97, s. 181 och Normann Aarum, NTS, 
s. 72. 

159 Ot. prp. nr. 23 1996-97, 1.c. och Normann Aarum, NTS, s. 72. 
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allmän rätt att påkalla ansvar vid en indirekt åsamkad skada.160 Det kan således konstateras 

att den ifrågavarande rättigheten är lagstadgad, dock utan närmare begränsning för dess till-

lämpning. 

4.2.2 Finsk aktiebolagsrätt 

I detta delkapitel kommer den finska aktiebolagsrätten redovisas med sikte på möjligheter-

na för enskilda aktieägare att föra externt skadeståndsanspråk vid indirekt skada. De slut-

satser vilka nåtts i doktrinen är baserade på FABL från 1978, vilken förnyades under 2006 

varför en viss reservation måste vidtas för eventuell utveckling vilken skett med anledning 

av lagstiftningsändringen. För att identifiera eventuella avvikelser mellan den gamla och nya 

FABL måste en jämförelse vidtas över det externa ansvarets ordalydelse. Det externa an-

svaret reglerades genom 15:1 senare meningen FABL från 1978 och aktualiseras då skada 

åsamkats ”[…] aktieägare eller annan genom överträdelse av denna lag eller bolagsordning-

en”.161 I den senare FABL från 2006 berörs det externa ansvaret enligt följande i 22:1 2 st: 

”En styrelseledamot, en förvaltningsrådsledamot och verkställande direktören skall också er-

sätta skada som de i sitt uppdrag annars i strid med denna lag eller bolagsordningen uppsåt-

ligen eller av oaktsamhet har orsakat bolaget, en aktieägare eller någon annan.” 

Det förefaller enligt mig inte vara någon ändring av betydelse vilken skett vid den ifrågava-

rande lagstiftningsändringen, avseende det externa ansvaret. En viss reservation måste dock 

kvarstå med anledning av att de finska förarbetena inte kunnat utredas i någon vidare ut-

sträckning då språkbarriären inte kunnat övervinnas. 

I finsk aktiebolagsrätt åsyftas med det externa ansvaret bolagsledningens ansvar gentemot 

aktieägare eller tredje man vid åsamkad skada. Den bakomliggande anledningen till katego-

riseringen av personer är då dessa, i förhållande till bolagets verksamhet, innehar olika 

ställningar gentemot denna samt att deras ekonomiska intressen härvid skiljer sig åt. Nedan 

kommer endast fokuseras på aktieägarnas ställning och inte tredje mans.162 Det externa an-

svaret bygger på ett utomkontraktuellt förhållande mellan organledamöter och aktieägare, 

vilket även innebär att någon förtroendeställning inte existerar gentemot de senare i likhet 

med den vilken intas gentemot bolaget. Dock bör i sammanhanget noteras att enligt aktie-

                                                 
160 Normann Aarum, NTS, s. 78. 

161 Lag om aktiebolag (29.9.1978/734) och Taxell, s. 54.  

162 Taxell, s. 51. 
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bolagets författning, det vill säga FABL samt bolagsordningen, är bolagsledningen skyldig 

att respektera det rättsskydd samt de ekonomiska intressen vilka aktieägarna besitter.163  

Det har i finsk rätt konstaterats att aktieägare, genom det externa ansvaret, ska kunna föra 

ersättningsanspråk även vid en indirekt åsamkad skada.164 Vad gäller det externa ansvaret 

ligger frågan närmast till hands avseende vilka regler som har aktieägare som skyddsända-

mål. Lars Erik Taxell noterar dock att det på intet vis förefaller vara en förutsättning, för 

aktualisering av det externa ansvaret, att en sådan skyddsregel överträtts.165 För det fall ak-

tieägare vill påkalla skadeståndsansvar, enligt det externa ansvaret gentemot organledamö-

ter, gäller den allmänna preskriptionstiden då FABL endast omfattar procedurregler gäl-

lande det interna ansvaret.166 Den allmänna preskriptionstiden i Finland är tre år, enligt 4 § 

lag om preskription av skulder (15.8.2003/728) (FPreskL).  

Enligt Taxell aktualiseras bolagsledningens ansvar gentemot aktieägare, ”[…] i sådana situ-

ationer då bolagsledningen har i lag eller bolagsordning grundade uppgifter med avseende 

på aktieägarnas rättigheter och ställning i bolaget.”167 Närmare åsyftas härvid organledamö-

ternas uppgifter som skyldigheter gentemot aktieägarna. Dessa tar sikte på två olika typer 

dels förvaltningsbefogenheter, dels ekonomiska intressen. Vad gäller förvaltningsbefogenheter åsyftas 

härvid aktieägarnas deltagande i verksamheten, vilka organledamöterna måste se till. Med 

deltagande i verksamheten avses aktieägarnas rättigheter att både delta samt rösta under bo-

lagsstämman samt utöva sin klanderrätt. Vidare inräknas härvid granskning av aktiebok 

samt rättigheten att från styrelsen erhålla information rörande bolagsstämmans ärenden el-

ler annat vilket förefaller vara av intresse för aktieägare.168 

För det fall bolagsledningen genom beslut, åtgärder eller rent utav försummelser åsidosatt 

ifrågavarande förvaltningsbefogenheter kan, från aktieägarnas sida, skadeståndsansvar påkallas. 

Det står enligt Taxell klart att varje enskild aktieägare, i förhållande till de ifrågavarande be-

fogenheterna, innehar rättigheten att påkalla skadeståndsansvar. Samma ansvar torde även 

                                                 
163 Taxell, s. 51 f.  

164 Taxell, s. 52. 

165 Taxell, s. 54 f. 

166 Taxell, s. 58. 

167 Taxell, s. 58 se för citat sista st. 

168 Taxell, s. 58 f.  
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kunna aktualiseras för de fall åsidosättande skett av likhetsprincipen, vilket således åsamkat 

enskilda aktieägare skada.169 

Den andra typen, beträffande uppgifter och skyldigheter, avser de ekonomiska intressen vilka 

aktieägare har i bolaget och den tillhörande verksamheten. Ett väsentligt intresse torde här-

vid vara bevarandet av bolagets förmögenhet, en minskning av denna kan under vissa om-

ständigheter föranleda skadeståndsskyldighet enligt Taxell. Ett av de områden som kan 

komma i fråga, vad gäller aktieägares ekonomiska intressen, är exempelvis då utdelning skett 

vilken strider mot FABL. Taxell hävdar, utifrån gällande system, att ersättningskrav primärt 

ska framställas av bolagsstämman eller aktieägarminoriteten å bolagets vägnar.  Dock fram-

håller Taxell att ett anspråk om indirekt skada, från enskilda aktieägare, inte kan uteslutas.170  

Taxell noterar särskilt att: 

”[…] ett ersättningskrav från enskild aktieägares sida är särskilt angeläget i sådana situat-

ioner då ersättning inte krävs på bolagets vägnar, den enskilda aktieägaren bör så långt som 

möjligt ges skydd mot rättsstridiga åtgärder som kränker hans ekonomiska intresse i bola-

get.” 171  

Taxell antyder således genom förevarande uttalande att enskilda aktieägares talerätt, vid in-

direkt skada, ska anses vara av subsidiär natur i förhållande till bolagets rätt till ersättning. 

Taxell finner slutligen, vad gäller enskilda aktieägares rätt att påkalla skadeståndsansvar vid 

indirekt skada, att denna ska inträda ”[…] när ett påtagligt rättskyddsbehov är för han-

den.”172 Dock finner Taxell, att det inte finns någon möjlighet att precisera när denna rät-

tighet de facto föreligger. Exempel på sådana situationer är dock åsidosättande av likhets-

principen, generalklausulen, gåvorestriktionen samt bolagets verksamhetsföremål.173 Anled-

ningen till denna slutsats är, då en exklusiv rätt för bolaget att framställa ersättningskrav 

skulle anses strida mot den givna rättigheten i 22:1 2 st. FABL att påkalla externt ansvar.174  

                                                 
169 Taxell, s. 59. 

170 Taxell, s. 59 f. 

171 Taxell, s. 61, se för citat 3 p. 

172 Taxell, s. 62, se för citat 4 st. 

173 Taxell, s. 61 f., jfr Ström, JT, s. 584. 

174 Taxell, s. 62. 
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4.3 Skillnader och likheter med svensk aktiebolagsrätt 

Genom förevarande delkapitel kommer skillnader och likheter identifieras mellan den 

norska, finska och svenska rätten, avseende möjligheterna för enskilda aktieägare att påkalla 

skadeståndsansvar vid en indirekt åsamkad skada. Vad som först kan noteras är att samtliga 

torde vara överrens om att enskilda aktieägares talerätt ska anses vara subsidiär i förhål-

lande till bolagets möjligheter att erhålla ersättning. Det är dock endast i norska asl/asal 

som en regel återfinns angående konkurrerande anspråk vilken specifikt identifierar en-

skilda aktieägares talerätt som subsidiär. En sådan regel saknas i både svensk som finsk ak-

tiebolagsrätt där en sådan tolkning istället förespråkas i doktrin och/eller förarbeten.175    

Vad som dock inte berörs av Normann Aarum med anledning av den norska rätten är nå-

gon precisering över vilka regler, vars överträdelse, ger upphov till sådan talerätt. En förkla-

ring skulle kunna vara att den begränsning, vilken återfinns i den svenska respektive finska 

ABL inte återfinns i norska asl./asal.176 Med begränsning åsyftas specificeringen i lagstift-

ningen, 29:1 1 st. 2 men. ABL och 22:1 2 st. FABL, avseende bland annat vilka lagar vars 

överträdelser ger upphov till aktualiseringen av det externa ansvaret.177 Den vidtagna be-

gränsningen ger dock inte för handen någon förklaring till de nu föreliggande meningsskilj-

aktigheterna, avseende vilka regler vars överträdelse explicit aktualiserar en sådan talerätt. 

Normann Aarum finner att problemet med att identifiera dessa regler framförallt är mer 

aktuella i Sverige än i Norge, vilket troligen har sin grund i både den norska lagstiftningens 

som dess förarbetens allmänna hållning gentemot enskilda aktieägares talerätt i fallet.178  

Det kan således konstateras att den svenska och finska rätten är mycket nära besläktade vad 

gäller de aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna. Släktbanden ter sig uppenbara, framför-

allt genom den begränsning vilken vidtagits för att påkalla det externa ansvaret. Dock kan 

en skillnad urskiljas redan vad gäller identifieringen av de regler vars åsidosättande aktuali-

serar det externa ansvaret. I den svenska rätten står det relativt klart att dessa regler ska 

identifieras med hjälp av normskyddsläran, vilken åsyftar regler vilka har aktieägare som 

skyddsändamål.179 Även Taxell berör principerna för normskyddsläran i samband med det ex-

                                                 
175 Se kap 3.2, 3.4, 4.2 och 4.3. 

176 Ström, JT, s. 584. 

177 Se kap. 2.2.2 och 4.2.2 Jfr Ström, JT, s. 584. 

178 Normann Aarum, NTS, s. 78. 

179 Se kap. 2.2.2 och i viss mån 3.2. 
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terna ansvaret i finsk rätt, emellertid finner han att ifrågavarande ansvar inte förutsätter en 

överträdelse av en sådan regel för att aktualiseras.180  

Den andra skillnaden vilken kan identifieras, rör identifieringen av de regler vilka specifikt 

aktualiserar enskilda aktieägares talerätt vid indirekt skada som en del i det externa ansvaret. 

Inom den svenska rätten är det ifrågavarande rättsområdet mycket oklart, då den begrän-

sade och liberala tolkningen inte går hand i hand i detta hänseende. Den förstnämnda tolk-

ningen identifierar två specifika regler, medan den andra tolkningen identifierar dessa regler 

med hjälp av bolagsledningens lojalitetsplikt. Taxell hävdar att en sådan talerätt inom den 

finska rätten ska aktualiseras då ett påtagligt rättskyddsbehov ligger för handen, han finner 

dock ingen möjlighet att precisera när ett sådant behov föreligger utan påvisar endast ex-

empel. Taxells tolkning torde sålunda gå i linje med den liberala tolkning, vilken i svensk 

rätt framförallt företräds av Andersson, då han påkallar en mycket allmän hållning gente-

mot enskilda aktieägares möjligheter att påkalla skadeståndsansvar vid indirekt skada.181 

En annan skillnad vilken kan identifieras rör de allmänna preskriptionstiderna, vilka appli-

ceras för det fall det externa ansvaret påkallas. Både den norska- respektive finska rätten 

innehar en allmän preskriptionstid om tre år i förhållande till den svenska vilken omfattar 

hela tio år. Preskriptionstiden vållar särskilda diskussioner inom den svenska rätten, då 

vissa rättsvetare anser att en tioårig frist underminerar syftet med de kortare aktiebolags-

rättsliga preskriptionsreglerna. I den norska rätten har även diskussioner förts om att införa 

en speciell preskriptionstid för det externa ansvaret, emellertid låg den förslagna fristen så 

nära den allmänna att något behov inte ansågs föreligga för ett sådant införande.182 En så-

dan diskussion har till synes varken förts i svensk eller finsk rätt. 

4.4 Analys 

Med anledning av vad som framkommit genom förevarande kapitel kan det till en början 

konstateras att den norska rätten till synes kommit längre i sin lagstiftning, beträffande det 

externa ansvaret och däri regleringen kring indirekt skada. Både det faktum att en paragraf 

införts beträffande konkurrerande anspråk, vilken således riktas mot enskilda aktieägares ta-

lerätt vid indirekta skador, samt det faktum att diskussioner förts i förarbeten angående in-

                                                 
180 Se kap. 4.2.2. 

181 Se kap. 4.2.2 jfr 3.4.2. 

182 Se kap. 3.4.3.1, 4.2.1 och 4.2.2. 
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förande av en speciell preskriptionstid för dessa anspråk antyder en villighet från norsk 

rätts sida att säkerställa enskilda aktieägares talerätt. Även det faktum att någon begränsning 

inte torde föreligga i den norska rätten, för att erhålla talerätt vid indirekt skada, antyder att 

ifrågavarande rättsläge beträffande tillämpningen av indirekt skada kan anses relativt klart. 

Den finska rätten torde, i likhet med den svenska, inte anses vara lika klarlagd beträffande 

hanteringen av enskilda aktieägares talerätt vid en indirekt skada. Vad som framförallt före-

faller högst osäkert i finsk rätt är vilka regler, vars överträdelse aktualiserar en sådan talerätt. 

Taxell hävdar att sådan talerätt ska aktualiseras för det fall ett påtagligt rättsskyddsbehov är 

för handen. Dock kan han inte utömmande redogöra för vilka regler som påkallar ett så-

dant behov. Även i den finska rätten torde därför en viss osäkerhet identifieras avseende 

vilka regler, vars överträdelse, de facto aktualiserar en sådan talerätt.  

Själv finner jag att en identifiering genom påvisande av ett påtagligt rättsskyddsbehov före-

faller osäkrare, än att identifiera ifrågavarande regler genom tillämpningen av bolagsled-

ningens lojalitetsplikt vilken åberopas vid den liberala tolkningen i svensk rätt tillsammans 

med normskyddsläran. Anledningen är då innebörden av ifrågavarande lojalitetsplikt är kartlagd 

inom den svenska rätten, i förhållande till det påtagliga rättskyddsbehov vilket Taxell åbe-

ropar vars innebörd till synes inte verkar fastställd inom den finska rätten. I det stora hela 

finner jag därför att rättsområdet torde vara osäkrare i den finska rätten än i den svenska. 

Sammantaget kan det konstateras att de skillnader och likheter vilka häri identifierats, bör 

kunna tas i beaktande för att utveckla den svenska rättens hållning gentemot det externa 

ansvaret och indirekt skada. Hur den svenska rätten eventuellt kan ändras med anledning 

av den inspiration som givits i förevarande kapitel åskådliggörs genom framställningens 

sjunde kapitel, som utgörs av huvudanalysen.  



 

 
44 

5 Rättsutveckling - indirekt skadas omfång 

5.1 Inledning 

I tidigare anförda kapitel har frågan angående en indirekt skadas tillämpning utretts. Syftet 

med dessa kapitel har varit att utreda när talerätt aktualiseras för enskilda aktieägare vid en 

indirekt åsamkad skada, enligt 29:1 1 st. 2 men. ABL. Vilket konstaterats är rättläget oklart, 

även om en viss förhärskade mening existerar. Två nyuppkomna tvister på området har vi-

dare givet upphov till en ny frågeställning, nu beträffande en indirekt skadas rättsliga om-

fång. Dock kommer endast en av tvisterna häri redogöras för då den andra ännu icke blivet 

officiell. Den huvudsakliga frågeställningen, vilken kommer åskådliggöras för nedan, utgör 

således ett komplement till rättsfrågan beträffande en indirekt skadas tillämpning. Kapitlet 

utgör vidare grunden för den utredning vilken följer av rättsfrågan i efterföljande kapitel. 

5.2 Tvisten bakom utvecklingen 

5.2.1 Bakgrund i enlighet med stämningsansökan 

Med anledning av tvistens bakgrund är det av yttersta vikt för läsaren att ha förståelse för 

hur bolagsstrukturen i tvisten ser ut. Denna redovisas således för nedan. 

 

 

 

 

Förklaring: 

Tekno Vit AB utgör i bolagsstrukturen ett holdingbolag, vilket äger och förvaltar aktierna 

vilka innehas i dotterbolaget Teknosan AB. Teknosan ABs verksamhet går ut på att till-

verka och försälja foderprodukter, denna riktas uteslutande mot Tekno Vit ABs ägare eller 

andra koncernrelaterade bolag. Tekno Vit ABs aktier ägs av ett flertal företag, dock finns 

en majoritetsägare om 50, 5 % vilken är Spannfod AB. Samtliga aktier i Spannfod AB ägs 

av K. Spannfod AB är tillika ägare av Spannfod Agro AB, där de innehar samtliga aktier.183  

                                                 
183 Ahlford Advokatbyrå, Ansökan om stämning, s. 3 samt Nerep, Rättsutlåtande, s. 2. 

Teknosan AB 

Tekno Vit AB 

Holdingbolag 
Spannfod AB 
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Parter och yrkanden: 

Käranden utgörs av minoritetsaktieägarna i holdingbolaget Tekno Vit AB, vilka samman-

lagt består av sex stycken bolag. Svaranden i tvisten är K och M.184 Yrkandet från käran-

dens sida avser skadestånd jämte ränta.185 

Omständigheterna i sak: 

K fungerar som ställföreträdare, tillika VD samt styrelseordförande, för Spannfod AB. I sin 

roll som ställföreträdare har denna ingått ett överlåtelseavtal med Tekno Vit AB angående 

samtliga aktier i Spannfod Agro AB till en köpeskilling om tio miljoner kronor. Med anled-

ning av att avtalet villkorats med ett krav om godkännande av bolagsstämman i Tekno Vit 

AB sammankallades en extra bolagsstämma. Spannfod AB som majoritetsägare röstade 

härvid för ett godkännande, dock reserverade sig övriga aktieägare mot beslutet ifråga.186  

Bolagsstämmans beslut klandrades sedermera och upphävdes genom dom, emellertid verk-

ställdes beslutet om förvärvet av Spannfod Agro AB före ifrågavarande dom föll. Beslutet 

att verkställa överlåtelsen togs av K, VD tillika styrelseledamot, och M, styrelseledamot, i 

Tekno Vit AB. Med anledning därav betraktades Spannfod Agro AB de facto felaktigt, un-

der två år, som dotterbolag till Tekno Vit AB. Under dessa två år har Spannfod Agro AB 

förvärvat foder från Teknosan AB, varvid rabatter lämnats vilka sammanlagt uppgår till ett 

värde av 4 171 000 kronor. De ifrågavarande rabatterna har av K erkänts inte varit före-

tagsekonomiskt möjliga för Teknosan AB. Vidare har Teknosan AB uppvisat negativa re-

sultat båda de ifrågavarande åren. K har således, i sin position som Teknosan ABs VD, ge-

nom de lämnande rabatterna orsakat bolaget skada till dess sammanlagda värde.187 

Holdingbolaget Tekno Vit AB, som äger Teknosan AB, leds vilket tidigare noterats av K 

som VD och styrelseledamot. M innehar, vilket tidigare även noterats, en position som sty-

relseledamot i det förevarande bolaget. Käranden hävdar att dessa inte utövat erforderlig 

kontroll över de i dotterbolaget vidtagna dispositionerna, vilka tillika tagits av K. Både K 

och M har därför brustit i sin kontroll vilket åsamkat holdingbolaget Tekno Vit AB skada, 

om samma summa vilka rabatterna omfattar. K har även erhållit VD-arvode för sitt arbete i 

                                                 
184 Ahlford Advokatbyrå, Ansökan om stämning, s. 1 jfr 3. 

185 Ahlford Advokatbyrå, Ansökan om stämning, s. 2. 

186 Ahlford Advokatbyrå, Ansökan om stämning, s. 3. 

187 Ahlford Advokatbyrå, Ansökan om stämning, s. 4. 
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Teknosan AB, vilket utbetalats till K:s bolag Spannfod AB och därefter utbetalats som VD-

lön till denna. K har själv varit med och tagit beslut om ifrågavarande arvode.188 

Genom beslutet om arvode har Teknosan AB stått för merparten av K:s ersättning, som 

han erhållit för sin VD-position i samtliga bolag vilka ingår i bolagsstrukturen enligt ovan. 

Det hävdas från kärandens sida att denna ersättning är oskälig i förhållande till de arbets-

uppgifter vilka K utfört i Teknosan AB.189 Det förefaller enligt käranden inte vara skäligt att 

Teknosan AB ska bereda K med ersättning, både med anledning av de ifrågavarande för-

lusterna samt att K i sitt aggerande gentemot Teknosan AB förfarit illojal. K har genom sitt 

aggerande även berikat Spannfod AB samt Spannfod Agro AB, och i sista ändan sig själv. 

Berikandet har skett på bekostnad av Teknosan AB och Tekno Vit AB.190  

Kärandens skadeståndstalan grundar sig således i fallet först på felaktigt lämnade rabatter, 

med anledning av försålt foder, vilket skett från Teknosan AB till Spannfood Agro AB. Vi-

dare med grund i orättmätigt arvode till K, i egenskap av VD för Teknosan AB, och slutlig-

en med grund i felaktigt verkställande av stämmobeslut vilket fattats i Tekno Vit AB.191  

5.2.2 Identifiering av aktuella rättsfrågor 

De rättsfrågor vilka nu är aktuella, med anledning av den ovan anförda bakgrunden i stäm-

ningsansökan, måste identifieras med utgångspunkt i att käranden är minoritetsägare i mo-

derbolaget Tekno Vit AB. Med anledning därav kan således konstateras att två av samman-

lagt tre skadegörande handlingar i den förevarande tvisten, nämligen rabatterna och arvo-

det, inte hänför sig till moderbolaget utan till dess dotterbolag Teknosan AB. Anspråk kan 

således framställas av minoriteten, genom påkallande av det interna ansvaret enligt 29:1 1 

st. 1 men. jfr 29:7 ff. ABL, för moderbolaget Tekno Vit ABs räkning.192  

Anspråk kan alternativt även föras av de enskilda aktieägarna var för sig och för egen räk-

ning, i enlighet med 29:1 1 st. 2 men ABL, för den skadegörande handlingen i Tekno Vit 

AB. Möjligheterna att föra internt anspråk kommer vidare lämnas därhän, då denna rätts-

fråga faller utanför framställningens syfte. Noteras bör vidare att det externa ansvaret inte 

                                                 
188 Ahlford Advokatbyrå, Ansökan om stämning, s. 5. 

189 Ahlford Advokatbyrå, Ansökan om stämning, s. 5. 

190 Ahlford Advokatbyrå, Ansökan om stämning, s. 6. 

191 Ahlford Advokatbyrå, Ansökan om stämning, s. 4-6 och Andersson, Rättsutlåtande, s. 2. 

192 Andersson, Rättsutlåtande, s. 3. 
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kan påkallas avseende de skadegörande handlingarna, nämligen rabatterna och arvodet, 

vilka hänför sig till dotterbolaget Teknosan AB.193  Skälet till denna slutsats är: 

”[…] att minoritetsägarna i Tekno Vit AB inte är aktieägare, blivande aktieägare eller 

borgenär i Teknosan AB, vilket förutsätts enligt 29:1 [1 st.] 2 meningen ABL, utan är 

aktieägare i moderbolaget Tekno Vit AB.” 194 

Det ifrågavarande konstaterandet ger upphov till en ny rättsfråga inom området för ABLs 

skadeståndsansvarsregler. Rättsfrågan grundas på om 29:1 1 st. 2 men. ABL, vilken omfat-

tar ersättningsansvar vid indirekt skada, kan utvidgas i sitt omfång till att även innefatta en 

”indirekt” indirekt skada. Grunden till rättsfrågan ligger i att Teknosan AB åsamkats en di-

rekt skada, vilken vidare tillfogat dess moderbolag Tekno Vit AB en indirekt skada vars ak-

tieägare i sin tur åsamkats en ”indirekt” indirekt skada.195 Med anledning av att förevarande 

kapitel syftar till att identifiera rättsutvecklingen vad gäller omfånget av indirekt skada, 

kommer andra rättsfrågor vilka är av relevans för tvisten vidare lämnas därhän.196 

5.2.3 Lösning enligt rättsutlåtanden 

Med anledning av förevarande tvist har två rättsvetenskapsmän på området, Jan Andersson 

och Erik Nerep, yttrat sig i sakfrågan genom var sina presenterade rättsutlåtanden.197 Den 

rättsfråga vilken är föremål för behandling är om minoritetsaktieägare i ett moderbolag kan 

grunda sin talan på 29:1 1 st. 2 men. ABL vid anspråk mot organledamöter för deras hand-

lande i ett dotterbolag. Den aktuella rättsfråga har tidigare varken behandlats inom doktri-

nen eller varit föremål för prövning i befintligt praxis, varför denna nu måste utredas.198 

Till en början ska konstateras att det externa ansvaret i 29:1 1 st. 2 men. ABL kan med an-

ledning av omständigheterna i tvisten, om vi bortser från det faktum att käranden inte är 

aktieägare i dotterbolaget, anses tillämplig. Anledningen är då omständigheterna i tvisten 

ger för handen en tillämpning av generalklausulen, möjligen även 8:42 ABL gällande kompe-

                                                 
193 Andersson, Rättsutlåtande, s. 3 f. 

194 Andersson, Rättsutlåtande, s. 4 se för citatet 2 st. jfr Nerep, Rättsutlåtande, s. 6. 

195 Andersson, Rättsutlåtande, s. 4. 

196 Se vidare för alla rättsfrågor inblandade i tvisten; Ahlford Advokatbyrå, Ansökan om stämning, Anders-
son, Rättsutlåtande och Nerep, Rättsutlåtande. 

197 Nerep, Rättsutlåtande och Andersson, Rättsutlåtande. 

198 Nerep, Rättsutlåtande, s. 9. 
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tensöverskridande samt jävsreglerna avseende styrelseledamöter och VD i 8:23 respektive 

8:34 ABL. Viss glidning kan dock identifieras mellan rättsvetenskapsmännen gällande ifrå-

gavarande ansvarsgrunder, då Anderson inte finner 8:42 ABL tillämpbar medans Nerep ser 

en möjlighet till sådan tillämpning.199 Problemet som uppstår, vilket kartlagts genom identi-

fikationen av de rättsfrågor vilka är förenade med tvisten, är att de aktuella bestämmelserna 

inte ger något utrymme för en koncernrättslig syn. Med en koncernrättslig syn förklarar 

Nerep, att detta skulle kunna innebära en tillämpning av 1:11 ABL på vidtagna beslut eller 

åtgärder i koncernrelaterade bolag så som i tvisten.200  

Både Andersson och Nerep noterar att käranden, med anledning av omständigheterna i 

tvisten, inte kommer kunna påkalla externt skadeståndsansvar såvida inte rättsordningen 

erkänner någon form av genomsynsprincip.201 Vad som i det förevarande fallet åsyftas med 

ett genomsynsresonemang är, att 29:1 1 st. 2 men. ABL utvidgas i sin tillämpning till att 

även inkludera organledamöters handlande i ett dotterbolag. Formulerat med andra ord in-

nebär detta att en indirekt skada för aktieägare även kan anses föreligga i andra led, det vill 

säga vid en ”indirekt” indirekt skada.202  

Andersson finner härvid att ett genomsynsresonemang skulle kunna tillämpas, vid sådana 

koncernrelaterade situationer som existerar i den förevarande tvisten, om vissa rekvisit är 

uppfyllda. Till en början hävdar Andersson att det bör påvisas att osjälvständighet förelig-

ger mellan moder- och dotterbolaget i fallet. Därtill bör även ett krav finnas om ett gravt 

otillbörligt och upprepat majoritetsmissbruk. Vidare krävs även att det ska kunna påvisas 

att majoritetsägarna i moderbolaget nyttjat dotterbolaget, med uppsåt eller grov oaktsam-

het, för att missgynna dess minoritet. Andersson reserverar sig emellertid beträffande det 

sistnämnda rekvisitet genom att referera till detta som ett möjligt krav.203  

Till skillnad från Andersson ställer till synes Nerep inte upp mer än ett rekvisit som grund 

för sitt genomsynsresonemang, vilket är förekomsten av personidentitet. Nerep hävdar att 

genomsynsmöjligheter framförallt ska anses föreligga då fullständig personidentitet råder 

mellan ett moder- och dotterbolags majoriteter. För sådan personidentitet krävs till en bör-

                                                 
199 Nerep, Rättsutlåtande, s. 6 f., jfr Andersson Rättsutlåtande, s. 5 f. 

200 Nerep, Rättsutlåtande, s. 9. 

201 Andersson, Rättsutlåtande, s. 7 och Nerep, Rättsutlåtande, s. 9. 

202 Nerep, Rättsutlåtande, s. 9. 

203 Andersson, Rättsutlåtande, s. 11. 
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jan, med anledning av den förevarande tvisten, att båda bolagen innehar samma VD. Vi-

dare ska ”[…] det bolag eller den person som gynnas av åtgärderna kontrolleras av samma 

persongrupp och där dotterbolaget är helägt.”204 I den förevarande tvisten är VDn i både 

moder- samt dotterbolag K. Vidare uppfylls även den andra delen av rekvisitet då K gynnas 

av åtgärden vilka han, tillsammans med M, vidtagit genom utövandet av sin kontroll.205 

Rättsutlåtandena har, med anledning av det ovan anförda, givet en teoretisk lösning beträf-

fande tvisten och den därtill nyuppkomna frågeställningen gällande en ”indirekt” indirekt 

skada. Andersson noterar dock i sammanhanget att en sådan lösning, då ett genomsynsre-

sonemang tillämpas, endast ska brukas i exceptionella fall. Anledningen till denna slutsats är 

då både dramatiska som oönskade verkningar skulle kunna uppstå för det fall stor försik-

tighet inte vidtas för dess nyttjande. Andersson finner till synes att ett sådant genomsynsre-

sonemang bör tillämpas med grund i de allmänna principerna om ansvarsgenombrott.206  

5.3 Nya frågeställningar till följd av tvistens natur 

Med anledning av den ifrågavarande tvisten uppstår ett antal nya frågeställningar gällande 

tillämpningen av det externa ansvaret och framförallt bedömningen av en indirekt skada. 

Till sin ordalydelse omfattar inte 29:1 1 st. 2 men. ABL en ”indirekt” indirekt skada, då 

skadelidande aktieägare i dessa fall inte utgör aktieägare i det bolag vilket åsamkats den di-

rekta skadan. Dock finner både Andersson och Nerep att en utvidgad tillämpning skulle 

kunna påkallas med hjälp av ett genomsynsresonemang, vilken enligt Andersson torde ha 

sin grund i principerna för ansvarsgenombrott. Tvisten förliktes dock innan domstolsför-

handling skett i TR, varför rättsvetenskapsmännens lösning inte bekräftats genom dom. 

Med anledning av förlikningen kvarstår dock frågan, enligt mitt förmenande, huruvida en 

sådan utvidgad tillämpning bör erkännas i gällande rätt. Vidare verkar till synes Andersson 

och Nerep inte överrens om vilka rekvisit som bör aktualisera tillämpningen av ett genom-

synsresonemang, varför frågan om tillämpliga rekvisit kvarstår. Anledningen är då Anders-

son i princip uppställer fyra rekvisit vilka torde, om uppfyllda, aktualisera en form av ge-

nomsyn. Nerep å andra sidan verkar till synes bara diskutera ett rekvisit för dess tillämp-

ning, varför vissa glidningar mellan rättsvetenskapsmännens åsikter härvid kan skönjas.  

                                                 
204 Nerep, Rättsutlåtande, s. 9, se för citatet st. 3. 

205 Nerep, Rättsutlåtande, s. 9. 

206 Andersson, Rättsutlåtande, s. 11. 
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5.4 Analys 

Vilket tidigare konstaterats i förevarande framställning är tillämpningen av 29:1 1 st. 2 men. 

ABL vid en indirekt skada ett omtvista område. Detta innebär i sig att rättsfrågan vilken nu 

är föremål för bedömning, beträffande en indirekt skadas omfång, i viss mån blir lidande av 

redan nu gällande rättsosäkerhet. Anledningen är då omfångsfrågan tenderar att bli sekun-

där i förhållande till tillämpningsfrågan. Närmare bestämt avgörs först och främst tillämp-

ningen av paragrafen vid en indirekt skada utifrån vilka normer som åsidosatts. I andra 

hand utreds således huruvida den aktuella skadan faller inom en indirekt skadas omfång. 

Med en indirekt skadas rättsliga omfång åsyftas härvid om denna även kan innefatta en 

skada av ”indirekt” indirekt natur. Närmare bestämt om 29:1 1 st. 2 men. ABL tillämp-

ningsområde kan koncernanpassas. Sett från lagstiftningens ordalydelse är en sådan utvidg-

ning inte möjlig då aktieägare i ett moderbolag inte utgör ägare av dess dotterbolag. Emel-

lertid finner både Andersson och Nerep att en sådan utvidgning av paragrafens tillämp-

ningsområde härvid ska betraktas som en möjlighet. En sådan möjlighet bygger på erkän-

nandet av ett genomsynsresonemang med grund i principerna för ansvarsgenombrott. 

För att tillämpningen av ett genomsynsresonemang ska kunna aktualiseras krävs även att 

vissa rekvisit uppfylls. Dock verkar rättsvetenskapsmännen till synes inte vara överrens om 

vilka dessa ska utgöras av. Det förefaller också vara så att tillämpningen av ett genomsyns-

resonemang bör tolkas mycket strikt, varför Nereps rättsutlåtande kan ifrågasättas då han 

endast nämner ett rekvisit för dess tillämpning. Med anledning av att tvisten vidare förliktes 

före förhandlingar i TR samt det faktum att frågan tidigare inte berörts i vare sig praxis eller 

doktrin måste rättsområdet ifråga ses som osäkert och således i behov av utredning. 

Även om både Andersson och Nerep är överrens om att tillämpningen av 29:1 1 st. 2 men. 

ABL vid en indirekt skada kan utvidgas, genom erkännande av ett genomsynsresonemang, 

kvarstår frågan huruvida en domstol de facto godkänner resonemanget i fråga. Med anled-

ning av gällande rättsosäkerhet, som rör omfånget av en indirekt skada och således tillämp-

ningen av 29:1 1 st. 2 men. ABL, måste yttersta försiktighet påkallas vid bedömning av den 

aktuella rättsfrågan.  
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6 Indirekt skada i koncernförhållanden  

6.1 Inledning 

Den i föregående kapitel presenterade tvisten ger upphov till rättsfrågan huruvida 29:1 1 st. 

2 men. ABLs tillämpningsområde kan utvidgas vid en indirekt skada till att även omfatta en 

skada av ”indirekt” indirekt natur. Utvidgningen innebär närmare en koncernanpassning av 

paragrafens tillämpningsområde. De rättsutlåtanden vilka presenterats i samband med tvis-

ten ger för handen att en sådan utvidgning är möjlig såvida någon form av geomsynsreso-

nemang erkänns. Vidare framkom att genomsynen torde bygga på allmänna principer för 

ansvarsgenombrott. Kapitlet kommer därav presentera de allmänna principerna för ansva-

rasgenombrott och innebörden av genomsyn ur ett koncernperspektiv. Syftet med kapitlet 

är således att utreda huruvida det finns en möjlighet att utvidga det externa ansvaret och i 

så fall hur. Vidare berörs även vilka rekvisit som måste vara uppfyllda för en utvidgad till-

lämpning av ansvaret samt vilken begränsning en sådan tillämpning torde vara föremål för. 

6.2 Ansvarsgenombrott  

6.2.1 Begreppets innebörd 

Till en början måste noteras, vilket följer av 1:3 ABL, att aktieägare inte har något person-

ligt betalningsansvar för ett aktiebolags förpliktelser. Bolaget i fråga är en juridisk person 

vilken utgör ett enskilt rättssubjekt, skilt från dess aktieägare. En aktieägare blir således i 

allmänhet varken berättigad eller förpliktigad, i förhållande till medkontrahenten, för rätts-

handlingar vilka vidtas i bolagets namn. Den personliga ansvarsfrihet vilken åligger aktieä-

gare i förhållande till bolaget, utgör en av aktiebolagsrättens grundläggande principer och är 

aktiebolagsformens främsta kännetecken.207   

Det finns i dagsläget ingen lagstadgad regel, vilken medger undantag till aktieägarnas an-

svarsfrihet för bolagets förpliktelser. Dock har en utveckling skett genom praxis varigenom 

ett generellt undantag, i form av ansvarsgenombrott, fastställts för det fall principen om an-

svarsfrihet icke lett till godtagbart resultat.208 Avsteg från principen bör dock endast vidtas i 

                                                 
207 SOU 2001:1, s. 279 och Johansson, s. 241. 

208 Prop. 2004/05:85 s. 206, SOU 2001:1, s. 280 och SOU 1987:59, s. 43. Det ska emellertid noteras att det 
finns rättsvetenskapsmän, däribland Johan Svensson, som hävdar att något stöd för tillämpningen av an-
svarsgenombrott inte kan identifieras i nuvarande praxis. Se vidare för kommentarer, Svensson, JP, s. 269. 
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undantagsfall. Motivet till restriktiviteten är då de grundläggande principerna, vilka gäller 

för aktiebolag, bör upprätthållas för att bevara tilltron i bolagsformen och dess funktion.209  

Med anledning av att ansvarsgenombrott idag inte är lagstadgat är rättsläget beträffande 

dess tillämpning oklart. Tillämpningen av ansvarsgenombrott är helt utvecklad genom 

praxis, där rättsfallen är fåtaliga vilket bidrar till det osäkra rättsläget. Det har i prop. 

1990/91:198 uttryckts en vilja om att lagfästa ansvarsgenombrott, med bakgrunden av att 

en sådan lagfästelse skulle motverka eventuellt missbruk av aktiebolagsformen. Med anled-

ning av det osäkra rättsläget, finns således skäl vilka talar för ett lagfästande varigenom för-

utsättningarna för ansvarsgenombrott preciseras.210 

Även om en lagfästelse från en principiell utgångspunkt skulle medföra positiva effekter, 

måste hänsyn emellertid tas till de problem och angelägenheter vilka är förknippade med en 

sådan lagfästelse. Särskild betydelse måste i detta hänseende tas till att aktiebolagsformens 

användbarhet och attraktivitet inte får äventyras genom en sådan lagfästelse. Aktiebolags-

formen är idag den dominerande bolagsformen, vilket torde ha sin grund i den aktiebolags-

rättsliga grundpelaren om aktieägarnas ansvarsfrihet, varför största försiktighet måste iakt-

tas vid inskränkningar i denna princip.211  

Att genomföra en inskränkning i ABLs grundläggande princip om ansvarsfrihet, genom 

lagfästelse, är förenat med betydande svårigheter. De svårigheter vilka är mest betydande 

gäller framförallt hur en sådan generell lagregel beträffande ansvarsgenombrott bör utfor-

mas. Lagrådet har i förevarande fall noterat att det från en rättsäkerhetssynpunkt är mycket 

osäkert huruvida en tillfredställande lösning skulle kunna uppnås genom en lagfästelse. 

Även från ett internationellt perspektiv är generella lagregler beträffande ansvarsgenom-

brott ovanliga, varför slutsatsen är att övervägande skäl talar mot en sådan lagfästelse i 

svensk rätt. Emellertid noteras genom förarbetena att det ifrågavarande ställningstagandet 

inte innebär ett hinder för domstolarna att fortsätta tillämpa samt även vidareutveckla de 

genom praxis utvecklade principerna för ansvarsgenombrott.212 

                                                 
209 Brocker och Grapatin, s. 87. 

210 Prop. 1990/91:198, s. 6. 

211 Prop. 2004/05:85, s. 207. 

212 Prop. 2004/05:85, s. 207 f., se även för vidare information SOU 2001:1, s. 286 ff.  
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I dagsläget finns dock vissa lagstadgade bestämmelser, intagna i ABL, vilka påför aktieägare 

förpliktelser i förhållande till bolaget. Däribland kan en sådan regel identifieras i 29:3 ABL, 

varigenom en aktieägare kan åläggas skadeståndsansvar gentemot bolaget för skadegörande 

handlingar gentemot denna. Regeln kan emellertid inte anses stå i strid med principen om 

aktieägarnas ansvarsfrihet i 1:3 ABL, då denna hänför sig till ansvaret för bolagets förplik-

telser och således inte ansvaret gentemot aktiebolaget som sådant.213  

Till skillnad från vad som ovan stadgats förekommer emellertid lagstadgade ansvarsgenom-

brott i ABL, det vill säga regler som de facto står i strid med principen om aktieägarnas an-

svarsfrihet. Ett sådant lagstadgat ansvarsgenombrott kan identifieras i 25:19 ABL, varige-

nom det stipuleras att aktieägare kan komma att åläggas personligt betalningsansvar för bo-

lagets förpliktelser i en situation då bolaget är skyldig att träda i likvidation. Dock krävs ett 

aktivt handlande från aktieägaren för att kunna åläggas sådant ansvar, se 25:13 ff ABL. 

Tillämpningen av ansvarsgenombrott innebär således att bolagets aktieägare, till skillnad 

från principen om ansvarsfrihet, blir ansvariga för de förpliktelser vilka åligger bolaget. För 

det fall ansvarsgenombrott tillämpas innebär detta således att det aktiebolagsrättsliga norm-

systemet ger vika för tillämpningen av andra civilrättsliga principer.214  

6.2.2 Tillämpliga rekvisit  

Tillämpningen av principen om ansvarsgenombrott har i sin helhet utvecklats genom 

praxis, där frågan endast varit föremål för prövning ett fåtal tillfällen, varför rättsläget här-

vid förefaller oklart.215 En av anledningarna till det oklara rättsläget, är då det föreligger svå-

righeter i att klassificera ansvarsgenombrottets rättsliga grund.216 De rekvisit vilka utvecklats 

genom praxis, för tillämpningen av ansvarsgenombrott, kommer nedan åskådliggöras för 

med hjälp av doktrin på området. Fokus kommer ligga på rekvisitens innebörd och till-

lämpning, vilket innebär att omständigheterna i gällande praxis lämnas därhän. De rekvisit 

vilka regelmässigt, i gällande praxis, tillmätts betydelse är som följer:217 

                                                 
213 SOU 2001:1, s. 279. 

214 Brocker och Grapatin, s. 29. 

215 Prop. 1990/91:198, s. 6 och Andersson, s. 159. 

216 Sandström, s. 338. 

217 Rekvisiten är bland annat uppräknade av följande Stattin, s. 446 ff., Sandström, s. 338 f., och Andersson, s. 
170 f. 
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(1) Osjälvständighetsrekvisitet  

Rekvisitet uttrycker sig i praxis, vid tillämpningen av ansvarsgenombrott, genom att 

subjektet (aktiebolaget) vilket genombryts står osjälvständigt i förhållande till det sub-

jekt (aktieägaren) vilket sålunda blir ansvarigt för det första subjektets åtaganden.218 I 

NJA 1947 s. 647 uttrycks rekvisitet genom, att ett aktiebolag ”[…] icke utövat någon 

självständig verksamhet” i förhållande till dess ägare.219 Det ifrågavarande rekvisitet kan 

uttrycka sig på flertalet sätt, däribland genom så kallad ekonomisk osjälvständighet. 

Med ekonomisk osjälvständighet åsyftas att bolaget inte innehar en självständig eko-

nomisk ställning, vilket innebär att denna inte kan överleva på egen hand.220  

En annan typ av osjälvständighet berör fall där ett bolag innehar dominerande eller 

kontrollerande aktieägare. I fall där omständigheterna påvisar närvaron av dominerande 

eller kontrollerande aktieägare kan det betraktas som ett faktum att bolaget i fallet står 

osjälvständigt i förhållande till dess ägare. Stattin hävdar härvid att en typ situation, vad 

gäller osjälvständighetsrekvisitet, är att olika typer av osjälvständighet torde kunna närvara 

samtidigt då dessa ofta återföljs.221 Med andra ord innebär rekvisitet att bolaget i dessa 

fall inte kan betraktas som fristående från sina ägare, varför dessa i slutändan kan få 

bära ansvaret för bolagets förpliktelser. 

(2) Underkapitaliseringsrekvisitet 

I de fall ansvarsgenombrott åberopas ur ett borgenärs- eller kapitalskyddsperspektiv 

torde underkapitalisering utgöra ett krav för att aktualisera ett ansvarsgenombrott. An-

ledningen till denna slutsats är då bolaget, i annat fall, skulle kunna betala sina borgenä-

rers fordringar. Stattin hävdar dock att frågan med underkapitalisering, som ett rekvisit 

för ansvarsgenombrott, är mer komplicerad än vad ovanstående slutsats ger för han-

den. Enligt Stattin krävs att det föreligger relevant underkapitalisering i bolaget för att 

ansvarsgenombrott ska aktualiseras. ”I princip skulle relevant underkapitalisering kunna 

vara antingen initial eller uppkommen och antingen formell eller funktionell.”222  

                                                 
218 Stattin, s. 447. 

219 NJA 1947 s. 647, se för citat 5 st. på s. 654. 

220 Stattin, s. 447. Se för ekonomisk osjälvständighet NJA 1947 s. 647 och NJA 1975 s. 45. 

221 Stattin, s. 447. 

222 Stattin, s. 447 f., se för citat sista st. på s. 447. 
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Med initial respektive uppkommen underkapitalisering åsyftas tidpunkten då underka-

pitaliseringen i bolaget uppstår. Initial underkapitalisering tar således sikte på tidpunk-

ten för bolagets bildande medan en uppkommen underkapitalisering istället åsyftar en 

senare tidpunkt vilken är förknippad med verksamhetens utveckling. Med formell re-

spektive funktionell underkapitalisering åsyftas istället den bakomliggande orsaken till 

underkapitaliseringen. Med begreppet formell underkapitalisering avses bolagets kapi-

talbrist i förhållande till rättsliga regleringar, såsom regler beträffande aktiekapital. 

Funktionell underkapitalisering åsyftar istället att bolaget innehar ett bristande kapital, i 

förhållande till dess verksamhet. Härvid måste dels beaktas vilka risker som är förknip-

pade med den aktuella verksamheten, dels om bolaget innehar tillräckligt omfattade 

försäkringar. Dock behöver inte, från ett funktionellt perspektiv, förluster i verksam-

heten eller affärsrisker förknippade därmed tas i beaktande.223 

Näskommande frågan är således vilket värde underkapitaliseringsrekvisitet har vid tillämp-

ningen av ansvarsgenombrott. Härvid åsyftas andra fall än borgenärs- och kapital-

skyddsfallen, då dessa redan berörts ovan. Enligt Stattin bör åtskillnad göras mellan 

borgenärs- och kapitalskyddsfallen och andra fall, då det senare inte torde kräva före-

komsten av underkapitalisering för att påkalla ansvarsgenombrott. Istället ska, i dessa 

fall, en föreliggande underkapitalisering bedömmas tillsammans med andra omständig-

heter i det enskilda fallet. Detta innebär således att underkapitaliseringen endast får be-

tydelse som ett bevisfaktum, i relation till att påvisa bolagets osjälvständighet.224 

(3) Otillbörlighetsrekvisitet 

I flertalet av de förekommande rättsfallen, beträffande tillämpningen av ansvarsgenom-

brott, antyds att otillbörlighet i något avseende ska betraktas som en nödvändig beting-

else. Otillbörlighetsrekvisitet är dock förknippat med viss problematik, då det trots sin be-

tydelse inte kan anses kartlagt hur och när rekvisitet enligt domstolen ska anses före-

ligga. Vissa uttalanden, genom förevarande praxis på området, har dock antytt att otill-

börlighet förevarit under följande omständigheter:225 då verksamheten ansetts risk-

fylld,226 att de förhållanden vilka rått inom verksamheten med anledning av förevarande 

                                                 
223 Stattin, s. 448. 

224 Stattin, s. 448 f.  

225 Stattin, s. 449.  

226 NJA 1947 s. 647.  
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rättsförhållande avvikit från vad som kan anses sedvanligt,227 och slutligen att lagstift-

ningen kringgås genom olika handlingar vilka vidtas i verksamheten.228 

Utöver de antydanden vilka ovan redovisats, kan emellertid en klarare definition av vad 

som kan anses otillbörligt inte åskådliggöras för. Anledningen är då detta inte kan anses 

fastställt. Med anledning av osäkerheten kring rekvisitets innebörd ska vidare några till-

lämpningsalternativ redogöras för, vilka presenterats av Stattin.  Enligt det första till-

lämpningsalternativet står rekvisitet beträffande otillbörlighet självständigt från osjälv-

ständighet- och underkapitaliseringsrekvisitet. En sådan tillämpning skulle då innebära 

att den person vilken åberopar ansvarsgenombrott varit föremål för direkt oredligt för-

farande av någon form. Emellertid kan något stöd för ifrågavarande tillämpning inte 

identifieras i rådande praxis på området för ansvarsgenombrott.229  

Ett annat tillämpningsalternativ tar istället sikte på att omständigheterna i sin helhet ska 

beaktas vid en bedömning av ansvarsgenombrott. En sådan tillämpning innebär således 

att både osjälvständighet- och underkapitaliseringsrekvisitet tas i beaktande i förhål-

lande till att otillbörlighet föreligger gentemot den person vilken åberopar ansvarsge-

nombrott. Stattins slutsats är därav att ett osjälvständigt rekvisit beträffande otillbörlig-

het, i nuvarande praxis, kan ses som en förutsättning för tillämpningen av ansvarsge-

nombrott.230 Slutsatsen nås tillika av Andersson, vad gäller rekvisitets osjälvständighet 

gentemot de två ovanstående rekvisiten vid tillämpningen av ansvarsgenombrott.231 

(4) God tro hos den som åberopar ansvarsgenombrott 

Med rekvisitet god tro åsyftas, att den person vilken yrkar ansvarsgenombrott ska vara i 

god tro beträffande de omständigheter vilka ligger till grund för anspråket.232 Genom 

svensk praxis grundar sig rekvisitet, om god tro för ansvarsgenombrott, på NJA 1992 s. 

375. HD anförde i sina domskäl att en bank, vilken varit medveten om förhållandena i 

bolaget vid tidpunkten för kreditgivningen inte kan åberopa detta som grund för att 

                                                 
227 NJA 1975 s. 45, se framförallt sidan 63. 

228 NJA 1935 s. 81 och NJA 1942 s. 473. 

229 Stattin, s. 449 f. 

230 Stattin, s. 450. 

231 Andersson, s. 170. 

232 Stattin, s. 450, Andersson, s. 171 jfr Johansson, s. 241 f. 
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konstituera ansvarsgenombrott.233 HDs uttalande i förevarande fall kan i viss mån anses 

ha prejudikatverkan. Prejudikatet torde främst gälla i inomobligatoriska förhållanden, 

det vill säga att den part vilken yrkar ansvarsgenombrott ska stå i avtalsförhållande med 

bolaget. En annan frågeställning, som HDs domskäl dessvärre inte ger klara besked 

om, rör vilken grad av ond tro som ska föreligga för att konstituera ansvarsgenombrott. 

Med vilken grad åsyftas exempelvis, om det skulle räcka att borgenären bort måste in-

sett de underliggande förhållandena i fallet.234 

De fyra rekvisit vilka nu redovisats för är de vilka regelmässigt tilldömts betydelse i gällande 

praxis. Jag finner, i likhet med Andersson, att några bestämda slutsatser gällande tillämp-

ningen av rekvisiten är mycket svåra att nå med anledning av det magra praxis som idag 

finns beträffande tillämpningen av ansvarsgenombrott. Svårigheterna ligger främst i att be-

stämma vilka kombinationer av de ovannämnda rekvisiten som kan aktualisera tillämpning-

en av ett ansvarsgenombrott. Däri även bedömningen över när rekvisiten, fristående och 

förenade, är tillräckligt kvalificerade för en ansvarsgenombrottsbedömning.235 

6.3 Genomsyn och koncernförhållanden 

Ett aktiebolag förutsätts enligt ABL både vara självständigt från ett ekonomiskt såväl som 

från ett juridiskt perspektiv. Ett motsatt förhållande kan emellertid uppstå i koncernförhål-

landen.236 Det finns fog för att påstå att företrädare såväl i moder- som dotterbolag, med all 

sannolikhet, inte ser ett dotterbolag som självständigt i samma utsträckning som förutsätts 

genom ABL.237 Oavsett om ett dotterbolag ses som osjälvständigt i förhållande till dess 

moderbolag är båda bolagen genom sina respektive registreringar två skilda rättssubjekt, 

vilka inte identifieras med sina ägare utan enskilt innehar både rättigheter som skyldighet-

er.238 Ett etablerat undantag är vilket tidigare konstaterats tillämpningen av ansvarsgenom-

brott, varigenom aktieägarna åläggs betalningsansvar för bolagets förpliktelser. 239 

                                                 
233 NJA 1992 s. 375, se särskilt för uttalandet i HDs domskäl på s. 402. 

234 Stattin, s. 451 f., jfr Andersson, s. 169. 

235 Andersson, s. 170. 

236 Moberg, s. 55. 

237 Stattin, SvJT, s. 874. 

238 Moberg, s. 57. 

239 Se kap. 6.2.1. 
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Tillämpningen av ansvarsgenombrott kan enligt Moberg anses utgöra en form av vad som 

benämns som genomsyn. Med termen genomsyn åsyftas ”[…] de fall då man medger un-

dantag från en eller flera av de bestämmelser som normalt gäller för aktiebolag och som ger 

aktiebolagsformen dess karaktär.”240 Moberg anger som ett exempel för tillämpningen av 

genomsyn att ett aktiebolag med dess aktieägare, vid kringgående av lag eller avtal, ska be-

traktas som en juridisk enhet.241 Enligt mitt förmenande bör det noteras att termen genom-

syn, i den betydelse vilken Moberg anger, till synes inte stödjs av den svenska rättstillämp-

ningen. Sådant stöd torde idag endast kunna tillmätas tillämpningen av ansvarsgenombrott. 

Den svenska termen genomsyn, vilken Moberg redogör för, torde ha sin motsvarighet i den 

amerikanska rätten genom teorin piercing the corporate veil. Teorin översätts av Moberg som 

att tränga igenom.242 Även i det amerikanska rättssystemet, i likhet med det svenska, ska ett 

aktiebolag anses utgöra en juridisk person vilken är fristående från sina ägare. Principen be-

träffande aktieägares ansvarsfrihet ses även i det amerikanska rättssystemet som mycket 

viktig att upprätthålla, dock har de amerikanska domstolarna i vissa fall nyttjat möjligheten 

till att döma genomsyn då missbruk av aktiebolagsformen förelegat.243 Teorin piercing the cor-

porate veil har i amerikansk rätt sålunda utformats för de fall då det, ur en rättvisesynpunkt, 

skulle betraktas som stötande att en juridisk persons identitet upprätthålls.244  

Teorin piercing the corporate veil kan, enligt den amerikanska rätten, både aktualiseras med an-

ledning av ansvar för bolagets skulder samt då aktiebolagsformen nyttjas för kringgående 

av lag eller avtal.245 Den svenska innebörden och exemplet som Moberg redogör för, i sam-

band med termen genomsyn, torde därför enligt mitt förmenande vara en direkt översätt-

ning av den amerikanska teorin och dess innebörd. Tillämpningen av teorin piercing the corpo-

rate veil ger för handen, att två skilda rättssubjekt kan såvida dess verksamheter är tillräckligt 

integrerade anses utgöra en juridisk enhet. Härigenom har den amerikanska rätten introdu-

cerat ett koncerntänkande avseende åläggande av ansvar.246 
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Det finns ett rättsfall i svenskt praxis NJA 1993 s. 188 som i grunden inte behandlar till-

lämpningen av ansvarsgenombrott, det vill säga undantaget från principen om aktieägarnas 

ansvarsfrihet, utan är av intresse i detta sammanhang av andra anledningar. Rättsfallet är 

istället av intresse då en form av genomlysning i koncernförhållande behandlas, varigenom 

HD i sina domskäl inte låtit sig vilseföras av den juridiska formen samt dess bundenhet.247 

Kortfattat behandlar rättsfallet frågan huruvida en konkurrensbegränsande klausul kan gö-

ras gällande mot ett systerbolag till den ursprungliga avtalsparten, efter att denna övertagit 

dess verksamhet.248 HD konstaterar till en början i sina domskäl, att en konkurrensbegräs-

ningsklausul mellan två bolag endast binder avtalsparterna och kan således inte göras gäl-

lande mot en tredje part. Med anledning därav kan inte klausulen göras gällande gentemot 

ena avtalspartens systerbolag. Dock finner HD att då ”[…] systerbolag i samma ägares 

hand och med samma ledning – samverkat i syfte att kringgå konkurrensklausulen” kan 

klausulen ändock göras gällande mot en tredje part.249 

För den traditionella ansvarsgenombrottsproblematiken tillför rättsfallet inte några direkta 

riktlinjer. Enligt Andersson kan rättsfallet möjligen tänkas stödja en annan princip vars in-

nebörd tar sikte på genomsyn i kollusions liknande situationer. Kollusion innebär i korthet 

att bolagsledningen och exempelvis majoritetsägare samverkar i syfte att skada annan ak-

tieägare. Andersson återger som exempel för en sådan situation följande: ett moderbolag 

och dotterbolag i samma koncern samverkar i syfte att i ett annat bolag kringgå ABLs reg-

ler gällande kapitalskyddet, vilket innebär att betalningsskyldighet i sådant fall kan åläggas 

båda eller endera bolag. Det är således de skulder vilka uppstår i det drabbade dotterbolaget 

som utgör grunden för betalningsskyldigheten.250 

Även om rättsfallet torde beröra kollusion uppstår frågan, med anledning av de presente-

rade omständigheterna samt HDs domskäl, om fallet från ett annat perspektiv kan nyttjas 

som vägledning för tillämpningen av genomsyn. Vad som enligt mitt förmenande främst är 

av intresse är HDs tillämpning av genomlysning, vilken utmärker sig genom att koncernbo-

lagen ses som tillräckligt integrerade genom samma ägare och ledning att de i princip ses 

som en juridisk enhet från ett ansvarsperspektiv. Den genomlysning vilken HD tillämpar, 
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återspeglar i stora drag det exempel vilket Moberg redogör för i samband med tillämpning-

en av genomsyn. Även de förhållanden vilka HD åberopar som grund för sitt resonemang 

återspeglar de rekvisit, framförallt osjälvständighetsrekvisitet men även i viss mån otillbörlighets-

rekvisitet, vilka presenterats i förhållande till ansvarsgenombrott.251 Oavsett likheterna torde 

inte rättsfallet enligt mig kunna tillmätas sådan betydelse att det ger något uttalat stöd för 

att principerna för ansvarsgenombrott även ska kunna nyttjas vid en tillämpning av genom-

syn. Detta trots att ett samband härvid kan skönjas med anledning av att de underliggande 

rekvisiten för ansvarsgenombrott även kan identifieras i det förevarande rättsfallet.  

Förevarande delkapitel ger således förhanden att termen genomsyn samt dess innebörd, i 

gällande rätt, till synes inte erkänts av den svenska rättsordningen. Vissa tendenser till dess 

möjliga tillämpning kan dock skönjas, både med anledning av praxis samt vid ledning från 

amerikansk rätt. Hur tillämpningen av genomsyn, både ur ett praktiskt såväl som ur ett teo-

retiskt perspektiv, kan komma att åskådliggöras i den svenska rättstillämpningen är dock 

fortfarande oklart. Efterföljande delkapitel ger för handen en möjlig tillämpning av ett ge-

nomsynsresonemang i förhållande till de aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna. 

6.4 Ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn 

6.4.1 Indirekt skadas omfång 

Frågeställningarna som ska besvaras genom detta delkapital är dels huruvida en ”indirekt” 

indirekt skada kan omfattas av 29:1 1 st. 2 men. ABLs tillämpning, dels hur en sådan möj-

lighet i sådant fall ska utformas. Vilket redan konstaterats förespråkar två rättsvetenskaps-

män, Andersson och Nerep, att paragrafens tillämpningsområde ska kunna utvidgas till att 

omfatta en ”indirekt” indirekt skada. Bedömningen för en sådan utvidgning baseras härvid 

på ett genomsynsresonemang, med grund i principerna för ansvarsgenombrott. 252 Möjlig-

heten benämnas därför vidare av mig som ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn.  

Utifrån 29:1 1 st. 2 men. ABL ordalydelse finns ingen möjlighet att utvidgad paragrafens 

tillämpning till att omfatta en ”indirekt” indirekt skada, då de som drabbas av en sådan 

skada inte faller inom den skadelidande grupp vilken paragrafen uppställer som dess 

skyddssyfte. Problemet med tillämpningen ligger i att ABLs skadeståndsrättsliga regler inte 
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är koncernanpassade.253 Enligt mitt förmenande bör likväl möjligheten tillstås att kunna på-

kalla skadeståndsansvar, i enlighet med ABLs uppställda regler för aktiebolagsrättsligt ska-

destånd, vid en ”indirekt” indirekt skada. Skulle en sådan möjlighet inte tillstås är risken för 

exempelvis missbruk av aktiebolagsformen, framförallt inom koncernförhållanden, påtaglig.  

Efterföljande fråga blir således, hur 29:1 1 st. 2 men. ABL ska kunna komma att tillämpas 

vid en ”indirekt” indirekt skada. I detta skede måste sålunda tillämpningen av ansvarsge-

nombrott i betydelsen genomsyn utredas, då principen ska utgöra grunden för utvidgning-

en av paragrafens tillämpningsområde. Det är i fallet inte frågan om en tillämpning av ett 

klassiskt ansvarsgenombrott, då det inte handlar om att ålägga aktieägare betalningsansvar 

för bolagets förpliktelser, varför de rättspolitiska aspekter som tidigare redogjorts för i viss 

mån förlorar sin betydelse. Istället åsyftas här en form av genomsyn.254 Med ansvarsge-

nombrott i betydelsen genomsyn åsyftas, i likhet med Mobergs exempel angående genom-

syn, att ett aktiebolag och dess aktieägare vid regelöverträdelse ses som en juridisk enhet.255  

För att klargöra den teoretiska funktionen av ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn, i 

relation till 29:1 1 st. 2 men. ABLs tillämpning, kommer denna vidare exemplifieras för. En 

”indirekt” indirekt skada uppstår för aktieägare i ett moderbolag, då dess dotterbolag tillfo-

gats en direkt skada vilken indirekt åsamkar moderbolaget skada. Den direkta skadan har 

sålunda orsakats av en organledamot i dotterbolaget, varför moderbolagets aktieägare inte 

innehar rättigheten att påkalla skadeståndsansvar enligt förevarande paragraf. Effekten av 

ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyns tillämpning blir härvid att moder- och dotter-

bolaget tillsammans ses som en juridisk enhet, varför aktieägarna i moderbolaget från ett 

teoretiskt perspektiv även ses som ägare i dess dotterbolag.256  Tillämpning innebära således 

att en skada vilken från ett praktiskt perspektiv är av ”indirekt” indirekt natur istället faller 

inom en indirekt skadas omfång. Den teoretiska tillämpningen får således som slutlig effekt 

att paragrafen även omfattar en skada vilken i praktiken är av ”indirekt” indirekt natur. 

Tillämpningen av principen ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn bygger således på 

principerna för ansvarsgenombrott, genom att aktieägare även i förevarande situation 

åläggs ett personligt ansvar. Emellertid kan ansvar härvid endast påkallas då en organleda-
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mot i form av en aktieägare ådrar sig skadeståndsskyldighet enligt ABLs uppställda regler 

för aktiebolagsrättsligt skadestånd. Vidare frångås härvid även den aktiebolagsrättsliga prin-

cipen om att ett aktiebolag utgör ett enskilt rättssubjekt skilt från dess ägare. I fallet ur per-

spektivet att två juridiska rättssubjekt i form av ett moder- och dotterbolag istället ses som 

en juridisk enhet.257 Tillämpning av principen om ansvarsgenombrott i betydelsen genom-

syn går således enligt mitt förmenande, från ett principiellt synsätt, i linje med tillämpning-

en av ansvarsgenombrott även om den tidigare principen är vidare i sin tillämpning. 

6.4.2 Tillämpliga rekvisit 

Den frågeställning som i denna del ska besvaras är, vilka rekvisit som bör vara mötta för att 

aktualisera tillämpningen av ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn. De rekvisit vilka 

idag är utvecklade genom praxis härrör från tillämpningen av ansvarsgenombrott, varför 

rekvisiten måste ses över och anpassas till ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn.  

De fyra rekvisit som regelmässigt nyttjats vid tillämpningen av ansvarsgenombrott är osjälv-

ständighetsrekvisitet, underkapitaliseringsrekvisitet, otillbörlighetsrekvisitet och slutligen rekvisitet om 

god tro. Med anledning av att ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn inte åsyftar aktieä-

garnas betalningsansvar för bolagets förpliktelser, torde rekvisitet beträffande underkapita-

lisering inte vara tillämpbart i det förevarande fallet. Främsta anledningen är då rekvisitet 

endast torde vara avgörande, vid tillämpningen av ansvarsgenombrott, då borgenärs- eller 

kapitalskyddsyfte föreligger. Ett annat rekvisit vilket inte torde vara tillämpligt är god tro. 

Anledningen är då rekvisitet till synes endast innehar verkningar i inomobligatoriska förhål-

landen, vilket måste sättas i relation till rådande förhållande, mellan ett aktiebolag och dess 

ägare som torde liknas vid ett utomobligatoriskt förhållande.258  

Av de ovanstående rekvisiten, förknippade med tillämpningen av ansvarsgenombrott, torde 

rekvisiten beträffande osjälvständighet och otillbörlighet även kunna tillämpas vid ansvars-

genombrott i betydelsen genomsyn. Det förstnämnda rekvisitet är av intresse, då osjälv-

ständighet måste föreligga mellan ett moder- och dotterbolag. Osjälvständigheten torde i 

fallet främst yttra sig genom dominerande/kontrollerande aktieägare, vilka är densamma i 
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bäggedera bolagen. Innebörden av rekvisitet beträffande otillbörlighet är vilket konstaterats 

svårdefinierat, varför detta inte kan uteslutas i förening med föregående rekvisit.259  

Det kan således konstateras att två av fyra rekvisit, vilka är förknippade med tillämpningen 

av ansvarsgenombrott, även torde kunna verka som rekvisit vid tillämpning av ansvarsge-

nombrott i betydelsen genomsyn. Vidare har även Andersson och Nerep genom sina rätts-

utlåtanden, till den tvist vilken givet upphov till förevarande utredning, utvecklat ett antal 

specialanpassade rekvisit. Vid en sammanfogning av dessa kan följande rekvisit identifieras: 

osjälvständighet (personidentitet), otillbörlighet, majoritetsmissbruk och slutligen att majo-

ritetsägarna i moderbolaget nyttjat dotterbolaget för att missgynna minoriteten. Det sist-

nämnda är emellertid omnämnt som ”möjligt” rekvisit.260 

Sammantaget kan det konstateras att två rekvisit vilka härrör från tillämpningen av ansvars-

genombrott även tillämpas i de aktuella rättsutlåtandena. För min egen del bör rekvisiten, 

för tillämpningen av ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn, delas upp enligt följande: 

(1) Osjälvständighet (personidentitet) 

(2) Otillbörlighet 

(3) Majoritetsmissbruk, och 

(4) Missbruk i koncernförhållande  

För att aktualisera principen om ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn måste enligt 

mitt förmenande samtliga ovanstående rekvisit vara uppfyllda, vilket innebär att dessa är 

kumulativa i sin natur. För att uppfylla rekvisit (1) måste osjälvständighet föreligga mellan 

moder-och dotterbolaget som härvid bör uttrycka sig dels i form av ägandeförhållande, dels 

personidentitet. Ägandeförhållande åsyftar i fallet att en aktieägarekrets innehar domine-

rande ställning i bolagen. Personidentitet siktar främst till att den organledamot, vilken or-

sakat skadan, ska ha en framträdande roll i båda bolagen och ska tillhöra den aktieägarma-

joritet som gynnats av beslutet, vilket i fallet även utgör grunden för skadeståndsanspråket.  

Rekvisit (2) är vilket tidigare konstaterats svårdefinierat, varför otillbörligheten måste be-

dömas efter rådande omständigheter i det enskilda fallet. Dock bör kravet vara att den 
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otillbörlighet som föreligger ska vara av grav karaktär. Vad gäller rekvisit (3) torde härvid 

krävas ett upprepat missbruk från majoritetens sida. Rekvisitet knyter i viss mån an till rek-

visit (1) genom att det är majoriteten som gynnas av den skadegörande handlingen, vilket 

således ger för handen ett riktat missbruk. Avslutande rekvisitet (4) åsyftar att majoriteten i 

sitt missbruk nyttjar föreliggande koncernförhållande för att därigenom missgynna minori-

teten. Exempelvis att dotterbolaget nyttjas för att missgynna minoriteten i moderbolaget. 

Härvid torde krävas att missbruket sker uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.261 

En noggrann läsare torde redan ha uppmärksammat att jag vidhåller med de rekvisit vilka 

Andersson uppställt i sitt rättsutlåtande, vilket framförallt behandlats i föregående kapitel i 

denna framställning. Emellertid med skillnaden att Anderssons ”möjliga” rekvisit, vilket är 

det fjärde ovan, enligt mig ska tilldömmas samma vikt som resterande tre.262   

6.4.3 Restriktiv tillämpning 

Genom föregående delkapitel har konstaterats att det bör finnas en möjlighet att påkalla 

skadeståndsansvar enligt 29:1 1 st. 2 men. ABL, vid en ”indirekt” indirekt skada, genom att 

principen om ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn tillämpas. Även relevanta rekvisit 

för principen har härvid redovisats för.263 Med anledning av att tillämpningen av principen 

innebär avsteg från aktiebolagsrättsliga principer, i likhet med tillämpningen av ansvarsge-

nombrott, bör denna endast nyttjas i exceptionella fall.264 Tillämpningen av ansvarsgenom-

brott i betydelsen genomsyn bör vidare enligt mitt förmenande tilldelas en restriktivare till-

lämpning än ansvarsgenombrott, då denna är vidare i sin tillämpning vilket således innebär 

fler avsteg från de aktiebolagsrättsliga principerna.  

En restriktiv tillämpning uppfylls genom upprätthållande av de rekvisit, vilka uppställs för 

aktualiseringen av principen om ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn. Restriktiviteten 

ter sig mest uppenbar genom ett högt uppställt krav på osjälvständighet. Det kan därav 

konstateras att ifrågavarande möjlighet torde vara begränsade till koncernförhållanden. En-

ligt mitt förmenande förefaller dock Nereps krav på att ett dotterbolag skall vara helägt i 
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dessa situationer orimligt. Anledningen är främst då ett sådant krav ställs för högt i pro-

portion till övriga rekvisit, vilka måste vara uppfyllda för principens tillämpning.265  

Själv finner jag att chansen för en aktualisering av principen om ansvarsgenombrott i bety-

delsen genomsyn emellertid ska anses minska i förhållande till ägandegraden i koncernför-

hållandet. Skillnaden från Nereps uttalande är således att om inte ett dotterbolag är helägt 

måste större vikt åläggas övriga rekvisit som kompensation. Att övriga rekvisit i en sådan 

situation åläggs större vikt innebär de facto en restriktivare tillämpning. Vidare innebär 

detta att principens tillämpning begränsas ytterligare då ett dotterbolag inte är helägt, även 

om dess tillämpning fortfarande ska anses möjlig. Det är av yttersta vikt att restriktiviteten 

vid principens tillämpning uppfylls, då dramatiska och därmed oönskade konsekvenser 

skulle kunna uppstå då en allt för vidlyftig tillämpning sker av förevarande princip. 266 

6.5 Analys 

Förevarande kapitels syfte var främst att utreda huruvida principerna för ansvarsgenom-

brott kan lägga grunden till ett genomsynsresonemang vid tillämpningen av 29:1 1 st. 2 

men. ABL och indirekt skada. Närmare bestämt om paragrafens tillämpning även kan om-

fatta en skada av ”indirekt” indirekt natur. Tillämpningen av principen ansvarsgenombrott i 

betydelsen genomsyn får verkningar som ett komplement till ABLs regler, då de i nuläget 

inte är koncernanpassade. Målet är att motverka majoritetsmissbruk i koncernförhållanden. 

Effekten av principens tillämpning är att ett moder-och dotterbolag betraktas som en juri-

disk enhet, om tillräckligt integrerade vid tidpunkten för regelöverträdelsen. En i praktiken 

”indirekt” indirekt skada faller därav från ett teoretiskt perspektiv inom omfånget för en 

indirekt skada. Tillämpningen av ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn bereder således 

aktieägare med möjligheten att i enlighet med 29:1 1 st. 2 men. ABL åberopa skadestånds-

ansvar, med grund i organledamots handlande i ett dotterbolag. Enligt mitt förmenande ska 

en sådan tillämpning dock endast erkännas i exceptionella fall, vilket högt uppställda krav 

på tillämpliga rekvisit ska tillgodose. Rekvisiten avgör således huruvida koncernbolagen kan 

anses tillräckligt integrerade för att utgöra en juridisk enhet från ett ansvarsperspektiv. 

Tillämpningen av principen om ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn är dock för-

knippad med många frågetecken, varför dess tillämpning är långt ifrån säkerställd. I dagslä-

                                                 
265 Se kap. 5.2.3 för Nereps resonemang kring tillämpningen av genomsyn och kap. 6.4.2. 

266 Se kap. 5.2.3 för Nereps resonemang kring tillämpningen av genomsyn och kap. 6.4.2. 
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get torde inget stöd finnas för någon typ av genomsynsresonemang i svensk rätt. Termen 

genomsyn och dess innebörd torde härstamma från den amerikanska rätten och teorin pi-

ercing the corporate veil, varför domstolarnas reaktion vid en sådan framställan inte går att för-

utse. Enligt mitt förmenande kan dock viss möjlighet till en sådan tillämpning skönjas ge-

nom förarbeten, då stöd uttalas för domstolarna att både tillämpa och vidareutveckla prin-

ciperna för ansvarsgenombrott. Även från praxis kan en sådan utveckling skönjas, framför-

allt genom målet beträffande kollusion, vilket ger för handen att domstolarna är beredda att 

nyttja möjligheten till genomsyn såvida omständigheterna i det enskilda fallet kräver en så-

dan tillämpning. 

En vidareutveckling av principerna för ansvarsgenombrott går således, enligt mig, i linje 

med en utveckling mot ett erkännande av principen om ansvarsgenombrott i betydelsen 

genomsyn. Det är till synes ett logiskt steg i utvecklingen att bredda upp möjligheten att 

ålägga aktieägare ansvar vid missbruk av aktiebolagsformen och då framförallt inom kon-

cernförhållanden. Ett erkännande av principen medför således att domstolarna bereder sig 

möjligheten att koncernanpassa regler då behov föreligger för en sådan tillämpning.  

Tillämpningen av principen är dock förenad med viss problematik. Problemet i fråga tar 

sikte på det faktum att aktieägare i ett moderbolag de facto inte utgör aktieägare i dess dot-

terbolag. I praktiken innebär detta att 29:1 1 st. 2 men. ABL inte är tillämpbar, såvida dom-

stolarna inte erkänner tillämpningen av ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn. Det 

finns en påtaglig risk att domstolarna, när ifrågavarande omständigheter ligger för handen, 

avslutar sin bedömning vid konstaterandet att paragrafen de facto inte är tillämpbar. Det 

krävs således att en domstol, i sin bedömning, är liberal i sitt synsätt och därigenom vågar 

erkänna tillämpningen av principen om ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn.  

Slutligen måste härvid konstateras att rättsläget beträffade ifrågavarande område förefaller 

vara högst osäkert. Anledningen är främst då rättsfrågan nyligen presenterats samt det fak-

tum att frågeställningen till synes inte tidigare berörts av någon rättskälla i vidare omfatt-

ning. Huruvida den nu förespråkade principen om ansvarsgenombrott i betydelsen genom-

syn godtas är en fråga vilken i nuläget inte med säkerhet kan besvaras utan måste överläm-

nas till framtida rättstillämpning. 
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7 Analys Indirekt skada - tillämpning och omfång 

I förevarande kapitel kommer framställningens innehåll analyseras med sikte på att besvara 

dess uppställda syften. Det förefaller klart att en indirekt skada föreligger då ett bolag 

åsamkats en direkt skada vilken därefter tillfogas aktieägarna indirekt. I enlighet med den 

aktiebolagsrättsliga ersättningstesen ska aktieägarna därav anses ersatta när det primärt ska-

delidande subjektet, det vill säga bolaget, ersatts. Enskilda aktieägares rättighet att påkalla 

skadeståndsansvar vid en indirekt skada omfattas av det externa ansvaret i 29:1 1 st. 2 men. 

ABL, i distinktion till aktiebolagets rättigheter vilka hänför sig till det interna ansvaret i 29:1 

1 st. 1 men. ABL. Grunden till gällande rättsosäkerhet, beträffade enskilda aktieägares tale-

rätt och därmed rättigheten till ersättning vid indirekt skada, är att lagstiftningen inte regle-

rar förhållandet mellan det externa- respektive interna ansvaret då dessa uppstår parallellt.  

I tidiga förarbeten erkänns enskilda aktieägare talerätt vid en indirekt skada, dock överläm-

nas frågan om vilka regler vars överträdelse aktualiserar en sådan rättighet till rättstillämp-

ningen och rättsvetenskapen. I senare förarbeten stramas istället tillämpningen upp mar-

kant, utan att någon lagstiftningsändring skett beträffande paragrafens sakliga innehåll. För-

arbetenas ombytlighet har inte bidragit med något klargörande över gällande rättsläge, sna-

rare har förarbetena enligt mitt förmenande givet upphov till större rättsosäkerhet vilket 

framförallt har sin grund i dess tvetydiga ordalydelse. Även domstolarna har till synes up-

penbara problem att definiera rådande rättsläge och väljer till synes istället att ducka för 

problematiken i gällande praxis. Själv finner jag det oroande att problematiken härvid, vil-

ken torde förefalla uppenbar, inte beretts mer utrymme i förevarande rättskällor. 

Rättsfrågan beträffande tillämpningen av enskilda aktieägares talerätt vid indirekt skada, i 

enlighet med 29:1 1 st. 2 men. ABL, är vidare föremål för meningsskiljaktigheter inom 

doktrinen. Till synes verkar emellertid samtliga rättsvetenskapsmän, vars åsikter framförts 

häri, vara överrens om att enskilda aktieägares talerätt är av subsidiär natur. En sådan tale-

rätt förutsätter sålunda att de möjligheter, vilka uppställs i ABL, gällande anspråk å aktiebo-

lagets vägnar ska vara uttömda. Enligt mitt förmenande förefaller en sådan slutsats självklar 

då en subsidiär talerätt förefaller vara i linje med den aktiebolagsrättsliga ersättningstesen.  

Gällande rättsosäkerhet kan istället identifieras i nästkommande led beträffande vilka rätts-

regler vars åsidosättande ger upphov till en sådan rättighet. I nuläget kan framförallt två 

tolkningsalternativ identifieras, en begränsad och en mer liberal. Den begränsade tolkning-

en som företräds av Nial innebär att enskilda aktieägare endast innehar talerätt vid en indi-
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rekt skada, då generalklausulen eller likhetsprincipen åsidosatts. Tolkning förefaller även vara 

den vilken senare förarbeten bygger på. Den liberala tolkningen vilken företräds av Anders-

son avgör istället möjligheterna till talerätt genom tillämpning av normskyddsläran och bo-

lagsledningens lojalitetsplikt, vars nyttjande resulterar i en vidare rättighet för enskilda aktieä-

gare att erhålla ersättning vid en indirekt åsamkad skada. Den förhärskade meningen inom 

doktrinen torde emellertid vara den begränsade tolkningen, företrädd av Nial. 

Den begränsade tolkningen utgör dock inte gällande rätt även om denna till synes stöds av 

förarbetena samt betraktas som den förhärskade meningen, varför den liberala tolkningen 

varken kan anses felaktig eller oförenlig med gällande rättsordning. Enligt mitt förmenande 

förefaller den begränsade tolkningen varken vara ändamålsenlig eller lämplig då enskilda 

aktieägare i omfattande mån lämnas utan möjlighet att påkalla skadeståndsansvar vid en in-

direkt åsamkad skada. Den liberala tolkningen torde emellertid både beakta aktiebolagets 

som dess ägares intressen, varför denna enligt mig förefaller både ändamålsenlig och lämp-

lig. Vidare finner jag dock att vissa av de argument vilka presenterats mot en sådan tolkning 

finns visst fog för, varför utformningen av en sådan talerätt måste beakta givna argument.  

Det viktigaste och framförallt starkaste argumentet rör problematiken med tillämplig pre-

skriptionstid. Med anledning av att det externa ansvaret inte omfattas av ABLs procedur-

regler gäller härvid den allmänna preskriptionstiden om tio år, i relation till framförallt den 

ett åriga preskriptionstiden lagstadgad i ABL. Jag vidhåller med Nial att en sådan tidsskill-

nad underminerar syftet med den kortare aktiebolagsrättsliga preskriptionsregeln. Dock an-

ser jag mig hittat en lösning på förevarande problematik. Ledning tas i min lösning från 

norsk rätt. Emellertid inte i gällande rätt. Vilket tidigare påvisats har en särskild preskript-

ionstid förenad med aktieägares talerätt vid en indirekt skada diskuterats i norska förarbe-

ten. Dock utan resultat vilket enligt mig förefaller vara av den enkla anledningen att deras 

allmänna preskriptionstid endast omfattar tre år. En sådan lösning skulle dock vara intres-

sant ur ett svenskt perspektiv, då en särskild preskriptionstid förknippad med en sådan tale-

rätt skulle kunna upprätthålla det aktiebolagsrättsliga syftet med en kortare preskriptionstid. 

Enligt mitt förmenande behöver dock en sådan särskild preskriptionsregel anknytas till en 

paragraf, som lägger grunden för dess tillämpning. Härvid åsyftar jag, i likhet med norsk 

gällande rätt, att en paragraf avseende konkurrerande anspråk införs i den svenska rätten. 

Konkurrerande anspråk föreligger då externt- respektive internt ansvar uppstår parallellt. 

Härvid har redan konstaterats att rättsvetenskapsmännen till synes är överrens om att en-
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skilda aktieägares talerätt vid en indirekt skada är av subsidiär natur, varför en sådan para-

graf faller sig naturlig att införa. Genom införandet av dessa två paragrafer skapas en solid 

grund, vilken tillerkänner enskilda aktieägares talerätt som subsidiär vid en indirekt åsamkad 

skada och som vidare är förknippad med en särskild preskriptionstid för dess tillämpning.  

Det problem vilket således kvarstår att lösa är rättsosäkerheten kring vilka regler, vars över-

trädelse, aktualiserar ifrågavarande talerätt. I det förevarande fallet kan problematiken inte 

lösas med ledning i annan nordisk rätt, varför denna måste lösas på annat sätt. Enligt mitt 

förmenande har det inte hjälpt att överlämna frågan till rättstillämpningen och rättsveten-

skapen, vilket skett i tidiga förarbeten, snarare det omvända. Gällande rättsosäkerhet torde 

enligt mig endast upphöra såvida en precisering sker i ABL eller att HD prövar frågan och 

däri vidtar en grundlig utredning av förevarande problematik. I dagsläget kan därför ingen 

med säkerhet säga vilka regler vars överträdelse aktualiserar enskilda aktieägares talerätt vid 

en indirekt åsamkad skada. Vilket tidigare nämnts ansluter jag mig till den liberala tolkning-

en och finner att denna torde utgöra den tolkning vilken domstolarna väljer att tillämpa. 

Nyligen har även rättsfrågan beträffande enskilda aktieägares talerätt och därmed rättighet-

en till ersättning vid indirekt skada utvidgats, vilket således även innebär att ett redan nu 

omtvistat gråområde i rättstillämpningen tar ett steg längre ifrån en lösning.  Frågeställning-

en som uppkommit hänför sig till en indirekt skadas rättsliga omfång vid tillämpningen av 

29:1 1 st. 2 men. ABL. Närmare bestämt huruvida en ”indirekt” indirekt skada för enskilda 

aktieägare faller inom paragrafens tillämpningsområde. Från ett praktiskt perspektiv utveck-

las härvid följande skadekedja: ett dotterbolag tillfogas en direkt skada vilken vidare åsam-

kar moderbolaget en indirekt skada, slutligen tillfogas således moderbolagets aktieägare en 

”indirekt” indirekt skada. Redan från paragrafens ordalydelse kan emellertid konstateras att 

denna inte torde vara tillämpbar vid en ”indirekt” indirekt skada för enskilda aktieägare. 

Anledningen är då aktieägare i moderbolaget de facto inte utgör aktieägare i dotterbolaget. 

Enligt mitt förmenande bör dock en utvidgning av 29:1 1 st. 2 men. ABLs tillämpningsom-

råde vara möjlig från ett teoretiskt perspektiv. Motivet är att aktiebolagsformen i annat fall 

skulle kunna missbrukas, framförallt inom koncernrättsliga förhållanden. Paragrafens till-

lämpningsområde ska således, enligt mitt förmenande, kunna utvidgas genom tillämpning-

en av principen ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn. Principen innebär i sin tillämp-

ning en utvidgning av den genom praxis utvecklade principen om ansvarsgenombrott, vil-

ken utgör ett undantag till den aktiebolagsrättsliga principen om aktieägarnas ansvarsfrihet. 
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Med uttrycket i betydelsen genomsyn åsyftas härvid att ett aktiebolag tillsammans med dess 

aktieägare, vid regelöverträdelse, betraktas som en juridisk enhet. Närmare bestämt innebär 

en sådan tillämpning inom koncernförhållanden, att ett moder- och dotterbolag betraktas 

som en juridisk enhet såvida de är tillräckligt integrerade. Verkningarna av principens till-

lämpning är således att en skada vilken praktiskt sett är av ”indirekt” indirekt natur faller 

inom omfånget av en indirekt skada och således inom paragrafens tillämpningsområde.  

För att principen om ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn ska kunna aktualiseras 

måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Till en början finner jag att en ”indirekt” indirekt 

skada endast kan betraktas som ersättningsgill då den uppstår inom ett koncernförhållande. 

Huruvida skadan är att betrakta som ersättningsgill beror vidare på vilken regelöverträdelse 

som orsakat denna. Det kan således konstateras att omfångsfrågan även blir lidande av 

rättsosäkerheten beträffande vilka indirekta skador som är att betrakta som ersättningsgilla 

vid tillämpningen av 29:1 1 st. 2 men. ABL. De rekvisit som vidare måste vara mötta för att 

aktualisera principens tillämpning berör i korthet att osjälvständighet föreligger inom kon-

cernen, otillbörlighet, majoritetsmissbruk och slutligen missbruk av koncernförhållandet.  

Principen om ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn ska endast nyttjas då exceptionella 

omständigheter ligger för handen. Anledning är då dess tillämpning utgör ett betydande av-

steg från aktiebolagsrättsliga principer. Den restriktiva tillämpningen av principen ska till-

godoses genom högt uppställda krav på ifrågavarande rekvisit, vilka således avgör om kon-

cernen är tillräckligt integrerad för att ses som en juridisk enhet ur ett ansvarsperspektiv.  

Principen om ansvarsgenombrott i betydelsen genomsyn är idag inte erkänd i den svenska 

rättstillämpningen. Sådant erkännande torde idag endast kunna tillmätas principen om an-

svarsgenombrott. Den tidigare principen bygger dock i stor utsträckning på den senare, 

även om dess tillämpning är mer vittgående. Flertalet rättskällor så som förarbeten och 

praxis ger för handen att ett sådant synsätt vilket principen ingiver torde erkännas, såvida 

omständigheterna i det enskilda fallet kräver det. Dock förefaller erkännandet av en sådan 

rättsutveckling uteslutande ligga på domstolarna. Anledningen är då förarbetena tydligt 

anger att en utveckling av principerna för ansvarsgenombrott ankommer på domstolarna 

att bedöma. Enligt mitt förmenande finns det, med grund i denna framställning, en uppen-

bar möjlighet att en liberal domstol erkänner principen om ansvarsgenombrott i betydelsen 

genomsyn såvida omständigheterna för en sådan tillämpning föreligger i det enskilda fallet. 
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8 Slutsats 

I förevarande kapitel kommer framställningens syften kortfattat besvaras, med grund i vad 

som framkommit i föregående kapitels huvudanalys. Enskilda aktieägares möjligheter att 

erhålla ersättning vid en indirekt skada enligt 29:1 1 st. 2 men. ABL är idag inte säkerställd. 

Mycket beroende på att en indirekt skada endast är en följdskada av den direkta skada vil-

ken tillfogas det enskilda bolaget som rättssubjekt. Flera tolkningsalternativ har, med an-

ledning av det osäkra rättsläget, utvecklats beträffande tillämpningen av paragrafen vid fö-

rekomsten av en indirekt skada. Enligt mitt förmenande ska enskilda aktieägare erhålla tale-

rätt och därmed rättigheten till ersättning, då en indirekt skada tillfogats genom överträ-

delse av regler vilka ger uttryck för normskyddsläran och bolagsledningens lojalitetsplikt. 

Vidare kan även konstateras att enskilda aktieägare torde inneha rättigheten till ersättning 

då deras skada är av ”indirekt” indirekt natur. Ett sådant omfång av en indirekt skada torde 

kunna anses falla inom tillämpningsområdet för 29:1 1 st. 2 men. ABL. För att en sådan till-

lämpning ska aktualiseras krävs dock att förutsättningarna för principen om ansvarsge-

nombrott i betydelsen genomsyn är uppfyllda. Rekvisiten för principens tillämpning är i 

korthet att osjälvständighet föreligger inom koncernen, otillbörlighet, majoritetsmissbruk 

och slutligen missbruk av koncernförhållande. Det kan således konstateras att en skada vil-

ken är av ”indirekt” indirekt natur endast kan betraktas som ersättningsgill om den uppstår 

inom ett koncernförhållande. Principen ska i fallet tillämpas mycket restriktivt då tillämp-

ningen av denna innebär flertalet avsteg från grundläggande aktiebolagsrättsliga principer.  

De ersättningsmöjligheter som enligt ovan tillkommer enskilda aktieägare är subsidiära, vil-

ket innebär att möjligheterna om anspråk å bolagets vägnar i ABL måste vara uttömda. Vi-

dare är aktieägares ersättningsmöjligheter vid tillämpningen av 29:1 1 st. 2 men. ABL före-

nade med viss problematik. Dock torde denna i viss mån kunna lösas med ledning i norsk 

rätt genom införandet av två nya paragrafer i ABLs 29 kap; en paragraf om konkurrerande 

anspråk i förening med en paragraf om särskild preskriptionstid för enskilda aktieägares ta-

lerätt vid indirekt skada. Avslutningsvis ska noteras att rättsområdet beträffande indirekt 

skada är att betrakta som oklart och kommer troligen inte säkerställas inom en snar framtid. 
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