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Indirekt skada i samband med 
företagsöverlåtelser

1. Inledning

Begreppen direkt och indirekt skada förekommer i många typer av kommersi-
ella avtal och används för att göra en distinktion mellan olika former av skador
som kan uppstå i samband med avtalsbrott. I vissa fall innehåller avtalet en när-
mare beskrivning av vilka typer av skador som är direkta respektive indirekta.
Om det saknas sådan beskrivning, vilket ofta är fallet, måste begreppens inne-
börd fastställas baserat på andra tolkningsdata såsom till exempel den gemen-
samma partsviljan, lagstiftning och rättspraxis. 

I många sammanhang kan dock begreppen direkt och indirekt skada visa sig
vara mer oklara och svårtolkade än vad parterna sett framför sig. Som framgår
nedan är företagsöverlåtelser ett sådant sammanhang där användandet av be-
greppen direkt och indirekt skada i vissa fall kan ifrågasättas. Syftet med denna
artikel är att analysera och belysa vissa frågeställningar som ofta blir föremål för
diskussion i samband med förhandling av avtal om företagsöverlåtelser.

2. Företagsöverlåtelser och aktuell problematik

Företagsöverlåtelser kan gestalta sig på flera olika sätt, men den vanligaste for-
men av företagsöverlåtelse är att andelarna (vanligtvis aktier) i ett bolag över-
låts. I de fall aktier byter ägare utanför organiserade marknadsplatser sker detta
baserat på individuellt förhandlade aktieöverlåtelseavtal. Det finns en etablerad
praxis för hur aktieöverlåtelseavtal normalt sett är utformade. Bland annat är det
brukligt att parterna avtalar om en påföljdsstruktur avseende eventuella fel och
brister i aktierna/bolaget som ersätter vad som följer av bakgrundsrätten. För
svenska förhållanden innebär detta att det avtalas om villkor som ska gälla istäl-
let för köplagen.1 I den mån avtalade villkor inte uttömmande reglerar vad som

1 Köplagens tillämpning vad gäller överlåtelser av aktier är omskriven i doktrinen. Det finns även
ett antal avgöranden som tangerar frågan, se t.ex. NJA 1976 s. 341, Svensk och internationell
skiljedom, Årsskrift från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, 1986, s. 47–58 och
Hovrätten för Västra Sverige, T 5036-06. Utgångspunkten får anses vara att köplagen är till-
lämplig för överlåtelser av aktier i den form som avses i denna framställning, dvs. överlåtelse
av aktier vid sidan av organiserad marknadsplats. 
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ska gälla kan köplagen och annan bakgrundsrätt bli relevant att tillämpa för
utfyllnad av oklarheter i avtalade villkor.2

Påföljdsstrukturen i svenska aktieöverlåtelseavtal är i regel baserad på att
köparen som enda påföljd har rätt till ersättning om det föreligger avvikelser
från de utfästelser (garantier) som säljaren lämnat avseende bolaget. Det är
brukligt att säljaren i avtalet lämnar en rad garantier rörande bolagets tillgångar
och ställning samt att säljarens skyldighet att utge ersättning för avvikelser från
dessa garantier villkoras av olika ansvarsbegränsningar såsom till exempel tak-
och tröskelbelopp för ersättningsskyldighetens omfattning. En annan vanligt
förekommande ansvarsbegränsning är att det anges i avtalet att säljaren inte ska
ansvara för indirekta skador/förluster.3 Rent praktiskt kan en sådan ansvarsbe-
gränsning införas genom att det anges att säljaren inte ansvarar för indirekta ska-
dor. Det förekommer även att det anges att säljaren endast ansvarar för direkta
skador (och således motsatsvis inte indirekta skador). Ibland förekommer ytter-
ligare beskrivning av vilka typer av skador som säljaren ansvarar för och inte. 

Nuvarande marknadspraxis för aktieöverlåtelseavtal har i väsentliga delar
angloamerikanskt ursprung. Gissningsvis är det även härifrån som idén att göra
åtskillnad mellan direkta och indirekta skador härstammar. Oaktat detta uppstår
frågan hur ansvarsbegränsningar som innefattar begreppen direkt och indirekt
skada ska tolkas i fråga om avtal som omfattas av svensk rätt. I de fall avtalet
saknar närmare tolkningsdata om vad parterna har avsett med begreppen direkt
och indirekt skada och det i övrigt inte heller går att fastställa någon gemensam
partsavsikt i denna del, uppkommer frågan vilken innebörd begreppen har. I
sådana fall blir det relevant att beakta vad bakgrundsrätten i form av köplagen
(1990:931) och annan relevant lagstiftning ger för vägledning. Eftersom just
köplagen innehåller en definition av direkta och indirekta förluster i 67 § kan det
vid första anblick framstå som en oproblematisk övning att sluta sig till hur
begreppen ska tolkas. I praktiken är det dock inte fullt så enkelt eftersom köp-
lagens påföljdsstruktur skiljer sig från den påföljdsstruktur som typiskt sett
utgör avtalsinnehåll i aktieöverlåtelseavtal. 

3. Köplagens övergripande påföljdsstruktur

Köplagens distinktion mellan direkt och indirekt förlust återfinns i dess 67 § och
reglerar köparens rätt till skadestånd i samband med säljarens avtalsbrott. Av
förarbetena till köplagen följer att distinktionen infördes i syfte att kodifiera en
skillnad som enligt lagstiftaren i praktiken redan förekom i kommersiella sam-

2 Köplagen torde kodifiera flera grundläggande köprättsliga principer som kan bli tillämpliga
analogivis även om köplagen inte skulle anses tillämplig fullt ut.

3 Inom ramen för det ämne som behandlas i denna artikel bör ”förlust” och ”skada” i allt väsent-
ligt vara att betrakta som synonymer. 
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manhang. Tanken var att den dispositiva rätten skulle ligga i linje med gällande
kontraktspraxis. Distinktionen är styrande för köparens rätt till skadestånd på så
vis att indirekta förluster är ersättningsgilla endast i vissa fall. 

I fråga om fel i varan gäller att rätten till skadestånd omfattar indirekta för-
luster endast om felet eller förlusten beror på försummelse från säljarens sida
eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst.4 I andra fall
ersätts endast direkta förluster.

Om det är fel i en vara, och detta inte beror på köparen eller något förhållande
på dennes sida, har köparen enligt köplagen i första hand rätt att kräva att felet
avhjälps eller att omleverans av felfri vara sker. Om avhjälpande eller omleve-
rans inte kommer på fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får
köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. Härutöver har köparen rätt till ska-
destånd för den skada han lider genom att varan är felaktig.

I köplagen innebär påföljden prisavdrag att köparen har rätt till ett avdrag från
priset motsvarande skillnaden mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt
skick vid tidpunkten för dess avlämnande. Om felet till exempel innebär att var-
ans värde minskar med 20 procent ska således det avtalade priset sättas ned med
20 procent. I fråga om köplagens beräkning av prisavdrag har alltså inte distink-
tionen mellan direkt och indirekt förlust någon relevans. Vad som är relevant är
skillnaden mellan varans värde inklusive felet och varans värde exklusive felet.
Distinktionen mellan direkt och indirekt förlust har endast relevans vid beräk-
ningen av det skadestånd som köparen kan få rätt till om felet har orsakat köpa-
ren kostnader eller förluster utöver varans värdenedgång. 

I aktieöverlåtelseavtal är det vanligt att parterna anger att köplagens påföljds-
bestämmelser inte ska vara tillämpliga och istället avtalar om en alternativ
påföljdsreglering innebärande att köparen tillskrivs en generell rätt till ersätt-
ning för fel och brister utan att någon åtskillnad görs mellan skadestånd och
prisavdrag. Förhandlade aktieöverlåtelseavtal innehåller således ofta en
påföljdsstruktur som skiljer sig från den som köplagen föreskriver. Av denna
anledning kan det bli problematiskt att använda enskilda begrepp och definitio-
ner (såsom till exempel indirekt förlust) från köplagen som tolkningsdata i aktie-
överlåtelseavtal.

4. Definitionen av indirekt förlust enligt köplagen 

Av köplagens förarbeten framgår att lagstiftarens tanke med att dela in förluster
i direkta och indirekta är att direkta förluster är ”förluster som till sin typ och
omfattning är vanliga och förutsebara vid det aktuella avtalsbrottet” och att in-

4 En utfästelse kan t.ex. utgöras av en uttrycklig garanti avseende varans (t.ex. aktiernas) beskaf-
fenhet i överlåtelseavtalet.
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direkta förluster motsatsvis är ”mera avlägsna och svårförutsebara förluster”.5

Mot ovanstående bakgrund infördes följande definition av indirekt förlust i an-
dra och tredje styckena i 67 § köplagen:

Som indirekt förlust anses
1. förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning,
2. annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt,
3. utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt

uppfyllt, och
4. annan liknande förlust, om den varit svår att förutse.

Som indirekt förlust enligt andra stycket anses dock inte en sådan förlust som den skadelidande har
haft för att begränsa en förlust av annat slag än som anges i andra stycket.

Uppräkningen av indirekta förluster i 67 § andra stycket är avsedd att vara
uttömmande i den meningen att sådana förluster som inte kan anses omfattas av
uppräkningen ska anses utgöra direkta förluster.6 

Det finns mycket skrivet i doktrinen om tillämpningen av 67 §. Bland annat
har Johnny Herre skrivit en avhandling om skadeståndsberäkning inom köprät-
ten som ingående behandlar bland annat 67 § och dess tillämpning.7 Även Jan
Kleineman har gjort en analys av 67 § i uppsatsen ”Indirekt skada och frågan om
behovet av en köplagsreform”.8 Sammantaget har i doktrinen framförts bety-
dande kritik mot köplagens distinktion mellan direkt och indirekt förlust. Bland
annat har gjorts gällande att det är svårt att dra gränsen mellan direkta och indi-
rekta förluster samt att bestämmelsens nuvarande utformning leder till vissa
inkonsekvenser och principiellt märkliga resultat.9 Även innebörden av 67 §
andra stycket har kritiserats.10 Trots sina eventuella brister går det inte att bortse
ifrån att 67 § köplagen utgör central tolkningsdata för innebörden av begreppen
direkt och indirekt skada i köprättsliga sammanhang för svenskt vidkom-
mande.11

5 Prop. 1988/89:76, s. 48. 
6 Prop. 1988/89:76, s. 199. 
7 Herre, Johnny, Ersättningar i köprätten, Särskilt om skadeståndsberäkning, upplaga 1, Stock-

holm 1996.
8 Kleineman, Jan, Indirekt skada och frågan om behovet av en köplagsreform, i Festskrift till Jan

Ramberg, Stockholm 1996, s. 307–318. Se även Kleineman, Jan, Studier i kontrakts- och ska-
deståndsrätt, Stockholm 2011.

9 Se Herre, Johnny, Ersättningar i köprätten, Särskilt om skadeståndsberäkning, upplaga 1, Stock-
holm 1996, s. 682 ff.

10 Jfr t.ex. Ramberg, Jan och Herre, Johnny, Köplagen, En kommentar, version den 1 augusti 2013,
upplaga 2, kommentaren till 67 §, Kleineman, Jan, Indirekt skada och frågan om behovet av en
köplagsreform, i Festskrift till Jan Ramberg, Stockholm 1996, s. 307–318 och Kleineman, Jan,
Studier i kontrakts- och skadeståndsrätt, Stockholm 2011, s. 421–433.

11 Jfr Bengtsson, Bertil, Ullman, Harald och Unger, Sven, Allehanda om skadestånd i avtalsför-
hållanden, upplaga 2, Stockholm 2013, s. 102.
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5. Indirekt skada i ett internationellt perspektiv

Som ovan antytts förekommer begreppen direkt och indirekt skada inte bara i
svensk rätt, utan motsvarigheter till begreppen återfinns i ett flertal rättsord-
ningar runt om i världen. I de tongivande angloamerikanska rättsordningarna
förekommer språkliga motsvarigheter till begreppen i form av ”indirect dama-
ges”12, vilket i deras fall är motsatsen till ”direct damages” eller ”general dama-
ges”. Vidare förekommer inom angloamerikansk rätt ett antal ytterligare
begrepp som har motsvarande eller liknande innebörd som ”indirect damages”
delvis beroende på vilken jurisdiktion man befinner sig i. Exempel på sådana
begrepp är ”consequential damages” och ”special damages”. Trots de språkliga
likheterna har inte ”indirect damages” nödvändigtvis samma innebörd inom
angloamerikansk rätt som indirekt skada har enligt svensk rätt. Såvitt vi förstår
härstammar den angloamerikanska distinktionen mellan ”direct damages” och
”indirect damages” från rättsfallet Hadley v. Baxendale från år 1854. Rättsfallet
gällde en mjölkvarn i Gloucester, England, vars ägare drabbades av skada i form
av vinstbortfall i samband med reparation av en vevaxel i kvarnen. I domen gjor-
des en rad överväganden som idag alltjämt anses vägledande för skadeståndsbe-
räkning i kontraktsförhållanden inom angloamerikansk rätt, även om viss efter-
följande utveckling skett i doktrin och praxis. Väldigt förenklat är kontentan av
Hadley v. Baxendale att den skadelidande partens rätt till skadestånd inte ska
överstiga den förlust som den kontraktsbrytande parten hade kunnat förutse vid
kontraktstillfället. 

Den angloamerikanska distinktionen mellan ”direct damages” och ”indirect
damages” är således baserad på en form av förutsebarhetslära, där ”indirect
damages” kan liknas vid svårförutsebara skador. Enligt denna ordning följer till
exempel att en vinstnedgång för köparen till följd av fel i varan mycket väl skulle
kunna anses vara ”direct damages” om vinstnedgången hade kunnat förutses av
säljaren vid avtalstillfället. Nämnda förutsebarhetslära har också legat till grund
för bestämmelserna om skadestånd i internationella köplagen (CISG).13 Att
döma av förarbetena till den svenska köplagen har även denna förutsebarhets-
lära influerat lagstiftaren vid utformandet av köplagens 67 § och dess distinktion
mellan direkt och indirekt förlust. Såsom har framförts i doktrinen och som
berörts ovan kan det dock ifrågasättas om utformningen av 67 § är särskilt
lyckad. Den ordning som infördes i och med 67 § har visserligen stora likheter
med den angloamerikanska förutsebarhetsläran men dessvärre är den inte lika

12 Såvitt vi förstår finns det andra engelska termer som motsvarar eller liknar termen ”damages”
såsom t.ex. ”losses”, men i denna artikel används endast termen ”damages”.

13 Jfr lagen (1987:822) om internationella köp (CISG), artikel 74. I övrigt kan noteras att det i dok-
trin görs gällande att förutsebarhetsläran i någon mån utgör en motsvarighet till läran om adek-
vat kausalitet enligt svensk rätt, jfr Herre, Johnny, Ersättningar i köprätten, Särskilt om skade-
ståndsberäkning, Stockholm 1996, kapitel 9.
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nyanserad. Enligt köplagen är till exempel en vinstnedgång hos köparen som
utgångspunkt att betrakta som en indirekt förlust medan en sådan vinstnedgång
enligt förutsebarhetsläran mycket väl skulle kunna vara att betrakta som ”direct
damages”. 

6. Tillämpningen av köplagens 67 § i samband 
med företagsöverlåtelser

Köplagen är avsedd att reglera handel med lös egendom i olika former. Aktie-
bolag är visserligen lös egendom (eftersom det inte är fast egendom), men det
är ändå tydligt att köplagen i grunden inte är utformad för att reglera handel med
aktiebolag. Köplagens påföljdsstruktur och övriga villkor är i första hand anpas-
sade för reglering av överlåtelser av mer traditionella varor. Förmodligen är
detta en av anledningarna till att det kan vara svårt att överblicka hur köplagens
bestämmelser, däribland 67 §, ska tillämpas i förhållande till aktieöverlåtelser.14

Enligt 67 § är bland annat bortfall av omsättning och vinstnedgång sådana ska-
dor som enligt huvudregeln är att betrakta som indirekta. Lagtexten anger dock
inte uttryckligen vem som ska ha drabbats av omsättningsbortfallet och/eller
vinstnedgången. I fråga om fel i köpeobjektets beskaffenhet torde det följa av
lagens övergripande struktur att det är köparens bortfall av omsättning/vinst
som ska anses utgöra en indirekt förlust. I det fall köpeobjektet, dvs. aktiebola-
get, drabbas av ett bortfall av omsättning/vinst borde detta i köplagens mening
inte vara att betrakta som en indirekt förlust. Enligt köplagens systematik borde
en sådan brist istället kompenseras genom ett prisavdrag med motiveringen att
aktiebolagets värde har minskat till följd av bortfallet av omsättning/vinst. Vi
har visserligen inte tagit del av någon vägledande praxis eller uttalanden i förar-
beten som stöder denna slutsats, men köplagens påföljdsstruktur är baserad på
att brister i köpeobjektet ska kompenseras genom prisavdrag. Således kan det
(även om lagtextens ordalydelse på sätt och vis öppnar för det) knappast ha varit
lagstiftarens tanke att bortfall av omsättning/vinst som drabbar köpeobjektet,
dvs. aktiebolaget, ska utgöra indirekt förlust i köplagens mening. 

Som ovan berörts innebär den typiska påföljdsstrukturen i aktieöverlåtelseav-
tal att säljaren lämnar ett antal garantier angående bolaget som överlåts och att
köparen enligt vissa avtalade förutsättningar får rätt till ersättning om det fram-
kommer avvikelser från lämnade garantier. I praktiken finns det stora variatio-
ner i hur genomtänkt och detaljerad den avtalade påföljdsstrukturen är i aktie-
överlåtelseavtal och det förekommer ansvarsbegränsningar som hänvisar till
indirekt skada utan att närmare specificera vad som avses med detta begrepp. 

14 Jfr Hultmark, Christina, Kontraktsbrott vid köp av aktie, Särskilt om fel, Stockholm 1992.
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Med tanke på de oklarheter som föreligger avseende köplagens distinktion
mellan direkt och indirekt förlust kan det ifrågasättas hur ändamålsenligt det är
att använda begreppet indirekt skada i aktieöverlåtelseavtal utan att i sådana fall
komplettera avtalet med en egen definition av begreppet. Saknas avtalad defini-
tion eller hänvisas uttryckligen till köplagens definition kan tolkningsproblem
uppstå. Särskilt problematiskt kan det vara att hänvisa till indirekt skada i för-
hållande till skador som åsamkas det bolag som överlåts. Såsom framgår av köp-
lagens förarbeten avses med indirekta förluster i första hand mera avlägsna och
svårförutsebara förluster. Bortfall av omsättning/vinst i målbolaget bör knap-
past vara att anse som avlägsna och svårförutsebara förluster. Tvärtom är det
rimligtvis precis de förluster som en köpare förväntar sig ska ersättas vid brist i
garantierna. 

Som ovan anförts bör inte en skada som drabbar köpeobjektet vara att be-
trakta som en indirekt förlust inom ramen för köplagen. Såvida det inte avtalas
om en särskild definition av indirekt skada kan det således bli otydligt och vilse-
ledande att avtala om att skador som drabbar köpeobjektet är att betrakta som
indirekt förlust såsom begreppet definieras i köplagen. Här bör även framhållas
att enligt köplagens påföljdsstruktur är distinktionen mellan direkta och in-
direkta förluster endast avsedd att aktualiseras i samband med beräkning av ska-
destånd. Om det överlåtna bolaget drabbas av skada som påverkar dess värde
torde sådan enligt köplagen kompenseras fullt ut, i första hand genom prisav-
drag eller avhjälpande. 

I de fall bortfall av omsättning/vinst drabbar köparen uppstår inte samma be-
greppsproblematik. Att avtala om att säljaren inte ansvarar för indirekta skador/
förluster som drabbar köparen är en ordning som är i linje med köplagens sys-
tematik.15 Om parterna avtalar om att säljaren inte ska ansvara för indirekta ska-
dor/förluster utan att ange vilken juridisk person som ska drabbas av skadorna/
förlusterna uppkommer frågan hur detta ska tolkas, dvs. innebär avtalet i sådana
fall att säljaren inte heller ansvarar för indirekta skador som drabbar målbola-
get? I denna del är det svårt att dra några generella slutsatser. I slutändan är detta
förmodligen en frågeställning som måste avgöras från fall till fall. Sett till köp-
lagens systematik och även den angloamerikanska regleringen av ”indirect da-
mages” vore dock en rimlig tolkning av en sådan reglering att det endast är vissa
skador/förluster som drabbar köparen som kan vara att betrakta som indirekta
förluster och att skador som drabbar köpeobjektet inte kan vara att betrakta som
indirekta.

Om vi bortser från köplagens bestämmelser om direkt och indirekt förlust är
utgångspunkten att den som begår ett avtalsbrott är skyldig att ersätta alla skador
som faller inom adekvansens ram, inkluderande skador vilka till art och omfatt-

15 I sådana fall skulle ersättningsgill skada till exempel kunna definieras såsom (i) samtliga köpa-
rens direkta skador (med uteslutande av indirekta förluster enligt definitionen i köplagen) samt
(ii) samtliga målbolagets skador.
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ning är typiska följder av avtalsbrottet samt skador som är betingade av den ska-
delidande partens individuella förhållanden.16 För den som vill begränsa detta
ansvar utan att använda begreppen direkt och indirekt skada finns alternativet
att i avtalet med andra termer beskriva vilka typer av skador/förluster som inte
är ersättningsgilla. Detta är en modell som ofta förekommer i angloamerikanska
avtal och sannolikt på grund av att begreppet ”indirect damages” och dess mot-
svarigheter inte har en glasklar innebörd inom angloamerikansk rätt, i vart fall
inte i fråga om företagsöverlåtelser.17 

7. Avslutande kommentarer

Sammanfattningsvis kan konstateras att den som eftersträvar tydliga avtalsvill-
kor i samband med aktieöverlåtelser inte bör använda sig av begreppen direkt
och indirekt skada/förlust utan närmare eftertanke. Om begreppen används på
ett felaktigt sätt riskerar de att bidra till att avtalet får en oklar innebörd. Om
avtalet är avfattat på engelska (men alltjämt lyder under svensk rätt) bör man
förhålla sig på samma sätt till motsvarande engelska termer som exempelvis
”indirect damages” och ”consequential damages” då det får anses högst oklart
vilken innebörd de ska ges enligt svensk rätt. I de flesta fall blir aktieöverlåtel-
seavtalet sannolikt mer lättolkat om parterna beskriver med andra ord vilka ska-
detyper som ska särregleras istället för att lita till termer som har (eller snarare
inte har) definierats på annat håll. Resonemangen ovan är inriktade på aktie-
överlåtelser och förhandlade aktieöverlåtelseavtal. I de fall en verksamhet över-
låts genom en rörelseöverlåtelse (dvs. överlåtelse av inkråm) sker detta ofta
genom avtal som har stora likheter med förhandlade aktieöverlåtelseavtal. I
rörelseöverlåtelseavtal finns däremot normalt sett inte samma risk för begrepps-
förvirring eftersom en tillgångsmassa överlåts och inte ett bolag. Faktum kvar-
står dock att köplagens definition av direkta och indirekta förluster som sådan
inte är så tydlig som man hade kunnat önska. För både aktieöverlåtelseavtal och
rörelseöverlåtelseavtal gäller således att avtalet sannolikt blir mer entydigt om
termerna direkt och indirekt skada/förlust undviks helt och hållet och det istället
beskrivs med andra termer vilka skador/förluster som eventuellt inte ska omfat-
tas av ersättningsskyldighet. 

Henrik Saalman och Per Dalemo

16 Prop. 1988/89:76, s. 47. 
17 Läs mer om detta i Glenn D. West och Sara G. Duran, Reassessing the “Consequences” of Con-

sequential Damage Waivers in Acquisition Agreements, The Business Lawyer; Vol. 63, May
2008. 
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