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ABSTRACT 

In Sweden today, a tenant-ownership includes a significant wealth value, from the view of the 

consumer protection, a purchase of a tenant-ownership involves similar risk of investment as 

a purchase of a property. Tenants can buy entitlement to purchase a tenant-ownership in the 

preconstruction stage by entering agreements of purchase. As a signatory to an agreement to 

purchase, some uncertainty arises over the period of construction of the residential building. 

As a signatory to an agreement to purchase, you are not seen as a member of the private 

housing association, which means that you don´t have the same right of transparency in the 

board's activities and the decisions they make until the tenancy agreement is signed. Until the 

time when the signatory to an agreement to purchase become member of the association, it is 

common for the construction company that builds the association's property, to appoint a 

interim board that decides on behalf of the association. The board often consists of employees 

from the construction company, a factor that sometimes leads to avoiding the best interests of 

the association. The duty of loyalty is infringed by the fact that all members of the association 

can agree that a decision does not need to be compatible with the protection legislation 

imposed, which means that the board cannot be responsible for the decision either. In new 

production where, only members of the board are members of the association, there is no 

difficulty for the interim board to avoid liability, as confirmed in Swedish Supreme Court in 

NJA 2013 s. 117. The Court found that when the board makes a decision that gets consent 

from all members of the association, it cannot lead to liability for the board members, even if 

the decision is detrimental to the association. If this opportunity is misused by the interim 

board, devastating consequences can be found for the newly established association, but also 

for signatory to an agreement to purchase who are bound by a future purchase of the 

apartment by signing the pre-contract. This is a factor thats problematic, therefore its justified 

to review the consumer protection for the signatory of an agreement of purchase. The Swedish 

duty of loyalty has gained inspiration from, among other things, English company law. The 

major difference between these legal systems in this respect is, that the English law has 

extended the duty of loyalty to future shareholders. It applies a so-called stakeholder 

perspective. To illustrate how the Supreme Court could have reached a different conclusion 

should the stakeholder perspective have been applied in NJA 2013 s. 117, the essay will 

contain a comparative outlook of English company law. 
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SAMMANFATTNING 

En bostadsrätt i Sverige idag innefattar ett betydande förmögenhetsvärde. Ur 

konsumentskyddssynpunkt utgör ett köp av en bostadsrätt i princip samma investering och risk 

som ett köp av en fastighet skulle göra. Vid försäljning av nyproduktion används ofta 

förhandsavtal för att binda förhandstecknare till ett framtida köp av bostadsrätt. Som 

förhandstecknare ställs man inför en viss ovisshet under den tidsperiod som bostadshuset byggs 

upp. Detta eftersom du som förhandstecknare inte ses som medlem i bostadsrättsföreningen. 

Som förhandstecknare har du därför inte rätt till insyn i styrelsens verksamhet och de beslut 

som fattas fram till dess att upplåtelseavtalet tecknas. Under den period byggföretaget upplåter 

föreningens hus är byggföretaget skyldig att tillsätta en styrelse som fattar beslut för 

föreningens räkning. Styrelsen är att betrakta som en interimsstyrelse om den består av 

ledamöter som är anställda av byggföretaget, en faktor som ibland leder till att föreningens 

bästa intressen inte tillvaratas. Som styrelseledamot i en interimsstyrelse är risken för att 

åsamkas skadeståndsansvar minimal för beslut som fattats till nackdel för föreningen. Detta 

eftersom styrelseledamöternas så kallade lojalitetsplikt gentemot föreningen kan åsidosättas. 

Lojalitetsplikten åsidosätts genom att samtliga medlemmar i föreningen samtycker till att ett 

visst beslut inte behöver vara förenligt med den skyddslagstiftning som ställs upp. Vid 

nyproduktion där enbart styrelseledamöterna är medlemmar i föreningen vållar det således inga 

svårigheter för interimsstyrelsen att undgå skadeståndsansvar, något som bekräftades i NJA 

2013 s. 117. I domen kommer Högsta domstolen fram till att beslut som har fattats med 

samtycke från samtliga medlemmar i föreningen vid tidpunkt för beslutsfattandet, inte kan 

föranleda skadeståndsansvar för dessa styrelseledamöter, även om beslutet är till nackdel för 

föreningen. Utnyttjas denna möjlighet på fel sätt av interimsstyrelsen kan förödande 

konsekvenser drabba en nystartad förening, men även för förhandstecknare som står bundna av 

ett framtida köp av lägenhet i och med att parterna undertecknat förhandsavtalet. Som 

förhandstecknare har du dock ingen insyn eller beslutanderätt i de beslut som fattas under den 

tid som medlemskap inte är beviljat. Med anledning av denna problematik finns det skäl att se 

över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Den svenska lojalitetsplikten har hämtat 

inspiration från bland annat den engelska bolagsrätten. Den stora skillnaden mellan dessa 

rättssystem är att den engelska rätten har vidgat lojalitetsplikten till att även omfatta framtida 

aktieägare, ett så kallat stakeholder perspektiv. För att åskådliggöra hur domslutet i NJA 2013 

s. 117 kunde leda till motsatt utgång kommer uppsatsen innehålla ett komparativt inslag av den 

engelska bolagsrätten. 
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1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

Under år 2016 omsattes cirka 108 000 bostadsrätter vilka uppkom till ett sammanlagt värde av 

närmare 218 miljarder kronor, vilket resulterar i ett medelvärde om cirka 2 miljoner kronor per 

bostadsrätt. I jämförelse med statistiken från år 2006 där närmare 89 800 bostadsrätter såldes 

till ett sammanlagt värde om 57 miljarder kronor, vilket ger ett medelvärde om 776 000 kronor. 

Det genomsnittliga priset för bostadsrättslägenheter har således stigit drastiskt under de senaste 

åren.1 En bostad är i dagens samhälle mer än bara ett hem. Att besluta sig för att köpa en 

bostadsrätt utgör en livsinvestering för de flesta privatpersoner. Dagens Bostadsrättslag 

(1991:614) (BRL) trädde i kraft 1 juli 1991 och bygger till stora delar på dess föregångare från 

år 1930 respektive 1971. Trots att lagen har omarbetats sedan dess, har flertalet aktörer efterlyst 

en uppdaterad lagstiftning eftersom den nuvarande anses vara föråldrad.2 I april 2017 kom 

därför SOU 2017:31 som syftar till att identifiera områden i BRL där det finns ett behov av att 

stärka konsumentskyddet.  

 

Ett aktuellt problem med dagens bostadsrättsmarknad är de så kallade byggmästarbildade 

bostadsrättsföreningarna, vilka består av byggföretag som genomför projekt där mark köps upp 

för att bygga fastigheter där sedan bostadsrätter upplåts. För att byggmästaren ska ha möjlighet 

att sälja bostadsrätter styckvis bildas, på uppdrag av byggföretagen, en bostadsrättsförening. I 

BRL ställs vissa krav för att en bostadsrättsförening ska bli registrerad: det fordras minst tre 

medlemmar, stadgar, en styrelse och minst en revisor ska vara utsedd enligt 1 kap. 2 § BRL. En 

byggmästarbildad kännetecknas av att föreningens första medlemmar och styrelseledamöter 

därför är tillfälliga konstruktioner för att uppfylla lagens krav. Eftersom föreningen vid detta 

stadium, dvs vanligtvis innan uppbyggnaden av fastigheten har påbörjats, saknar bosatta 

medlemmar som kan väljas in till föreningens styrelse. Interimsstyrelsen verkar precis som en 

vanlig styrelse men ledamöterna är tillfälligt tillsatta eftersom syftet är, underförstått, att 

överlåta styrelseansvaret till bostadsrättshavarna så snart lägenheterna står klara och inflyttning 

sker.3 Affärsidén är dock problematisk eftersom det uppstår jävsituationer när interimsstyrelsen 

                                                 
1 SOU 2017:31, s. 81. 
2 Se exempelvis brev till regeringen från HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna, ”Behov av översyn av 

bostadsrättslagen” och SOU 2017:31, s. 79 (Hämtad 2017-05-19). 
3 SOU 2017:31, s. 204 f. och 217.  
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ska fatta beslut åt föreningens vägnar samtidigt som ledamöterna är angelägna om att tillgodose 

byggföretagets intressen.  

 

Ett grundläggande syfte som styrelseledamot i en bostadsrättsförening är att värna om 

medlemmars bästa intressen. En sådan intuition följer sig vanligtvis naturligt för en 

styrelseledamot som själv äger andelar i den föreningen den är styrelseledamot i.4 Vad gäller 

styrelseledamöterna i en interimsstyrelse finns dock inte dessa personliga ekonomiska 

intressena eftersom interimsmedlemmar i allmänhet inte har för avsikt att flytta in i den 

nyproducerade fastigheten. Detta är problematiskt med anledning av att interimsstyrelsen kan 

fatta beslut som får ekonomiska konsekvenser för framtida bostadsrättshavare. För att leva upp 

till en lagstiftning med ett starkt konsumentskydd kan det därför ifrågasättas, om lagen borde 

skydda även framtida bostadsrättshavare. Problematiken har uppdagats av flera aktörer, främst 

med anledning HD:s dom i mål NJA 2013 s. 117.5 I målet yrkade bostadsrättsföreningens 

medlemmar skadeståndsanspråk gentemot interimsstyrelsen i en byggmästarbildad 

bostadsrättsförening. Interimsstyrelsen hade fattat ett beslut om ändring i utförandet av 

entreprenaden som bidrog till att byggföretaget kunde utföra sitt arbete mer kostnadseffektivt. 

Justeringen av entreprenadavtalet gjordes utan att parterna prisjusterade byggföretagets 

ersättning. Utgången i målet blev en friande dom för interimsstyrelsen, med anledning av att 

beslutet fattats med samtycke från samtliga medlemmar i föreningen. Den huvudsakliga 

anledningen till att lojalitetsplikten blev onyttig i detta fall är att 6 kap. 10 och 13 §§ lagen 

(1987) om ekonomiska föreningar (FL) är fakultativa. Att en bestämmelse är fakultativ innebär 

att den kan åsidosättas om samtliga medlemmar i föreningen samtycker därtill. I målet var de 

tillfälliga styrelseledamöterna synonyma med föreningens medlemmar, vilket medförde att 

bestämmelserna kunde sättas åt sidan av samma personer som fattade beslutet. Med anledning 

av utgången i målet har frågan väckts huruvida en utvidgning av BRL till skydd för blivande 

medlemmar är motiverad vilket uppsatsen ämnar analysera.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Arbetet syftar till att analysera huruvida lojalitetsplikten bör vidgas för att ge framtida 

bostadsrättshavare ett starkare konsumentskydd vid köp av nyproduktion. För att uppnå syftet 

                                                 
4 SOU 2017:31, s. 92. 
5 Se exempelvis Boverket, ”Behov av utredning av bostadsrättslag (1991:614) och HSB, ”Omodern 

och dåligt anpassad” – HSB vill att bostadsrättslagen ses över (Hämtad 2017-04-19). 
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kommer komparativa utblick av engelsk rätt göras med anledning av att denna rättsordning har 

en utvecklad reglering av styrelseledamöters lojalitetsplikt, vilket möjliggör att svensk 

rättsordning kan sättas i ett annat perspektiv.   

 

För att uppnå syftet ska arbetet besvara följande frågeställningar:  

  

1. Vad innebär lojalitetsplikten för styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar?  

2. På vilket sätt kan konsumentskyddet för förhandstecknare stärkas, vid köp av 

nyproducerade lägenheter?  

3. Finns det anledning att ta intryck av den engelska rättsordningen och utvidga 

intressegruppen som lojalitetsplikten idag skyddar? 

  

1.3 Metod 

Metoden i denna uppsats har sin huvudsakliga utgångspunkt i rättsdogmatiken. 

Rättsdogmatiken går ut på att fastställa gällande rätt, lex lata. Det finns två vägar att gå för att 

genomföra ett rättsdogmatiskt arbete, antingen genom att beskriva eller systematisera gällande 

rätt. Utgångspunkten för denna metod är de allmänt accepterade rättskällorna, det vill säga 

lagstiftning, lagförarbeten, prejudikat och doktrin.6 Med hjälp av dessa element ska mina 

frågeställningar besvaras.  

 

Inom rättskälleläran rangordnas rättskällorna varefter det värde de tillskrivs, där lagstiftning 

tillerkänns högst värde med fallande värde varefter den ovan nämnda ordningen. Lagstiftning 

och rättspraxis från prejudikatinstans tillerkänns formell auktoritet, vilket innebär att de utgör 

tillräckliga maktfaktorer i normbildandet för att enskilt ändra “gällande rätt”. Lagförarbeten i 

form av propositionsuttalanden når enbart i vissa situationer upp till formell auktoritet. Vad 

gäller doktrin tillmäts ingen direkt auktoritet, utan har enbart förmågan att genom sin 

argumentation påverka lagstiftare, domare och praktiskt verksamma jurister.7 

 

Huruvida värderingar skulle få utrymme i det rättsdogmatiska arbetet har varit föremål för 

diskussion. Sandgren menar att värderingar ska lämnas utanför den rättsdogmatiska analysen, 

                                                 
6 Kleinman, Juridisk Metodlära, Rättsdogmatisk metod, 2013, s. 21 f.  
7 Kleinman, Juridisk Metodlära, Rättsdogmatisk metod, 2013, s 28. 
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med undantag för värderingar som är allmänt erkända på rättsområdet.8 När 

rättsvetenskapsmannen ska använda sig av värderingar och kritik får istället närliggande 

metoder användas. Den rättsanalytiska metoden är en sådan närliggande metod som tillåter 

friare analyser och möjliggör ett bredare urval av material än enbart gällande rätt. 

Utgångspunkten för metoden är ett kritiskt förhållningssätt till rätten.9 Arbetet kommer 

innehålla en kritisk syn på gällande rätt främst i arbetets analysdelar med anledning av att 

utgången i NJA 2013 s. 117 kommer att analyseras och kritiseras. Vidare kommer den 

rättsanalytiska metoden tillämpas genom att rättspraxis är begränsad till den mån det endast 

finns två avgöranden med direkt relevans för arbetet, därav kommer den rättsvetenskapliga 

litteraturen ha relativt stor betydelse för arbetet. 

 

Att enbart hålla sig till associationsformen ekonomiska föreningar vid utredning av begreppet 

lojalitetsplikt skulle vålla svårigheter med anledning av det begränsade material som finns på 

området. För att få en djupare utredning kommer uppsatsen behandla den association som ger 

uttryck för allmänna associationsrättsliga principer för reglering av styrelseansvar, dvs 

aktiebolagsrätten. Att jämföra dessa associationsformer kan medföra vissa problem med 

anledning av att associationsformerna till stor del skiljer sig åt. En byggmästarbildad 

bostadsrättsförening fyller dock en annan funktion under dess inledande år i jämförelse med en 

traditionell bostadsrättsförening med anledning av att den förra leds av byggföretag under dess 

första år. Min uppfattning är därför att det är av relevans för arbetets djup att behandla även den 

bolagsrättsliga lojalitetsplikten.  

 

Fastän det finns mer material att tillgå gällande den bolagsrättsliga lojalitetsplikten, fungerar 

styrelseansvaret mer eller mindre på samma sätt som för ekonomiska föreningar när det gäller 

framtida bostadsrättshavare eller aktieägare. För att ställa problematiken på sin spets kommer 

uppsatsen därför innehålla komparativa inslag för att finna en lagstiftning som gått steget längre 

än svensk rätt hittills gjort. Uppsatsen kommer därför att behandla lojalitetsplikten i enlighet 

med engelsk rätt. Den engelska bolagsrätten fick mitt intresse med anledning av dess 

bolagsrättsliga lagstiftning innefattar ett styrelseansvar som ska ta hänsyn även till framtida 

aktieägare vid beslutsfattande. Avsikten är dock inte att göra en heltäckande komparativ 

utredning, syftet är istället att belysa en rättsordning som har vidgat den bolagsrättsliga 

                                                 
8 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015, s 45. 
9 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015, s. 45 f. 
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intressegruppen till att omfatta fler intressenter än aktieägarna. Lojalitetsplikten enligt engelsk 

rätt har även varit en inspirationskälla för den svenska aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten 

varför den ligger nära till hands att jämföra.10 Med anledning av rättssystemens olikheter och 

att det är olika associationsformer som ligger för handen för jämförelsen, är en 

helhetsjämförelse inte befogad.   

 

I enlighet med Sandgrens synsätt gällande den traditionella rättsdogmatiken utgör denna 

uppsats en blandning av flera metoder. Den rättsdogmatiska metoden kommer utgöra grunden, 

men eftersom uppsatsen även kommer innehålla ett kritiskt förhållningssätt till rätten kommer 

metoden behöva kompletteras av en rättsanalytisk metod. I arbetets första 3 kapitel, utöver detta 

inledande kapitel, kommer utgångspunkten vara att fastställa gällande rätt med hjälp av ett 

rättsdogmatiskt arbetssätt. I avsnitt 3.6 kommer dock den rättsanalytiska metoden användas i 

och med att berörd rättspraxis kommer att analyseras efter att de har redogjorts. Vidare kommer 

en komparativ metod tillämpas i kapitel 5 som behandlar engelsk bolagsrätt. I kapitel 6 och 7 

kommer återigen rättsanalysens kritiska förhållningssätt till rätten att tillämpas. I kapitel 6 

kommer, med stöd av SOU 2017:31, blickfånget vara på vilket sätt dagens BRL kan förändras 

för att ge ett starkare konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. Därefter kommer i kapitel 7 

en renodlad analys behandla det som framkommit tidigare i arbetet varav författarens egna 

åsikter kommer att träda fram. 

 

1.4 Avgränsningar  

Arbetet är skrivet med en utgångspunkt i att läsaren är insatt i BRL och FL. Uppsatsen kommer 

därför inte ge någon generell genomgång av bostadsrättsföreningars uppbyggnad och funktion. 

Enbart de delar av lagstiftningen som är relevanta för uppsatsens problemformulering kommer 

lyftas fram och beskrivas mer ingående. Eftersom lojalitetsplikten är ett vitt begrepp är 

uppsatsen avgränsad på så sätt att den enbart omfattar styrelseledamöters lojalitetsplikt i 

förhållande till dess medlemmar och aktieägare samt framtida medlemmar och aktieägare. 

Gällande de särskilda lojalitetsförpliktelser som finns uppräknade i doktrin kommer dessa, med 

anledning av tids- och utrymmesskäl, enbart räknas upp kort och endast vissa förpliktelser som 

är av direkt relevans för arbetets frågeställning lyftas fram särskilt. Uppsatsen kommer inte 

heller behandla verkställande direktörers (VD) lojalitetsplikt med anledning av att det är 

styrelseledamöters ansvar som är av relevans för arbetet. Föreningsstämmans ansvar kommer 

                                                 
10 Bergström, Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 95. 
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enbart behandlas i den mån det aktualiseras att göra liknelser avseende hur lojalitetsplikten har 

behandlats i rättspraxis. Gällande de komparativa inslagen kommer enbart relevanta 

bestämmelser av den engelska bolagslagstiftningen behandlas på grund av tids- och 

utrymmesskäl. Avseende behandlingen av SOU 2017:31 kommer enbart de delar av 

utredningen som är av relevans för att besvara frågeställningarna redogöras.  

 

1.5 Disposition  

Detta arbete består av sex större avsnitt, bortsett från detta inledande kapitel och den avslutande 

analysen. Inledningsvis i kapitel två, ges först en överblick över relevanta delar i BRL vilken 

inleds med en kortare historisk tillbakablick. Särskilt kommer styrelsens ansvar att behandlas, 

då dessa utgör en förutsättning för den fortsatta förståelsen av problematiken som genomsyrar 

uppsatsen. Kapitlet avslutas med att behandla uppsatsens huvudsakliga ämne, dvs 

byggmästarbildade bostadsrättsföreningar och interimsstyrelser. Här får läsaren en djupare 

förståelse för syftet och problematiken med byggmästarbildade bostadsrättsföreningar.  

 

Kapitel tre behandlar lojalitetsplikten för styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar. Kapitlet 

kommer inledas med en redogörelse för jävsbestämmelserna i 6 kap. 10 och generalklausulen i 

6 kap. 13 §§ FL. Därefter kommer även en djupare analys av två relevanta rättsfall som gäller 

byggmästarbildade bostadsrättsföreningar beskrivas och analyseras. 

 

I kapitel fyra tittar vi på en närliggande associationsform i form av aktiebolagsrätten för att se 

på vilket sätt lojalitetsplikten gör sig gällande där. Detta eftersom lojalitetsplikten för 

ekonomiska föreningar har hämtat inspiration av lojalitetsplikten på aktiebolagens område samt 

att den sistnämnda är mer utvecklad i doktrin.  

 

Kapitel fem behandlar den engelska aktiebolagsrätten. Här kommer en rättsordning behandlas 

som har valt att bredda intressegruppen till att även omfatta framtida aktieägare. 

 

I kapitel sex börjar uppsatsen knytas ihop, här behandlas relevanta delar av SOU 2017:31 för 

att åskådliggöra för läsaren vilka problem som utredningen funnit på uppdrag av regeringen när 

de utrett BRL med fokus på att stärka konsumentskyddet. Här kommer även de förslag som 

utredningen utmynnat i avseende nya bestämmelser i BRL behandlas. 
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Avslutningsvis kommer en analys och slutsats föras i kapitel sju där författaren redogör för sina 

slutsatser och frågeställningarna besvaras. 
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2. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS BILDANDE OCH ORGANISATION  

2.1 Inledning 

Kapitlet inleds med en kortfattad översikt om hur BRL tillkommit. Därefter kommer en 

redogörelse för relevanta bestämmelser i BRL behandlas. Avslutningsvis behandlas begreppen 

byggmästarbildad bostadsrättsförening och interimsstyrelse. Avsikten med detta avsnitt är att 

ge läsaren en grundläggande förståelse för arbetets kommande kapitel. 

 

2.2 Historisk tillbakablick 

I samband med bostadsnöden på 1870-talet växte förmodligen de första bostadsföreningarna 

fram, men det var först efter första världskriget som bostadsföreningar tog sin ordentliga fart. 

Bristen på bostäder ledde till att hyresgästföreningar bildades, så småningom väcktes tanken 

om att hyresgästerna borde bli mer involverade i förvaltningen. Till en början reglerades 

bostadsföreningarnas verksamhet i den allmänna föreningslagstiftningen. Lag om registrerade 

föreningar för ekonomisk verksamhet trädde i kraft först år 1895, följt av 1911 års lag om 

ekonomiska föreningar. Ett antal år senare hade bostadsformen förvärvat en sådan spridning 

och innebar ett sådant ekonomiskt värde att bostadsrättsföreningar fick en egen lag, lagen 

(1930:115) om bostadsrättsföreningar. Det huvudsakliga syftet med lagstiftningen var dels att 

trygga medlemmars rätt till deras bostäder, dels att förhindra att olämpliga 

bostadsrättsföreningar bildades.11 Lagen syftade även till att skapa möjlighet för den enskilde 

att förvärva en bostad med relativt låg kontantinsats där bostadshuset styrdes och kontrollerades 

av en boenderepresentativ styrelse. Genom lagstiftningen gav man bostadsrättsföreningens 

medlemmar insyn i föreningens arbete och införde krav på ekonomisk plan för att öka 

säkerheten för dåligt skötta bostadsrättsföreningar och byggprojekt.12  

 

1930 års lag om bostadsrättsföreningar var uppbyggd på en idé där de blivande 

bostadsrättshavarna skulle åta sig att skapa nya föreningar, upplägget fungerade dock inte i 

praktiken vilket gjorde att lagstiftningen blev föråldrad inom kort. Istället ledde utveckling till 

att större byggföretag tog initiativ till att skapa nya bostadsrättsföreningar, redan nu framfördes 

alltså kritik mot byggmästarbildade bostadsrättsföreningar. År 1962 tillsattes en 

Bostadsrättskommitté som fick i uppdrag att utreda bostadsrättslagstiftningen vilket mynnade 

ut i ett betänkande, SOU 1969:4 Bostadsrätt med förslag till bl.a. en ny bostadsrättslag. Efter 

                                                 
11 Julius, Nilsson Hjorth, Uggla, Bostadsrättslagen - En kommentar, s 16. 
12 SOU 2017:31, s. 84. 
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en proposition (1971:12), ett betänkande från Lagutskottet (LU 1971:9) och bifall från 

riksdagen, utfärdade regeringen 1971 års bostadsrättslag. Lagändringar av intresse var att man 

förbjöd förhandsavtal avseende lägenheter, däremot fanns möjligheten att teckna förhandsavtal 

för lokaler kvar och reglerna angående krav på en ekonomisk plan för föreningen förstärktes. 

Som argument emot tecknandet av förhandsavtal angavs bl.a. det faktum att det kunde dröja så 

pass lång tid från det att tecknandet av avtalet skedde, till den dag då förhandstecknarna fick 

medlemskap i föreningen.13 Under denna tidsperiod står personerna i fråga utanför föreningens 

verksamhet och saknar möjlighet att delta i de beslut som föreningsstämman fattar.14  

 

Nästa stora omarbetning av BRL skedde år 1991, vilket är det regelverk som gäller än idag med 

vissa ändringar under tidens gång. Genom omarbetningen återtogs möjligheten att teckna 

förhandsavtal på grund av att man ville möjliggöra att bostadsrättshavarna på ett tidigt stadium 

förpliktigades till en lägenhet. På så sätt bidrog bostadsrättshavarna till att kapital kom in till 

föreningen vilket bidrog till byggproduktionen. Det gav också en chans för de blivande 

bostadsrättshavarna att påverka utseendet på deras lägenhet, vilket hade visat sig vara önskvärt 

av de blivande bostadsrättshavarna. Utredningen visade även att det i praktiken förekom olika 

former av olagliga teckningslistor med klausuler som innebar att personer lämnade förskott till 

föreningar. Att förbjuda förhandsavtal visade sig således innebära ett ännu osäkrare 

rättsförhållande för spekulanter med anledning av de konsekvenser som kan inträffa vid 

tecknande av olagliga avtal. Utredningen fann således att en möjlighet till att teckna 

förhandsavtal var en nödvändig korrigering av den befintliga BRL.15   

 

2.3 Förutsättningar för registrering  

En bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening som utan begränsning i tiden har till 

ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.16 En grundförutsättning för att utgöra 

en bostadsrättsförening är att föreningen är ägare av huset, att äga marken utgör dock inget 

krav.17 Vidare ska en bostadsrättsförening vara registrerad, för att registrering ska vara möjlig 

krävs minst tre medlemmar, en styrelse, minst en revisor ska vara utsedd och föreningen ska ha 

                                                 
13 Julius, Nilsson Hjorth, Uggla, Bostadsrättslagen - En kommentar, s. 17 f. 
14 Julius, Nilsson Hjorth, Uggla, Bostadsrättslagen - En kommentar, s. 131. 
15 Julius, Nilsson Hjorth, Uggla, Bostadsrättslagen - En kommentar, s. 20 och Prop. 1990/91:92 s. 84. 
16 1 kap. 1 § BRL och Flodin, Victorin, Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt, s. 56. 
17 SOU 2017:31, s. 90. 
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antagit stadgar enligt 1 kap. 2 § BRL. Innan föreningen upplåter lägenheter med bostadsrätt ska 

styrelsen upprätta och underteckna en ekonomisk plan som beskriver föreningens verksamhet 

och ekonomi.18 Planen ska bland annat innehålla uppgifter om inköpspriset på föreningens 

fastighet, utgifter som är av betydelse för föreningens verksamhet och styrelsearvoden.19 Det 

primära syftet med den ekonomiska planen är att utgöra material för intygsgivarens bedömning 

av föreningens ekonomiska stabilitet.20 Kravet på att upprätta en ekonomisk plan som ska 

intygas av två personer har tillkommit som en säkerhet för bostadsrättshavarna. Intygsgivarens 

uppgift är att undersöka om projektet är ekonomiskt hållbart och pröva om gjorda beräkningar 

är vederhäftiga. Till uppgiften hör att se över om insatser och avgifter är skäliga i förhållande 

till bostadsmarknaden på orten.21  Intygsgivarna är det enda organet som är opartiska i projektet, 

varför det är av betydande vikt att de valda intygsgivarna är såväl kompetenta som oberoende. 

Föreningen har dock rätt att på egen hand utse intygsgivare under förutsättning att de valda 

intygsgivarna har fått behörighet att upprätta intyg från Boverket.22 

 

2.4 Styrelsens kompetens och ansvar 

Styrelsen i en bostadsrättsförening är ett obligatoriskt organ för att bedriva en förening precis 

som för andra ekonomiska föreningar. Att sitta som ledamot i styrelsen för en 

bostadsrättsförening är ett viktigt förtroendeuppdrag som ska skötas lojalt och omsorgsfullt.23  

Styrelseledamöterna ansvarar för det löpande arbetet i bostadsrättsföreningen, inklusive 

organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen ska dessutom se till att 

föreningen följer den lagstiftning som den är förpliktade att följa, vilket innefattar ett indirekt 

ansvar för de boendes hälsa och säkerhet. Förenklat talar man om styrelsen som det 

verkställande organet medan föreningsstämman är det beslutande organet, styrelsen är således 

underordnad föreningsstämman. Av 9 kap. 12 § BRL framgår att 6 kap. FL är tillämplig för 

bostadsrättsföreningars styrelse, med vissa undantag som inte är av relevans för detta arbete. 

Styrelsen har många ansvarsområden däribland att ansvara över förvaltningen av föreningens 

angelägenheter och organisation, sköta föreningens bokföring, medelsförvaltningen och den 

löpande förvaltningen eftersom en bostadsrättsförening saknar verkställande direktör. Vidare 

                                                 
18 Se 3 kap. 1 § BRL. 
19 För närmare bestämmelser se bostadsrättsförordningen (1991:630). 
20 Se prop. 1971:12 s. 78, prop. 1990/91:92 s.79 och prop. 2002/03:12 s. 30 f. 
21 Se prop. 2002/03:12 s. 113.   
22 Se 3 kap. 2-3 §§ BRL samt 9 § Bostadsrättsförordning.    
23 Se Julius, Nilsson Hjorth, Uggla, Bostadsrättslagen - En kommentar, s. 190 f. 
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är styrelsens ledamöter är solidariskt ansvariga för att de handlar korrekt.24 Av huvudregeln i 6 

kap. 4 § 2 st. FL framgår att det enbart är medlemmar som kan vara styrelseledamöter i 

föreningen. Vidare anges att det är möjligt att föreskriva annat i stadgarna, denna möjlighet 

gäller även för bostadsrättsföreningar. Departementschefen uttalade i prop. till 1971 års lag att 

det inte var registreringsmyndighetens uppgift att pröva huruvida det är lämpligt att en förening 

antog stadgar som satte huvudregeln ur spel. Departementschefen menade att 

registreringsmyndighetens uppgift är att pröva huruvida bestämmelserna är förenliga med 

lagen.25 

 

Styrelsen har behörighet att ingå avtal för föreningens räkning och teckna föreningens firma. 

Som föreningsmedlem utgör det ett ofrånkomligt krav att ha tillit åt att styrelsen handlar på ett 

korrekt sätt.26 En styrelseledamot står i ett direkt sysslomannaförhållande till 

bostadsrättsföreningen, vilket innebär en skyldighet att iaktta den omsorg som begärs av 

sysslomän i allmänhet.27 Uppdraget innebär vidare en vårdnadsplikt gentemot föreningen, 

vilket innebär att lojalitet och föreningens intressen ska beaktas.28 Samtliga styrelseledamöter 

har ett ansvar när de fullgör sitt uppdrag. Missköter en ledamot sitt uppdrag eller medverkar till 

att ett ogynnsamt beslut fattas för föreningen eller dess medlemmar, riskerar denne 

skadeståndsansvar.29 Av 10 kap. 1 § BRL framgår att 13 kap. FL gällande 

skadeståndsskyldighet för styrelsens ledamöter är tillämplig för bostadsrättsföreningars 

styrelseledamöter. Är flera styrelseledamöter ansvariga svarar de solidariskt för 

skadeståndsskyldigheten. Styrelsen kan sedan dela upp ansvaret internt i förhållande till vad 

som är skäligt i det enskilda fallet. En förutsättning för att föreningen ska kunna väcka talan 

mot en styrelseledamot är att föreningsstämman vägrat styrelseledamoten ansvarsfrihet.30  

 

                                                 
24 Julius, Nilsson Hjorth, Uggla, Bostadsrättslagen, En kommentar, s. 324 f och Andersson, Mallmén, 

Thorstorp, Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, kommentaren till 6 kap. 6 och 12 §§, Zeteo 

(Hämtad 2017-03-29).  
25 Prop.1971:12 s. 156. 
26 Flodin, Victorin, Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt, s. 93 f. 
27 Jmf 18 kap. 3 § Handelsbalk (1736:0123) 
28 Nilsson Hjort, Uggla, Bostadsrättslagen, en kommentar, s. 450. För en djupare redogörelse för 

lojalitetsplikten se kapitel 3 nedan. 
29 Flodin, Victorin, Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt, s. 100 f. 
30 Flodin, Victorin, Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt, s. 101 f. 
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2.5 Förhandsavtal 

Ett förhandsavtal utgör en överenskommelse om att i framtiden upplåta en lägenhet med 

bostadsrätt.31 Tecknas ett förhandsavtal mellan en förening och en förhandstecknare binds 

parterna av förhandsavtalet. I praktiken är det vanligt att byggföretagen använder andra 

benämningar än förhandsavtal på avtalen som ingås med spekulanter till en nyproducerad 

lägenhet. Sedvanliga titlar på dessa avtal är boknings- eller reservationsavtal, vilka utgör ett 

föravtal före det skede att ett förhandsavtal ingås alternativt ersätta förhandsavtalet i dess 

helhet.32 Ett av syftena med förhandsavtal är föreningens möjlighet att tidigt binda upp framtida 

bostadsrättshavare vid nyproduktion. Ett annat syfte är tillfället för föreningen att erhålla 

förskott på insatsen som kan generera kapital till produktionen. Som förhandstecknare finns det 

också fördelar eftersom tecknandet av förhandsavtal gör det möjligt att påverka materialval och 

andra tillval för utseendet på den avtalade lägenheten.33 

 

En förutsättning för att ingå ett förhandsavtal är att det finns en kostnadskalkyl rörande 

kostnaderna för projektet. Kalkylen måste dessutom vara försedd med ett intyg från två 

intygsgivare.34 Kostnadskalkylen kan göras mindre komplicerad än vad som gäller för en 

ekonomisk plan, eftersom kalkylen endast utgör en prognos. Syftet med kalkylen är att 

intressenter för en bostadsrätt ska kunna bilda sig en uppfattning av föreningens ekonomi. Att 

förändringar kan ske under uppförandet av fastigheten får man dock räkna med som 

förhandstecknare. Utgångspunkten är dock att förhandstecknaren inte ska behöva förvänta sig 

att väsentliga förändringar av de uppgifter som angetts i kostnadskalkylen och förhandsavtalet 

kommer att ske.35 

 

Vid införandet av regleringen gällande förhandsavtal tydliggjordes den grundläggande 

principen om att avtalsbundenhet ska respekteras vid tecknandet av förhandsavtal, framförallt 

med hänsyn till övriga medlemmar i föreningen.36 Under vissa förutsättningar, utöver vad som 

gäller av allmänna avtalsrättsliga regler, kan en förhandstecknare säga upp förhandsavtalet. Av 

5 kap. 8 § BRL framgår dels att förhandstecknaren har rätt att frånträda avtalet om lägenheten 

                                                 
31 Se 5 kap. 1 § BRL. 
32 Se vidare avsnitt 6.3.1 och 6.3.2.3 samt SOU 2017:31, s. 26 f. 
33 Se prop. 1990/91:92 s. 84 f., prop. 2002/03:12 s. 34 och SOU 2000:2 s. 93 f. 
34 Se 5 kap. 3 § BRL. 
35 Nilsson Hjort, Uggla, Bostadsrättslagen - en kommentar, s. 138. För närmare information gällande 

kostnadskalkylen se bostadsrättsförordningen. 
36 Jfr prop. 1990/91:92 s 92. 
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inte har upplåtits med bostadsrätt senast vid inflyttningen. Vidare anges att förhandstecknaren 

har rätt att frånträda förhandsavtalet om föreningen, på grund av egen försummelse, inte 

upplåter lägenheten inom skälig tid. Bestämmelsen ger även en rätt för förhandstecknaren att 

frånträda avtalet om de avgifter som ska betalas till föreningen är väsentligt högre än vad som 

avtalats i förhandsavtalet. Gällande den sista förutsättningen gäller detta enbart om uppsägning 

sker inom tre månader från den dag då förhandtecknaren fick kännedom om den högre 

avgiften.37 Som förhandstecknare har man varken rätt att pantsätta sin rätt i enlighet med avtalet 

eller sätta någon i sitt ställe utöver sin make, registrerad partner eller sambo. Dessa 

begränsningar tillkom för att hindra att förhandsavtal tecknas i spekulationssyfte.38 

 

I och med avtalet erhåller förhandstecknaren en rätt till att i framtiden erhålla medlemskap i 

föreningen.39 Vanligtvis ingås dock inte medlemskapet direkt utan förhandstecknaren blir 

medlem i föreningen först när fastigheten är inflyttningsbar. Föreningen är skyldig att låta 

förhandstecknaren bli medlem först vid den tidpunkt då den ekonomiska planen registrerats och 

lägenheten står klar.40 Som förhandstecknare har du alltså inte samma skydd eller rättighet som 

en medlem i föreningen är berättigad till. 

 

2.6. Skapandet av bostadsrättsföreningar vid nyproduktion 

2.6.1 Bildande av bostadsrättsförening 

Att på helt egen hand bilda en bostadsrättsförening känns troligtvis främmande för de flesta 

privatpersoner med anledning av att det inte är ett vanligt förekommande i dagens samhälle.41 

Det sedvanliga förfarandet vid nybildande av en bostadsrättsförening är istället att etablerade 

riksorganisationer som HSB, Riksbyggen alternativt byggföretag som JM, NCC eller Skanska, 

upplåter en bostadsrättsförening, så kallad byggmästarbildad bostadsrättsförening. I allmänhet 

påbörjas processen vid nyproduktion genom att ett byggföretag förvärvar mark där företaget 

sedan påbörjar en byggnation av en fastighet som de sedan avser sälja till föreningen.42 Under 

planering- och projekteringsskedet är det ännu inte möjligt för den byggmästarbildade 

bostadsrättsföreningen att upplåta bostadsrätter, på grund av att det krävs en godkänd 

                                                 
37 Se även SOU 2017:31 s. 220. 
38 Prop. 1990/91:92 s. 97 f. 
39 Se 2 kap. 9 § 1-2 st BRL. 
40 Nilsson Hjort, Uggla, Bostadsrättslagen - en kommentar, s. 134. 
41 Flodin, Victorin, Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt, s. 58. 
42 Se exempelvis SOU 2017:31 s. 217. 
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ekonomisk plan för upplåtelse. Därför är det vanligt att byggföretagen istället väljer att binda 

bostadssökande på ett annat sätt, eftersom det innebär en säkerhet för byggföretagen att 

konstatera att ett intresse finns för det planerade bostadsrätterna.43   

 

För att en bostadsrättsförening ska bli en juridisk person krävs som bekant registrering.44 Före 

registrering kan en förening inte förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter och föra talan inför 

domstolar och andra myndigheter. Innan registrering är BRL inte tillämplig utan enbart 2 kap. 

4 § FL är tillämplig för bostadsrättsföreningen, vilket framgår av 9 kap. 3 § BRL. För det fall 

att föreningens styrelse för föreningens talan innan registrering har skett, ansvarar den eller de 

som handlar på uppdrag av bostadsrättsföreningen för eventuella förpliktelser som uppstår. 

Ansvaret övergår på föreningen när registrering har skett, dock enbart de förpliktelser som 

uppkommer efter att registrering har skett. 45  

 

2.6.2 Byggmästarbildad bostadsrättsförening 

Med anledning av att det kan ta flera år innan en fastighet är färdigställd och de boende 

medlemmarna flyttar in, blir byggföretaget tvunget att skapa en så kallad fiktiv styrelse för att 

upprätta en ekonomisk plan samt registrera bostadsrättsföreningen i enlighet med formkraven i 

1 kap. 2 § BRL. Begreppet “interimsstyrelse” finns varken lagreglerad eller i några stadgar utan 

är en helt oreglerad företeelse. Termen används för att beskriva en styrelse som bildats för en 

tillfällig konstellation, exempelvis under perioden innan föreningen bildats inför en ombildning 

av hyresrätt till bostadsrätt. En interimsstyrelse kan även uppstå om en styrelseledamot avträder 

och föreningen måste invänta en föreningsstämma för att välja en ny styrelse. När det gäller 

nyproduktion och huset ännu inte är beboligt blir det nödvändigt att använda sig av en 

interimsstyrelse eftersom föreningen ännu inte fått några boende medlemmar som kan bilda en 

styrelse.46 För detta arbetes räkning avses med interimsstyrelse en styrelse som tillsatts för att 

uppfylla de formella kraven för att bilda en bostadsrättsförening.  

 

En byggmästarbildad förening avviker i vissa hänseenden från en traditionell ekonomisk 

förening. Detta eftersom att interimsstyrelsen generellt sett inte har ett ekonomiskt intresse i 

                                                 
43 Prop. 1971:12, s. 82.  
44 Se 9 kap. 3 § BRL. 
45 Se 2 kap. 4 § FL och Flodin, Victorin, Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt, s. 59. 
46 Se exempelvis SOU 2017:31 s. 204 f. och 217, NJA 2013 s. 117 22 och 27 p. 
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föreningen. Avsikten med interimsstyrelsen är inte att ledamöterna ska bosätta sig i fastigheten 

efter dess färdigställande, utan när bostadsrätterna är inflyttningsklara ska interimsstyrelsen 

lämna över styrelseposten till några av de bosatta medlemmarna i föreningen. Vanligtvis är 

personerna i interimsstyrelsen anställda hos byggföretaget som uppför föreningen hus, dvs 

föreningens motpart vid byggandet av föreningens fastighet eller fastigheter.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 SOU 2017:31 s. 248 ff. 
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3.LOJALITETSPLIKTEN FÖR STYRELSELEDAMÖTER I 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 

3.1 Inledning    

Lojalitetsplikten är ett begrepp som saknar legaldefinition men har likväl funnit en allmänt 

erkänd definition i svensk rättsvetenskap.  Begreppet brukar beskrivas som en plikt att med 

omsorg iaktta eller tillvarata motpartens intressen.48 Begreppen trohetsplikt, omsorgsplikt och 

vårdplikt används ibland synonymt med begreppet lojalitetsplikt.49 Styrelseledamöters 

lojalitetsplikt regleras i 6 kap. 10 och 13 §§ FL varför dessa bestämmelser kommer behandlas 

i kapitlet. Vidare kommer två relevanta rättsfall avseende styrelseansvar för byggmästarbildade 

bostadsrättsföreningar bearbetas och analyseras. 

 

3.2 Jävsregeln 

Bestämmelsen i 6 kap. 10 § FL, även kallad jävsregeln, anger tre former av jävssituationer som 

hindrar styrelseledamoten från att handlägga ärenden som denne anses jävig i. Den första 

formen av jäv kallas direkt avtalsjäv, vilken avser avtal där en styrelseledamot utgör 

föreningens motpart. Intressejäv utgör den andra formen av jäv vilken hänför sig till avtal 

mellan föreningen och någon annan än styrelseledamoten, men där styrelseledamoten har ett 

väsentligt intresse av avtalet. Den tredje formen av jäv benämns ställföreträdarjäv, vilken avser 

avtal mellan föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten är ställföreträdare för.50 

Av dessa typer av jäv är de två sistnämnda av relevans för arbetets frågeställning. Intressejäv, 

som regleras i bestämmelsens andra punkt, anger att en styrelseledamot inte får handlägga 

frågor som gäller avtal mellan föreningen och tredje man, om styrelseledamoten har ett 

väsentligt intresse i frågan som kan vara till nackdel för föreningen. Bestämmelsen syftar till 

att förhindra situationer där en styrelseledamot agerar på ett sätt där dennes egna intressen 

tillgodoses på föreningens bekostnad. Intressejäv handlar alltså om situationer där det föreligger 

någon form av intressemotsättning mellan styrelseledamoten och föreningen, vilket medför att 

det skulle vara olämpligt att denne styrelseledamot handlägger sådana beslut. Exempelvis kan 

avtal mellan föreningen och en närstående till en styrelseledamot omfattas av intressejäv. Ett 

annat exempel är avtal mellan föreningen och ett bolag som en styrelseledamot innehar en större 

andel aktier i.51 Är situationen sådan att styrelseledamoten har ett väsentligt intresse i frågan, 

                                                 
48 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt. 12 och 83. 
49 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 78 f. 
50 Andersson, Mallmén, Thorstorp, Lagen om ekonomiska föreningar - En kommentar, s. 205. 
51 Se Rodhe, Föreningslagen, s. 166, Johansson, Svensk associationsrätt s. 131 ff. 
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men detta intresse inte strider mot föreningens, föreligger dock inte jäv. Ställföreträdarjäv syftar 

till att hindra situationer där föreningen ingår avtal med bolag vilka en av föreningens 

styrelseledamöter även är styrelseledamot, VD eller särskild firmatecknare för. Bestämmelsen 

är även tillämplig i fall där en styrelseledamot har fått fullmakt att företräda föreningens 

motpart.52 Har ett styrelsebeslut fattats där jäv föreligger, innebär detta i princip att beslutet är 

ogiltigt. Här kan således konstateras, att jäv skulle kunna föreligga i fallet där en 

interimsstyrelse träffar avtal med ett byggföretag, varav ledamöterna i interimsstyrelsen äger 

andelar i byggföretaget eller väsentligt intresse i företaget på annat sätt. Men på grund av att 

regeln är fakultativ, är det, trots att jäv föreligger, möjlighet att åsidosätta bestämmelsen.53  

 

Jävsreglerna bör kombineras med en tillämpning av den allmänna lojalitets- och 

vårdnadsplikten som åligger en styrelseledamot. Detta eftersom det kan uppstå situationer där 

skyldigheten att tillgodose föreningens intresse gör att en styrelseledamot kan hindras från att 

vidta rättshandlingar även om jäv i lagens mening inte föreligger.54 

 

3.3 Generalklausulen 

 I 6 kap. 13 § 1 st. FL återfinns den så kallade generalklausulen, vilken anger att styrelsen inte 

får handlägga en åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en medlem i föreningen eller 

en åtgärd till nackdel för föreningen eller annan medlem. I tidigare version av FL, EFL 1951, 

var ett förbud lagfäst som innebar att föreningens ställföreträdare förbjöds vidta åtgärder som 

uppenbarligen var främmande för föreningens syfte.55 Nuvarande FL har ingen motsvarande 

reglering på grund av att det har ansetts överflödigt eftersom föreningar är skyldiga att ange 

ändamålet med föreningens verksamhet i stadgarna.56 FL innehåller således ett outtalat förbud 

mot att styrelsen vidtar åtgärder som inte är förenligt med föreningens ändamål. Förbudet syftar 

till att utgöra ett skydd för medlemmarna, som ska kunna förlita sig på att föreningen håller sig 

till det ändamål som stadgarna medger. Förutsättningen för att en person ingår medlemskap i 

en förening, är att föreningen behåller det ändamål som stadgarna anger och inte helt plötsligt 

byter ändamål. Å andra sidan är det viktigt att styrelsen har handlingsfriheten att fatta beslut 

                                                 
52 Andersson, Mallmén, Thorstorp, Lagen om ekonomiska föreningar - En kommentar, s. 206. 
53 Se vidare avsnitt 4.2 4 st och 4.3.2. 
54  Se Nilsson Hjort, Uggla, Bostadsrättslagen - En kommentar, s. 334 och Andersson, Mallmén, 

Thorstorp, Lagen om ekonomiska föreningar - En kommentar, s. 207. 
55 Se 31 § som hänvisar till 20 § 1 st. i 1951 års FL. 
56 Se 2 kap. 2 § 1 st. 3 p. FL, prop. 1986/87:7 s. 114, Rodhe, Föreningslagen, s. 182. 
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och utveckla verksamheten utan att stadgarna behöver ändras.57 Är alla medlemmar ense om 

ett visst beslut kan förbudet dock åsidosättas.58 

 

Generalklausulen är tillämplig på alla beslut eller åtgärder som styrelsen fattar. För att 

generalklausulen ska aktualiseras krävs vissa förutsättningar, till en början ska beslutet vara 

ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan. Vidare ska denna fördel 

motsvara en nackdel för föreningen eller annan medlem. Det är dock tillräckligt att beslutet är 

ägnat att ge denna effekt, bestämmelsen kan alltså tillämpas även om det inte är visat att en 

fördel respektive nackdel rent faktiskt har uppstått.59 Fördelen respektive nackdelen kan vara 

av ekonomisk art, men det är inget krav utan även sociala aspekter kan aktualisera 

bestämmelsen.60 Rekvisitet otillbörlig ger upphov till att bestämmelsen ska tillämpas med viss 

försiktighet, det är främst i situationer där maktmissbruk ligger nära till hands som 

bestämmelsen är tänkt att aktualiseras.61 

 

3.4 Rätten att åsidosätta jävsregeln och generalklausulen   

Av allmänna associationsrättsliga principer framkommer att medlemmar i en förening har en 

möjlighet att frångå vissa bestämmelser i FL, om samtliga berörda medlemmar samtycker till 

det. Både jävsregeln och generalklausulen kan därför beskrivas som fakultativa eftersom de kan 

åsidosättas om alla medlemmar som är berörda av ett visst beslut eller en viss handling 

samtycker till det. Samtyckesprincipen ger alltså en rätt för associationsmedlemmar att 

samtycka till beslut som är oförenliga med bestämmelser i FL eller föreningens egna stadgar.62 

Konsekvensen av att medlemmar ges en rätt att samtycka till oförenliga beslut kommer 

åskådliggöras i avsnitt 3.6.2 där NJA 2013 s. 117 behandlas. I SOU 2010:90 föreslog man att 

denna princip skulle införas i FL. Förslaget innebar en bestämmelse som medgav avsteg från 

lagens medlemsskyddande bestämmelser, under förutsättning att samtliga berörda medlemmar 

                                                 
57 Se bl.a. Andersson, Mallmén, Thorstorp, Lagen om ekonomiska föreningar - En kommentar, s. 212 

f. och Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 32 f.  
58 Se vidare i avsnitt 3.4. 
59 Andersson, Mallmén, Thorstorp, Lagen om ekonomiska föreningar - En kommentar, s. 281.  
60 Andersson, Mallmén, Thorstorp, Lagen om ekonomiska föreningar - En kommentar, s. 282. 
61 Andersson, Mallmén, Thorstorp, Lagen om ekonomiska föreningar - en kommentar, s. 282.  
62 Andersson, Mallmén, Thorstorp, Lagen om ekonomiska föreningar - en kommentar, s 214 f. 
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samtycker till det. Förslaget innehöll inget krav på samtycket, även ett muntligt samtycke skulle 

vara giltigt.63 I dagsläget är principen dock inte reglerad i lag. 

 

3.5 Likhetsprincipen 

Lojalitetsplikten kompletteras av likhetsprincipen, vilken inte heller är direkt uttryckt i varken 

BRL eller FL, men likväl anses gälla för bostadsrättföreningar liksom för andra associationer. 

Vissa hävdar dock att likhetsprincipen är lagfäst i 6 kap. 13 § 1 st. och 7 kap. 37 § FL.64 Den 

associationsrättsliga likhetsprincipen innebär att varje medlem har en begäran om att 

upprätthålla den rättsställning i förhållande till andra medlemmar som tillkommer honom eller 

henne enligt stadgarna. Att förtydliga är dock att föreningen har möjlighet att införa stadgar 

som behandlar medlemmar på annat sätt än vad som framkommer av likhetsprincipen. 

 

I NJA 1989 s. 751 ansåg HD att det inte var emot likhetsprincipen att en bostadsrättsförening 

finansierade installering av kabel-TV i förhållande till årsavgifterna. Det var alltså inte en 

otillbörlig fördel åt viss föreningsmedlem, till nackdel för annan medlem, att föreningen delade 

upp avgifterna så att vissa medlemmar fick en högre TV-avgift med anledning av att de hade 

en större och därav dyrare årsavgift i föreningen. Hovrätten (HovR) menade att 

generalklausulen syftar till att stoppa rent illojala, eller på annat sätt otillbörliga fall av 

gynnande eller missgynnande av vissa medlemmar.65 

 

Ett annat mål som berörde frågan om föreningsstämman fattat beslut emot generalklausulen 

och likhetsprincipen i 7 kap. 37 § FL66 är NJA 1998 s. 153. I målet skulle en 

bostadsrättsförening uppföra tre fastigheter. Två av tre byggnader erhöll statligt lån. 

Föreningsstämman beslutade att insatserna skulle sänkas för de blivande bostadsrättshavarna i 

de två fastigheterna som erhållit statligt lån. Sedermera överklagades beslutet av ett antal 

boenden vilka tillhörde den första fastigheten överklagade. HovR:n gjorde följande bedömning. 

Vid tidpunkt för när föreningsstämman fattade beslut om att sänka grundavgifterna var dessa 

ännu inte fastställda. Det fanns således inga hinder mot att fatta ett sådant beslut. Vidare innebar 

stadgeändringen ingen förändring för grundavgifterna för de boende som överklagat beslutet. 

                                                 
63 SOU 2010:90, del I s. 22 och s. 341 samt del II, s. 696 f. 
64 Rodhe, Föreningslagen, s. 183 och Andersson, Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, 6 kap. 

13 §, Karnov (Hämtad 2017-09-18).  
65 Observera att målet visserligen berörde föreningsstämmans ansvar i nuvarande 7 kap. 37 § FL. 
66 Dåvarande 7 kap. 16 § FL. 
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Beslutet skulle inte påverka den första fastigheten med några kostnader alls. Den första 

fastigheten skulle inte heller påverkas av beslutet genom belastning med kostnader. HovR:n tog 

därför slutsatsen att likhetsprincipen inte kan anses kränkt. Att påstå att beslutet var ägnat att 

bereda otillbörlig fördel åt viss föreningsmedlem till nackdel för föreningen eller annan medlem 

som syftas i 6 kap. 13 och 7 kap. 16 § FL var inte heller befogat. HD fastslog HovR:ns dom.   

 

3.6 Rättspraxis gällande styrelseansvar i byggmästarbildad bostadsrättsförening 

3.6.1 NJA 1992 s. 143 

3.6.1.1 Bakgrund 

Målet berörde en byggmästarbildad bostadsrättsförening vid namn Mossviolen 1, som 

förvärvade en fastighet av ett byggnadsbolag vid namn Byggnads AB Folkhem samt träffade 

entreprenadavtal med säljbolaget Folkhem Försäljnings AB avseende uppförande av 

föreningens hus. Bostadsrättsföreningen bildades på initiativ av säljbolaget och 

byggnadsbolaget vilket var närstående till säljbolaget. Styrelsen för bostadsrättsföreningen 

bestod av tre personer, varav en av dem hade post som ekonomichef i Folkhemskoncernen. 

Endast en av de tre första styrelseledamöterna blev bostadsrättshavare i föreningen efter att 

fastigheten stod klar, styrelsen var trots detta att betrakta som en interimsstyrelse. 

 

Emellertid uppstod en tvist mellan föreningen och säljbolaget vilken bestod i att parterna ingått 

ett entreprenadavtal där säljbolaget åtagit sig att ansvara för föreningens förvaltning under en 

viss tid. Föreningen menade att säljbolaget åsamkat dem skada på grund av fel och försummelse 

i dess tjänst. Av entreprenadavtalet som var ett standardavtal framkom att eventuella tvister ska 

avgöras genom skiljedom enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.67 När föreningen sedan 

väckte talan i tingsrätten (TR) bestred säljbolaget talan och yrkade att domstolen skulle avvisa 

talan med anledning av skiljeklausulen. Föreningen å sin sida argumenterade för att 

skiljeklausulen skulle lämnas utan avseende. Föreningen hänvisade till ett antal mål rörande 

konsumentförhållanden där HD lämnat skiljeklausulen utan avseende i enlighet med 36 § lag 

(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). I 

36 § avtalslagen regleras en generalklausul som möjliggör jämkning vid oskäliga avtalsvillkor. 

Bestämmelsens skyddsintresse är primärt konsumenter, men föreningen argumenterade för att 

den kunde aktualiseras i andra situationer också. De menade att denna situation låg nära ett 

konsumentförhållande, eftersom avtalet rörde en bostadsrättsförening och en näringsidkare. 

                                                 
67 Dåvarande lag (1929:145) om skiljemän. 
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Vidare menade föreningen att byggföretaget haft ett dominerande inflytande på hela processen 

från start till det att interimsstyrelsen avgick från sin post. Genom byggföretagets dominerande 

inflytande menade föreningen att byggföretaget styrde väsentliga delar av avtalsvillkoren, 

däribland valet av skiljemän, vilket resulterade i att grunderna för ett avtals tillkomst i realiteten 

inte förelåg. Föreningen argumenterade alltså för att det inte förelåg ett tvåpartsförhållande vid 

avtalets tillkomst, vilket man ansåg domstolen skulle beakta vid tillämpningen av 36 § 

avtalslagen. 

 

3.6.1.2 HD:s domskäl och domslut 

Frågan i målet gällde tillämpningen av 36 § avtalslagen på en skiljeklausul i ett entreprenadavtal 

mellan ett byggbolag och en byggmästarbildad bostadsrättsförening. Gällande frågan om 

skiljeklausulen blev ogiltig, med anledning av att bostadsrättsföreningen rent faktiskt saknat 

inflytande vid valet av skiljemän, anförde HD följande. Med anledning av att skiljeavtalet slöts 

vid en tidpunkt då en interimsstyrelse företrädde föreningen och inga bostadsrätter ännu 

upplåtits, fanns det anledning att kolla på skäligheten. Det fanns inga tecken på att 

avtalsförhandlingar hade förekommit mellan parterna. HD menade, att det faktum att 

föreningen hade avtalat bort en sådan grundläggande rätt som att utse skiljeman, under en 

tidpunkt då föreningen i praktiken bestod av ledamöter från byggföretaget, ansågs oskäligt. 

Domstolen kom således fram till att klausulen skulle lämnas utan avseende. De menade att 

föreningen i praktiken inte hade uppnått någon självständighet i förhållande till bolaget. Dock 

hade byggföretaget inför avgörandet i HD utfäst att föreningen fritt fick utse en skiljeman efter 

eget val, om skiljeavtalet ansågs oskäligt, varav HD gjorde bedömningen att det inte fanns skäl 

att ogiltighetsförklara skiljeklausulen.  

 

3.6.1.3 Skiljaktig mening 

Referenten JustR Lambe var skiljaktig avseende motiveringen i själva saken. Han anförde att 

det inte fanns någon anledning att utgå från att den valda skiljenämnden skulle vara opartisk, 

eller inte ha den kompetens som krävs. Han ansåg att det inte fanns något som hindrade 

föreningen från att utse skiljemän i enlighet med 6 § lagen (1929:145) om skiljemän. Att 

tillämpa 36 § avtalslagen för att underkänna skiljeklausulen i en situation som denna, skulle 

innebära att en kvalificerad skiljenämnd inte godkänns som tvistlösningsform, argumenterade 

han. 
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3.6.1.4 Analys 

Målet berör giltigheten av ett skiljeavtal vilket inte är relevant för detta arbete, däremot framförs 

intressanta resonemang gällande domstolens syn på byggmästarbildade bostadsrättsföreningar 

svaga ställning. HD framhöll att skiljeklausulen slöts under den tid där några bostadsrättshavare 

ännu inte var medlem i föreningen, utan föreningen företräddes av en interimsstyrelse. Av 

omständigheterna i målet hade det inte framkommit att några avtalsförhandlingar skett mellan 

parterna. Istället hade föreningen avtalat bort sin rätt att utse skiljeman i ett skede där de i 

praktiken inte tillmätts självständighet i förhållande till säljbolaget.  

 

Föreningen för en intressant argumentation då man påpekade att det är ett ensidigt 

rättsförhållande som har ingåtts i praktiken. Detta med anledning av att det är kärnan i den 

problematik som aktualiseras vid byggmästarbildade bostadsrättsföreningar. I praktiken kan 

personerna bakom avtalen företräda bägge parters intressen då anställda från byggföretaget 

utgör styrelseledamot i bostadsrättsföreningen. Målet är ett exempel på angiven konstellation 

då ekonomichefen för byggföretagets koncern även var styrelseledamot i föreningen. HD synes 

tillmätt bostadsrättsföreningens svaga ställning stor betydelse. I praktiken förelåg det ju inte ett 

tvåpartsförhållande eftersom HD inte ansåg att föreningen hade en självständig ställning vid 

avtalets ingående. HD konstaterade att det inte var enskilda bostadsrättsinnehavare som förde 

talan i målet utan en juridisk person i form av bostadsrättsförening. Det förelåg därför inget 

konsumentskyddsintresse i den mening att 36 § avtalslagen skulle hindra skiljeavtalets giltighet. 

Att påstå att föreningen kunde likställas som konsumenter var alltså att dra det hela för långt 

kan konstateras. Justitierådet Lars Edlund menar att domen bekräftar att man ska se till 

realiteterna i associationen och inte enbart till de formella förhållandena.68 Edlunds resonemang 

torde bidra till en skäligare bedömning kan uppnås om domstolen ser till realiteten och inte 

enbart de formella förhållandena när en interimsstyrelse ingått oskäliga avtalsvillkor för en 

förenings räkning.  

 

3.6.2 NJA 2013 s. 117     

3.6.2.1 Bakgrund 

Målet behandlade en nystartad bostadsrättsförening som tillkommit genom en 

byggmästarbildad bostadsrättsförening. Det aktuella byggföretaget hade bildat en 

interimsstyrelse bestående av bolagets tre ägare, de tre ägarna var även föreningens enda 

                                                 
68 Se skiljaktig mening i NJA 2013 s. 117 p. 24. 
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medlemmar. Föreningen och byggföretaget ingick därefter ett entreprenadavtal avseende 

uppförandet av byggnader på föreningens fastighet. I avtalet skulle varje byggnad förses med 

garage under respektive huskropp. I efterhand ingicks en överenskommelse mellan 

interimsstyrelsen och byggföretaget där man beslutade att garagen istället skulle byggas vid 

sidan av byggnaderna. Beslutet innebar att byggföretaget kunde utföra byggnationen mer 

kostnadseffektivt. Efter att bostadsrättshavarana flyttat in i fastigheten och en ny styrelse 

tillträtt, uppkom frågan varför justering av priset för entreprenaden inte skett när byggföretaget 

kunde utföra sitt arbete mer lönsamt. Föreningen väckte talan mot styrelseledamöterna i 

interimsstyrelsen där man ansåg att styrelsen skulle påkallat justering av priset för 

entreprenaden och yrkade således skadestånd av interimsstyrelsen för det belopp man ansåg att 

priset skulle sättas ned till. Interimsstyrelsen bestred talan med grund i att de blivit beviljade 

ansvarsfrihet när de avgick i samband med att fastigheten slutbesiktades och godkändes år 2009. 

I andra hand yrkade man att anspråket inte kunde göras gällande eftersom att samtliga 

medlemmar i bostadsrättsföreningen har samtyckt till beslutet avseende ändrat parkeringshus.  

 

TR hänsköt följande fråga för prövning av HD: Kan bostadsrättsföreningens anspråk göras 

gällande trots att samtliga medlemmar i föreningen samtyckt till beslutet? 

 

3.6.2.2 HD:s domskäl och domslut 

Frågan i målet var huruvida det fanns skäl till att göra avsteg från möjligheten att åsidosätta 6 

kap. 10 och 13 §§ FL, då samtliga medlemmar samtyckte i en viss fråga. Vad som talade för ett 

avsteg var det faktum att personer som satt i interimsstyrelsen saknade avsikt att förvärva 

bostadsrätt i föreningen. Frågan var om en sådan faktor skulle medföra att 

interimsmedlemmarna inte hade behörighet att lämna ett ansvarsbefriande samtycke för ett 

beslut som interimsstyrelsen fattat.  Detta med anledning av att ett sådant samtycke enbart får 

konsekvenser för framtida medlemmar i föreningen.69 Problematiken var således om 

interimsmedlemmars bestämmanderätt vid nyproduktion ska vara inskränkt till förmån för 

kommande medlemmar. 

 

6 kap. 10 och 13 §§ FL, med andra ord jävsregeln och generalklausulen, syftar till att skydda 

föreningsmedlemmarna mot situationer där styrelsen handlar illojalt. Förfaranden kan vara 

illojala antingen mot föreningen eller mot enskilda medlemmar, men det är medlemmarnas 

                                                 
69 Jmf NJA 1992 s. 143. 
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intresse som utgör det primära skyddsintresset. HD konstaterade att det inte fanns stöd i doktrin 

för en avvikelse från grundprincipen att bestämmelserna är fakultativa. De menade att ett 

domslut där interimsstyrelsen skulle hållas ansvarig i denna situation, skulle innebära ett avsteg 

från grundläggande associationsrättsliga principer och en inte oväsentlig utvidgning av 

lagskyddet för blivande medlemmar och minoriteten. Sammanfattningsvis var HD:s 

bedömning, att med anledning av att samtliga medlemmar samtyckt till åtgärden vid tidpunkten 

för beslutet, kan interimsstyrelsen inte anses skadeståndsansvariga. 

 

3.6.2.3 Skiljaktig mening 

Ett justitieråd vid namn Lars Edlund kom till motsatt slutsats, han ansåg att interimsstyrelsen 

hade en lojalitetsplikt även gentemot blivande medlemmar, det var därför möjligt för 

bostadsrättsföreningen att göra gällande skadeståndsanspråk mot de tidigare 

styrelseledamöterna i enlighet med generalklausulen i 6 kap. 13 § FL. Han konstaterade, att 

eftersom interimsstyrelsen inte hade något eget intresse i de beslut som fattades, fick besluten 

aldrig någon betydelse för den nuvarande interimsstyrelsen. Styrelsens samtycke i det aktuella 

målet innebar istället ett förfogande över kommande medlemmars ekonomiska intressen. Det 

gick därav inte att likställa föreningens intresse med ett gemensamt ekonomiskt delägarintresse 

hos interimsstyrelsen. Justitierådet menade därför att styrelsen rimligtvis skulle ta hänsyn till 

föreningens intresse utifrån kommande medlemmars perspektiv när de fattade beslut. Han 

hänvisade till NJA 1992 s. 143 och menade att det inte räcker att se till de formella 

förhållandena utan även realiteterna i associationen ska beaktas. Edlund anförde vidare att målet 

belyser att det föreligger skillnader, både associationsrättsliga och avtalsrättsliga, mellan 

traditionella bostadsrättsföreningar, vilka är den associationsform som diskuterats i doktrin, och 

byggmästarbildade bostadsrättsföreningar.  

 

Vidare behandlade Edlund lojalitetspliktens innehåll, han menade att den bör ha ett annat 

innehåll när den syftar till att skydda föreningen från ekonomisk skada. Edlund påstod att den 

aktuella rättshandlingen hindras från att vara giltig redan genom generalklausulens rekvisit, 

otillbörlig, och att interimssmedlemmarna samtyckt till beslutet innebär troligtvis ingen 

skillnad.70 Därav menade han att styrelsens lojalitetsplikt i relation till ett långsiktigt 

föreningsintresse, ska väga tyngre än interimsmedlemmarnas rätt att samtycka till otillbörliga 

                                                 
70 Under förutsättning att föreningen har upprättat en ekonomisk plan alternativt vid förhandsavtal, att 

föreningen har rätt att ta emot förskott. 
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rättshandlingar. Det samtycke som interimsmedlemmarna gett, har således inte resulterat i att 

styrelsen haft rätt att fatta beslut som gett byggföretaget en otillbörlig fördel, till nackdel för 

föreningen. 

 

3.6.2.4 Analys 

Problemet i målet var att den så kallade interimsstyrelsen, som bestod av företrädare för 

byggföretaget, inte hade det typiska medlems- och föreningsintresset i fokus. Det uppstod en 

jävssituation där risken fanns att interimsstyrelsen inte verkade för att erhålla så goda villkor 

som möjligt för de kommande bostadsrättshavarna. HD:s dom innebär att ett samtycke från 

samtliga associationsmedlemmar möjliggör att en styrelses lagöverträdelse avseende 

generalklausulen eller jävsregeln förblir giltig. Trots att styrelsen bryter mot dess skyldighet att 

iaktta lojalitet, skall beslutet alltså stå fast i dessa situationer. Att generalklausulen och 

jävsregeln har betraktats som fakultativa är visserligen inte en nyhet oavsett vilken 

associationsform vi talar om.71 Konsekvensen av att reglerna är fakultativa är dock 

problematisk i vissa situationer Målet resulterar i en möjlighet för styrelseledamöter att bryta 

mot lojalitetsplikten utan att riskera ansvar. I synnerhet är risken för ansvar i princip obefintlig 

i fall där byggmästarbildade föreningar ligger för handen, där styrelseledamöter och 

medlemmar i föreningen är samma person, och på så sätt kan samtycka till sina egna beslut. 

 

Håkan Andersson skriver i en artikel att tidsramarna för styrelsens ansvar och lojalitetsplikt 

påverkas av synen på de skyddade intressena, om det är associationens eget tidlösa intresse, 

eller medlemmarnas intresse. I HD:s dom går domstolen på medlemmarnas intresse vilket leder 

till att yrkandet om skadestånd gentemot interimsstyrelse ogillas. Andersson menar att målet 

klargör hur man över tiden ska se på lojalitetspliktens föremål.72 Även Viveca Dahlin, Advokat 

och delägare vid Landahl Advokatbyrå och Emma Thulin, Biträdande jurist vid Landahl 

Advokatbyrå, har kommenterat utgången av målet i en artikel. De menar att det i realiteten är 

problematiskt att kräva skadestånd av en interimsstyrelse så som i det aktuella målet. Genom 

utgången i målet kan en interimsstyrelse enkelt skydda sig genom att se till att godkänna 

                                                 
71 Se bl.a. Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 32 f., Andersson, Mallmén, Thorstorp, 

Lagen om ekonomiska föreningar - En kommentar, s. 213 och Nerep, Adestam, Samuelsson, 

Aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap. 47 §, Lexino (Hämtad 2017-05-25). 
72 Av Håkan Andersson, “Temporala begränsningar av styrelseansvar och medlemsintressen”, Infotorg 

(Hämtad 2017-05-15). 
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samtliga styrelsebeslut på föreningsstämman. De anser vidare att det kan vara önskvärt att ge 

föreningen en möjlighet att rättsligt hålla styrelseledamöter skadeståndsansvariga även för 

beslut som styrelsen fattat med samtycke för alla som tidigare var medlemmar i föreningen. I 

artikeln framhävs dock att det inte är så enkelt utan att den åsikten måste vägas mot svårigheten 

att definiera de blivande medlemmarnas intressen gentemot föreningens så kallade ”egna 

intresse”.73  

 

Knäckfrågan i målet är egentligen vems intresse som domstolen borde iakttagit i målet. Fanns 

det skäl att göra undantag för att tillämpa samtyckesprincipen i detta fall? Finns det anledning 

att utvidga associationsintresset till att omfatta andra intressenter än enbart de befintliga 

medlemmarna? HD ansåg inte att tillräckliga skäl fanns. Ett argument som talar emot en sådan 

utvidgning är den bristande förutsebarhet som åsamkas styrelseledamöter i en situation som 

denna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Dahlin, Viveca, Thulin, Emma, ”Blendow Lexnova Expertkommentar – Fastighetsjuridik, december 

2013”, Landahl (Hämtad 2017-09-01). 
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4. DEN BOLAGSRÄTTSLIGA LOJALITETSPLIKTEN 

4.1 Inledning 

När det gäller tillämpningen av ansvarsreglerna för ekonomiska föreningar hämtas ofta ledning 

i aktiebolagsrätten. Jävsregeln i 6 kap. 10 § FL har sin förebild i 8 kap. 23 § aktiebolagslag 

(2005:551) (ABL).74 Vidare är generalklausulen i 6 kap. 13 § FL utformad med ledning av 8 

kap. 41 § ABL.75 Det är därför av intresse att redogöra för den bolagsrättsliga lojalitetsplikten 

för att analysera likheter och skillnader. Detta kapitel tjänar även sitt syfte i och med att det 

finns mer material i doktrin beträffande den aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten, vilket bidrar 

till att lojalitetsplikten kan behandlas djupare.  

 

Styrelseledamöters lojalitetsplikt är inte uttryckligt stadgad i ABL, men ledning för när den kan 

aktualiseras hämtas i jävsbestämmelserna och generalklausulen i 8 kap. ABL.76 På 

bolagsrättens område skiljer man på den allmänna och den särskilda lojalitetsplikten vilket 

kommer redogöras i detta avsnitt, vidare kommer den så kallade SAS-principen behandlas. 

 

4.2 Associationsintresset 

Innan en redogörelse för innehållet i styrelseledamöters lojalitetsplikt ska de intressen som 

lojalitetsplikten knyter sig till behandlas. Med uttrycket bolagets intresse menas en skyldighet 

att iaktta bolagets intresse vid beslutsfattande, eller andra åtgärder som styrelseledamoten 

vidtar. Begreppet hindrar ledamoten från att handla på ett sätt som bolaget kan drabbas negativt 

av.77 Den traditionella utgångspunkten är att det är aktieägarnas kollektiva intresse som åsyftas 

av begreppet, uttrycket kan därför sägas vara en omskrivning för samtliga aktieägares intresse. 

Styrelsen har dock inte en plikt att beakta framtida aktieägares intressen, uppfattningen är 

istället att framtida aktieägare får acceptera de förpliktelser som aktiebolaget ingått före den tid 

de blev aktieägare. Bolagets intresse kan också förknippas till syftet med bolagets verksamhet 

och verksamhetsföremålet i bolagsordningen. I denna kontext återger verksamhetsföremålet 

hur bolaget ska åstadkomma syftet med verksamheten, vilket är att åstadkomma vinst till 

aktieägarna i enlighet med 3 kap. 3 § ABL om inte annat framkommer av bolagsordningen. 

                                                 
74 Se prop. 1997/98:99 s. 217 f., SOU 2010:90 s. 461 f., prop 2015/16:4 s. 227 f. 
75 Dåvarande 8 kap. 13 § (sedermera 8 kap. 34 §) i 1975 års aktiebolagslag. 
76 Dotevall, Bolagledningens skadeståndsansvar, s. 160 ff. 
77 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt, s. 153 f. 
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Styrelsens skyldighet att tillvarata borgenärsskyddsintresset regleras av 25 kap. 13–20 §§ ABL, 

medan arbetstagarens intressen främst beaktas av lagstiftning utanför ABL.78  

 

4.3 Lojalitetsplikten för styrelseledamot i aktiebolag 

4.3.1 Den allmänna lojalitetsplikten 

Styrelsen i ett aktiebolag utgör ett förvaltande bolagsorgan vilken både privata och publika 

aktiebolag är skyldiga att ha, 8 kap. 1 och 4 §§ ABL. Styrelsens agerande styrs i sin helhet av 

fastslagna kompetensregler i lag och bolagsordning. Bolagsorganet ska inte förväxlas med de 

enskilda ledamöterna, som styrelseledamot står man i ett kontraktuellt förhållande med 

bolaget.79 Den aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten har inte konkretiserats i någon allmän 

juridisk lära. Det finns därför enbart en begränsad och ofullständig rättsvetenskaplig diskussion 

kring problematiken kring lojalitetspliktens funktion.80 

 

Av hävd är det sysslomäns ansvar som har stimulerat den svenska rättsvetenskapliga analysen 

av lojalitetsplikten, vilket vållar en del problem eftersom sysslomäns ansvar återfinns något 

föråldrad i 18 kap. 3 § Handelsbalken (1736:1232) (HB). 81 Styrelseledamöterna har alltså ett 

uppdrag att handla för annans räkning, varför de har en sysslomannaliknande ställning i 

förhållande till bolaget.82 I förarbetena till ABL 1944 och ABL 1975 uttalas att 

styrelseledamöter står i direkt sysslomannaförhållande till bolaget.83 Denna synpunkt råder det 

dock delade meningar om i doktrin, vissa menar att styrelseledamoten är en syssloman, andra 

är av uppfattningen styrelseledamoten intar en sysslomannaliknande ställning alternativt en 

ställning sui generis. Eftersom meningarna är splittrade i doktrin är rättsläget är att beteckna 

som oklart. 

 

                                                 
78 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 143 ff. och Dotevall, Skadeståndsansvar för 

styrelseledamot och verkställande direktör, s. 358. 
79 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt, s 93. 
80 Bergström, Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 95, Dotevall, Skadeståndsansvar för 

styrelseledamot och verkställande direktör, s. 261. Se även Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, för 

en bred studie av lojalitetsbegreppet i obligationsrättsliga förhållanden. 
81 Jfr prop. 1975:103 s. 375 f. 
82 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s 159 f. 
83 SOU 1941:9 s. 323 och 650, prop. 1975:103 s. 376 f. och 540., och Svernlöv, Carl, Ansvarsfrihet - 

Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt, s. 307. 
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Vid en utgångspunkt där styrelseledamöterna är att likställas som sysslomän finns det anledning 

till att hämta ledning i lojalitetspliktsfrågan för vad som gäller för sysslomän i allmänhet. Är 

man inte av den uppfattningen, utan anser att styrelseledamöter endast har en 

sysslomannaliknande ställning kan reglerna för sysslomän endast tillämpas analogt.84 

Bergström och Samuelsson argumenterar för att det inte är adekvat att beskriva 

styrelseledamöters lojalitetsplikt så som ett sysslomannaskap. Detta eftersom det finns stora 

skillnader mellan befattningarna, framför allt i och med att en styrelseledamots rättsliga 

kompetens framgår av ABL. Ledamotens ställning är vidare mer långtgående och har en 

associationsrättslig grund, till skillnad från sysslomannaskapet som har en obligationsrättslig 

grund. För en styrelseledamot kan det även bli aktuellt att beakta tredje mans intressen gentemot 

bolaget för att inte riskera skadeståndsansvar för en rättshandling denne företar. Att göra en 

direkt jämförelse mellan styrelseledamöters lojalitetsplikt och sysslomannabegreppet är därför 

inte helt lämpligt, i synnerhet är styrelsens rättsliga kompetens mer långtgående.85 Som 

utgångspunkt innefattar styrelseledamöter, precis som sysslomän, en plikt att främja bolagets 

intresse och att underlåta att handla på ett sätt som gynnar ledamoten själv eller tredje man på 

bekostnad av bolaget. Det uppställs inga krav på uppsåt eller liknande för att det ska vara tal 

om överträdelse av lojalitetsplikten, bedömningen görs rent objektivt.86 

 

Den bolagsrättsliga lojalitetsplikten är som sagt inte uttryckligen reglerad i ABL, ledning för 

när den kan sägas bli konkretiserad kan dock hämtas i generalklausulen och 

jävsbestämmelserna i 8 kap. ABL.  Styrelseledamöterna handlar på uppdrag av aktiebolaget 

som utgör ledamöternas huvudman, deras lojalitetsplikt gäller därav gentemot bolaget.87 Som 

utgångspunkt gäller deras lojalitetsplikt således inte gentemot enskilda aktieägare utöver vad 

som följer av generalklausulen i 8 kap. 41 § ABL, men undantag finns.88  

 

4.3.2 De särskilda lojalitetsförpliktelserna 

Av den allmänna lojalitetsplikten kan ett antal särskilda lojalitetsplikter utläsas vilka kan radas 

upp som följande: 

                                                 
84 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt, s. 127.  För närmare behandling kring styrelsens och 

styrelseledamöters rättsliga ställning se bl.a. Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 127 f. 
85 Bergström, Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 96. 
86 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt, s. 153 f. 
87 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt, s. 139. 
88 RH 2013:63 och Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt, s. 140 f, Dotevall, Bolagsledningens 

skadeståndsansvar, s. 161. 
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1. Skyldighet att undvika och informera om intressekonflikter, 

2. Konkurrensförbud, 

3. Förbud att otillbörligen motta eller utnyttja förmåner eller andra fördelar i anledning av 

uppdraget,  

4. Lydnadsplikt, 

5. Upplysningsplikt, 

6. Tystnadsplikt och  

7. Förbud att utnyttja affärsmöjligheter som tillkommer bolaget.89  

 

Skyldigheten att undvika och informera om intressekonflikter utgör en av ovan nämnda 

särskilda lojalitetsplikter, förpliktelsen syftar till att eliminera risken att bolagets intresse inte 

tillgodoses. En central intressekonflikt i sammanhanget är jävsbestämmelsen i 8 kap. 23 § ABL. 

Bestämmelsen syftar till att förhindra ett åsidosättande av bolagets intresse i situationer där 

styrelsen är jävig på ett personligt plan, vid intressejäv eller ställföreträdarjäv.90 I NJA 1981 s. 

1117 behandlades frågan gällande hur jävsregeln i 8 kap. 23 § ABL91 skulle tillämpas. Målet 

berörde frågan om jäv förelåg för en styrelseledamot vid handläggning av ett avtal mellan 

styrelseledamoten och bolaget. Domstolen konstaterade att jävsregeln avser att skydda 

aktieägare och inte tredje man, varför en jävsituation inte förelåg i det aktuella fallet eftersom 

styrelseledamoten var ensam aktieägare i bolaget. Av målet framkommer att jävsregeln i 

nuvarande 8 kap. 23 § ABL endast gäller för befintliga aktieägare, framtida delägare anses 

således inte skyddade. I doktrin har det uttalats att samma princip bör gälla för ekonomiska 

föreningar.92  

 

En annan av de särskilda lojalitetsförpliktelserna är förbudet att otillbörligen motta eller 

utnyttja förmåner eller andra fördelar med anledning av uppdraget. Denna förpliktelsen 

regleras i 8 kap. 41 § ABL vilken motsvarar generalklausulen i 6 kap. 13 § FL för ekonomiska 

föreningar.93 Generalklausulen i ABL reglerar, i likhet med motsvarande bestämmelse i FL, att 

styrelsen inte får företa rättshandlingar eller andra åtgärder som är ägnad att bereda otillbörlig 

                                                 
89 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt, s. 145. 
90 Se avsnitt 3.2 för närmare behandling.  
91 Dåvarande 86 och 92 §§ 1944 års aktiebolagslag. 
92 Andersson, Mallmén, Thorstorp, Lagen om ekonomiska föreningar - En kommentar, s. 315. 
93 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt, s. 233. 
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fördel åt aktieägare eller annan till nackdel för bolaget eller annan aktieägare. Rättshandling 

eller annan åtgärd omfattar avtal men även ensidiga rättshandlingar och beslutsfattande. Även 

förfaranden under processer i domstol där exempelvis ett förlikningsavtal upprättas, skulle 

kunna falla inom ramen för generalklausulen.94 Gällande begreppet otillbörlig fördel, 

förekommer spridda meningar i doktrin avseende vad som avses med begreppet. 

Otillbörlighetsrekvisitet har prövats av HD i NJA 2000 s. 404. I målet hade styrelsen för ett 

bolag, benämnt SWAB i domen, beslutat att överlåta all verksamhet i bolaget till ett annat bolag, 

benämnt ScanAB i domen, till underpris. En av styrelseledamöterna i SWAB, vilken var 

majoritetsdelägare, var även helägare till ScanAB. HD konstaterade att detta beslut var ägnat 

att ge en otillbörlig fördel till majoritetsdelägare, till nackdel för den ledamot som var 

minoritetsdelägare i SWAB. Att beslutet skulle åsamka minoritetsdelägaren skada borde 

styrelsen insett, varför de erlades att betala skadestånd till minoritetsdelägaren för den skada 

denne lidit. Vagheten i rekvisitet otillbörlig fördel har lett till att bestämmelsen blivit 

svårtillämpad, varför den enbart vid ett fåtal tillfällen prövats av en prejudikatinstans.95 Det ska 

dock förtydligas att klausulen genom sin existens i författningen, antagligen har en preventiv 

effekt mot att styrelser missbrukar sin befogenhet. Generalklausulen i ABL torde ha betydelse 

främst i de fall där likhetsprincipen i 4 kap. 1 § ABL inte blir tillämplig.96 

 

4.4 SAS-principen 

Generalklausulen, likhetsprincipen och lojalitetsplikten är exempel på regler som syftar till att 

skydda aktieägarna. Genom principen om samtliga aktieägares samtycke, den så kallade SAS-

principen, kan överträdelser av aktieägarskyddsregler dock läkas.97 SAS-principen gäller 

oavsett om normerna framgår av bolagsordningen eller av skriven eller oskriven gällande rätt. 

Vilka krav som ställs på samtycket är inte helt klarlagt, enighet råder dock om att ett giltigt 

samtycke gäller, under förutsättning att samtycket är specifikt och refererar till ett konkret 

                                                 
94 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt, s. 238. 
95 Se tex NJA 2000 s. 404 och NJA 2013 s. 1250. 
96 Johansson, Svensk Associationsrätt i huvuddrag, s. 160 ff. 
97 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt, s. 35, Jfr bl.a. Johansson, Svensk associationsrätt i 

huvuddrag, s. 145 och av Adestam, Nerep, Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 8 kap. 47 §, 

Lexino framkommer att generalklausulen omfattas av aktieägarnas samtyckesbehörighet och alltså inte 

äger tillämpning på beslut som samtliga berörda aktieägare samtyckt till. Denna slutsats drar man i och 

med HD:s dom i NJA 2013 s. 117 (se särskilt p. 14 i domskälen). (Hämtad 2017-08-15). 
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beslut.98 Att inneha en befogenhet att samtycka som aktieägare innebär att man har en rättslig 

kompetens, att låta associationsrättsliga rättigheter vara verkningslösa med avseende på 

innehållet i eller tillkomsten av det specifika beslutet.99 Denna kompetens benämns ibland för 

samtyckesbehörigheten.100 Genom denna kompetens bedöms beslutet som tillåtet ur den 

samtyckande aktieägarens perspektiv, vilket i sin tur innebär att aktieägaren saknar materiell 

rätt till skadestånd för eventuella skador som beslutet orsakat denne.  

 

I doktrin råder det enighet gällande synpunkten att SAS-principen är begränsad till att avse 

individuellt bestämda beslut och åtgärder. Vidare kan det aktiebolagsrättsliga ägarsamtycket 

hänföra sig till ett redan fattat beslut, såväl som ett konkret framtida beslut. Huruvida ett 

samtycke kan återkallas är inte helt klarlagt i doktrin, sannolikt finns ingen möjlighet när det 

gäller redan fattade beslut. Samtycken kan även ges konkludent. Uppfattningen är dock, att det 

inte är möjligt att samtycka till ett obestämt antal av framtida beslut eller åtgärder. Denna 

inställning samverkar med SAS-principen, vilken är tillämplig på aktieägarskyddsregler som 

avser att skydda nuvarande aktieägares intressen.101  Trots detta har Sjöman med anledning av 

ett visst förarbetsuttalande ställt sig frågande till ovan nämnda uppfattning.102 Enligt 

förarbetsuttalandet skiljer gällande rätt mellan dels samtycken till överträdelser av regler som 

enbart motiveras med hänsyn till enskilda aktieägare, dels samtycken till överträdelse av regler 

som är lagstiftade för att skydda andra nuvarande eller framtida aktieägares intressen. 

Samtycke av det förstnämnda slaget skulle kunna ges generellt, vilket inte är möjligt vid det 

sistnämnda slaget. Av förarbetsuttalandet att döma har den samtyckesbehörighet som är 

förknippad med enskilda aktieägarintressen inget samband med principen om samtliga 

aktieägares samtycke.  

 

Arvidsson menar dock, att uttalandet är felaktigt vid ett de lege lata-resonemang, att göra en 

sådan distinktion som här angetts har aldrig vidmakthållits i praktiken. Han menar vidare att 

                                                 
98 Arvidsson, Aktieägaravtal. Särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar, s. 268 ff. (med 

referenser).  
99 Beträffande kompetensbegreppet, se Hohfeld, Wesley, Newcomb, Some fundamental legal 

conceptions as applied in judicial reasoning, Yale Law Journal 23(1):16–59 och 26(8): 710–770. Se 

t.ex. även Simmonds, Juridiska principfrågor: Rättvisa, gällande rätt och rättigheter, s. 135 ff.  
100 Se t.ex. Nerep, Samuelsson, Aktiebolagslagen — en lagkommentar, del I, s. 7.  
101 Se t.ex Nial, Om klanderbara och ogiltiga bolagsstämmobeslut, s. 55, Nerep, Aktiebolagsrättslig 

analys. Ett tvärsnitt av nyckelfrågor, 344, Arvidsson, Aktieägaravtal. Särskilt om besluts- och 

överlåtelsebindningar, s. 268 ff och prop. 2004/05:85 s. 603.  
102 Se Sjöman, Bolagsordningen, aktieägaravtalet och minoriteten, s. 57 och prop. 2006/07:65, s. 273 f. 
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förarbetsuttalandet inte heller vunnit någon normativ status, i litteraturen har uttalandet enbart 

beaktats av Sjöman. Enligt förarbetsuttalandet ska det alltså finnas två grupper av 

aktiebolagsrättsliga normer och bolagsnormer. Dessa grupper har, enligt uttalandet, olikartade 

aktiebolagsrättsliga normer att förhålla sig till avseende synen på SAS-principen. Det är dock 

inte möjligt att dela in grupperna på angivet sätt, detta med anledning av att SAS-principen 

består av en individuell samtyckesbehörighet vilken tillkommer aktieägarna. Att skilja på 

”individuella” och ”kollektiva” samtycken, vilket uttalandet syftar på, är alltså inte 

genomförbart. Skulle uttalandet accepteras skulle det leda till en följd där 

samtyckesbehörighetens krav på att avgränsa sig till ”visst fall och visst tillfälle” slopas. 

Förarbetsuttalandet har dock inte kommit att tillämpas i praktiken, och ska heller inte göra det 

om inte den ges vinning i form av ny lagstiftning, menar Arvidsson.103   

 

SAS-principen blir troligtvis betydelsefull främst för aktiebolag med en begränsad ägarkrets, 

eftersom det kan vara svårt att få samtliga aktieägares samtycke i andra fall. SAS-principen är 

dock inte tillämplig för åsidosättande av regler som avser att skydda även andra än nuvarande 

medlemmar, såsom reglerna om bundet kapital i aktiebolag och ekonomiska föreningar 

exempelvis.104 Att ett beslut är tillåtet i aktieägarskyddshänseende ska dock skiljas från att ange 

att ett beslut är associationsrättsligt tillåtet eller verkställbart. Exempelvis är ett beslut som 

innebär att ett aktiebolag företar en värdeöverföring i strid med täckningsprincipen i 17 kap. 3 

§ första stycket ABL förbjudet och får inte verkställas även om beslutet har samtliga aktieägares 

samtycke. Det ska dock förtydligas att detta inte ska tolkas som en motsägelse mot HD:s slutsats 

i NJA 2013 s. 117 där det anges att samtliga medlemmars samtycke exkluderar associationens 

rätt till skadestånd. Vidare kan förtydligas att ABL möjliggör andra former av sanktioner som 

inte är av den typen av skadestånd som menas, så som exempelvis återbäringsansvar och 

bristtäckningsansvar enligt 17 kap. 6–7 §§ ABL. Det är medlemmarnas, eller vid en analog 

tillämpning för aktiebolag, aktieägarnas, rätt till skadestånd som domen avser, ersättning till 

borgenärer som skadats av beslut påverkas inte av HD:s dom. För att sätta associationens rätt 

till skadestånd ur spel krävs alltså att associationsintresset enbart omfattar intressen för de som 

vid beslutsfattandet är aktieägare i aktiebolaget.105  

 

                                                 
103 Arvidsson, Aktieägaravtal. Särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar, s. 269 f. 
104 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 145. 
105 Niklas Arvidsson, Svjt 2014 s. 658. 
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4.5 Distinktionen mellan shareholder value och stakeholder value 

Den traditionella aktieägarmodellen, vilken tillämpas i svensk bolagsrätt, syftar till att 

aktiebolaget ska drivas på ett sätt som bäst gynnar de nuvarande aktieägarna ekonomiskt. Ett 

alternativ till den traditionella aktieägarmodellen, även kallad shareholder value, är den så 

kallade intressentmodellen eller stakeholder-modellen. Det finns flertalet olika 

intressentmodeller, gemensamt för dessa är dock att lägga fler faktorer än vinst till grund för ett 

visst beslutsfattande. Enligt intressentmodellen ska styrelseledamöterna alltså beakta fler 

intressen, fokus ligger inte enbart på aktieägarnas vinst, utan vinsten står i ett 

motsatsförhållande till andra krav som ställs på bolaget. Ett exempel på ett annat värde är 

hållbar utveckling, där faktorer som mänskliga rättigheter, miljö och social utveckling står i 

centrum. Modellen menar att ett bolags samhällsansvar eller medborgarskap inte kan 

sammanföras med vinstkriteriet. I litteraturen talar man därför ofta om termen shareholder 

value, i jämförelse med stakeholder value, där den sista termen fokuserar på att tillvarata en 

bredare intressentkrets vid styrningen av bolagets verksamhet.106 Stakeholder value kan även 

innefatta andra intressegrupper, såsom borgenärer, konsumenter, leverantörer och anställda. 

Även framtida medlemmar eller aktieägare skulle kunna omfattas av en stakeholder approach. 

 

Oberoende av vilken av modellerna som tillämpas finns det dock ett utrymme till att ta hänsyn 

till flera intressenters intressen, under förutsättning att företaget har ett långsiktigt 

vinstperspektiv. Vid ett kortsiktigt vinstintresse skulle det dock kunna strida mot vinstintresset 

om andra än aktieägarnas intressen beaktades vid beslutsfattandet.107 Av huvudregeln i 3 kap. 

3 § ABL framgår att syftet med bolagets verksamhet ska vara att ge vinst till aktieägarna. Har 

bolaget ett annat syfte, ska det anges i bolagsordningen. Att ett svenskt aktiebolag drivs med 

ett annat syfte än att ge vinst till aktieägarna är dock ovanligt.108 Som styrelseledamot är du 

således begränsad till att beakta befintliga medlemmar eller aktieägare i associationen enligt 

huvudregeln, dvs en shareholder approach. I följande kapitel kommer lojalitetsplikten enligt 

den engelska bolagsrätten att behandlas, detta för att åskådliggöra hur ett rättssystem där ett 

långsiktigt vinstintresse och en stakeholder approach tillämpas. 

 

   

                                                 
106 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagens grundproblem, s. 114 f. och 260 ff. och Freeman, Strategic 

Management – A Stakeholder Approach, s. 31 ff.  
107 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt, s. 45. 
108 Rodhe, Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt s. 244 och Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt, s. 31. 
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5. BOLAGLEDNINGENS LOJALITETSPLIKT ENLIGT ENGELSK RÄTT  

5.1 Bakgrund 

Aktiebolagsrättens lojalitetsplikt har sin inspiration från begreppsbildningen inom engelsk och 

amerikansk rätt.109 Läsaren kommer dock bli varse om att lojalitetsplikten är mer utvecklad i 

England under kapitlets följande avsnitt. Kapitlet syftar till att redogöra för relevanta delar av 

ett rättssystem som vidgat styrelseledamöters lojalitetsplikt till skydd även för framtida 

aktieägare. Detta för att läsaren ska ges en inblick i hur en alternativ utvidgning av BRL skulle 

kunna ske.  

 

Det engelska rättssystemet skiljer sig från det svenska rättssystemet genom att det bygger på 

common law, vilket innebär att rättspraxis är en framträdande rättskälla. I England regleras 

bolagsrätten inte enbart genom lagstiftning utan även av så kallad case law. Case law är 

benämningen på den angloamerikanska prejudikaträtt, där rättsregler och principer utvecklas 

genom domstolarnas avgöranden.110  

 

Companies Act 2006 (CA 2006) är den i dagsläget gällande lagstiftningen på bolagsrättens 

område i England. Innan lagstiftningen trädde i kraft reglerades bolagsledningens lojalitetsplikt 

av regler och principer som utvecklats i rättspraxis. I och med att CA 2006 trädde i kraft fördes 

flertalet av dessa regler och principer in i lagstiftningen. Numera framgår bolagsledningens 

aktsamhets- och lojalitetsplikt inte enbart av case law, utan även i CA 2006 section 171-177 är 

dessa plikter kodifierade.111 Det ska dock förtydligas att det fortfarande är upp till domstolarna 

att tolka reglerna, vilket framgår av CA 2006 section 170 4 p. där det anges att tillämpningen 

ska göras i enlighet med de principer och regler som redan följer av common law. Utöver case 

law och CA 2006 finns även en modellagstiftning med vägledande regler samt the Combined 

Code vilken är en uppförandekod för noterade bolag som är gällande för den engelska 

bolagsrätten. 

                                                 
109 Bergström, Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 95, Dotevall, Skadeståndsansvar för 

styrelseledamot och verkställande direktör, s. 261. Se även Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, för 

en bred studie av lojalitetsbegreppet i obligationsrättsliga förhållanden. 
110 Se Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 29 ff., s. 177, Mayson, French & Ryan, 

Company law, s 17 ff. och Nationalencyklopedin, case law. (Hämtad 2017-09-20) 
111 Mayson m.fl, on Company law, s. 17 f. 
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5.2 Styrelsen och ledamöternas olika funktioner 

Av CA 2006 section 154 framgår att privata bolag ska ha minst en director, dvs styrelseledamot. 

Enligt den engelska bolagsrätten, CA 2006 section 155 1 p., är det möjligt att ha en juridisk 

person som styrelseledamot, men det finns ett krav på att minst en fysisk person sitter i 

styrelsen. En gällande princip är den så kallade maktfördelningsprincipen, separation of 

ownership and control, vilken innebär att ägandet och kontrollen av bolaget ska vara åtskilda. 

Av modellagstiftningen framgår att styrelseledamöterna ska ges makt att ansvara över bolaget 

genom bolagsordningen och det ska vara en tydlig fördelning mellan styrelsen och 

aktieägarna.112 CA 2006 skiljer inte på ledamöter som arbetar heltid hos bolaget, så kallad 

executive director, eller om arbetet utförs på deltid, så kallad non executive director. I praktiken 

skiljer sig dock tjänsterna genom bolagsordningen, där det görs gällande hur stor behörighet att 

företräda bolaget styrelseledamoten ges, beroende på vilken tjänst denne har.113 

 

En directors lojalitetsplikt grundar sig i en agentliknande eller trusteeliknande ställning.114 

Trustee är en engelsk benämning på en person som innehar en rättighet för någon annans 

räkning.115 Som trustee, men även som director, följer vissa förpliktelser, kallade fiduciary 

duties, vilka i sin tur kan delas in i två huvudkategorier, “the duty to act bona fide” och “the 

duty not to allow one´s interest and responsibility to conflict”. Den först nämnda 

huvudkategorin innebär en skyldighet som styrelseledamot att handla i bolagets intresse, andra 

intressen än bolagets ska således inte beaktas. Den senast nämnda huvudkategorin innebär att 

man som styrelseledamot ska undvika situationer där denne tillgodoser personliga intressen 

istället för bolagets intresse samt uppdrag där ledamoten skaffar sig egna ekonomiska 

fördelar.116 

 

5.3 Bolagsledningens skyldighet att agera i bolagets intresse 

Av CA 2006 section 172 framgår att bolagsledningen har en skyldighet att verka för bolagets 

intresse, även kallad fiduciary duties gentemot bolaget. Som styrelseledamot har man således 

en lojalitetsplikt vilket innebär en skyldighet att agera på ett sätt som främjar företagets 

                                                 
112 Mayson, French & Ryan, Company law, s 436 ff.  
113 Mayson, French & Ryan, Company law, s 430 f. 
114 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt, s. 108 f.  
115 Nationalencyklopedin, trust (Hämtad 2017-09-05) 
116 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s. 269 f. 
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framgång till gagn för dess medlemmar som helhet, det finns således ingen skyldighet att beakta 

enskilda aktieägares intresse. Vid bedömningen avseende huruvida ett beslut är i enlighet med 

bolagets intresse ska hänsyn tas till faktorer som exempelvis de anställdas intresse, vilka 

konsekvenser beslutet kan få på lång sikt och vilken verkan beslutet får för miljön och 

samhället.117 Att tydliggöra är vikten som läggs på att det är just bolagets intresse som ligger 

till grund, vilket i vissa situationer kan leda till att aktieägarnas intresse och bolagets intresse är 

åtskilda.118  

 

En väsentlig skillnad från svensk rätt är den intressegrupp som omfattas av begreppet bolagets 

intresse enligt den engelska rätten. En detaljerad utredning av begreppet gjordes med anledning 

av Report of the second savoy Hotel Investigation119, där ett hotell utreddes. Av rapporten 

framkom att det inte var tillräckligt att styrelseledamöter agerat i ett kortsiktigt perspektiv för 

att tillvarata bolagets intresse, styrelseledamöterna skulle dessutom handlat med beaktande av 

ett långsiktigt perspektiv. Med anledning av att ledamöterna enligt den engelska bolagsrätten 

ska se till bolagets intresse i ett långsiktigt perspektiv, gäller lojalitetsplikten inte enbart 

nuvarande utan även framtida aktieägare. Den engelska rätten vidgar intressebegreppet till att 

omfatta en större intressekrets. Därav är det rent teoretiskt möjligt för en bolagsledning att, i 

enlighet med engelsk bolagsrätt, fatta ett beslut som inte är till de nuvarande aktieägarnas 

främsta intresse. Beslutet skulle likväl kunna fattas med grund i framtida aktieägares 

intressen.120 Att inte enbart se till nuvarande aktieägares intressen utan även framtida vållar 

dock viss problematik, särskilt vid fusioner då styrelsen blir skyldig att beakta det överlåtande 

bolagets aktieägare vid förhandlingen. Av engelsk rättspraxis har man dock accepterat ett 

undantag från kravet på hänsyn till framtida aktieägare vid förhandling om en fusion mellan två 

bolag.121 

 

                                                 
117 Se CA 2006 section 172. 
118 Se Mayson m fl On Company Law, s 488 och där refererade Mutual Life Insurance Co of New 

York v Rank Organisation Ltd (1985) 
119 The Savoy Hotel Ltd, and the Berkeley Hotel Co. Ltd, Report of an Investigation under section 165 

6 p. of the Companies Act 1948 (London, HM Stationery Office, 1954). 
120 Dignam, Lowry, Company Law, s. 333 ff.  
121 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s 270 f. 
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5.4 Plikten att undvika intressekonflikter 

Bolagsledningen har en förtroendeställning gentemot bolaget vilket innebär en skyldighet för 

styrelseledamoten att iaktta bolagens intressen. Enligt den engelska bolagsrätten beskrivs den 

rättsliga ställning som en director intar, som en agent i förhållande till bolaget.122 I CA 2006 

section 175 regleras den allmänna lojalitetsplikt som gäller för styrelseledamöter. Av 

bestämmelsen framgår att man som styrelseledamot ska undvika situationer där denne kan ha 

ett direkt eller indirekt intresse som står, eller skulle kunna stå, i konflikt med bolagets intressen. 

Det anges särskilt att bestämmelsen ska gälla även oavsett om övriga styrelseledamöter har 

godkänt överträdelsen. Bestämmelsen grundas på den av engelsk rättspraxis fastslagna regeln 

“no-conflict and no-profit rules”, alltså inga konflikt- eller vinstregler.123 No-conflict rule 

bygger på ett ledande rättsfall på området benämnd Aberdeen Railway v Blaikie Brothers.124 

Bakgrunden till målet var att Aberdeen Railways styrelseordförande vid namn Mr Blaikie under 

samma tidsperiod var VD och delägare i ett annat bolag vid namn Blaikie Brothers. Bolagen 

ingick sedan ett köpeavtal där Blaikie Brothers åtog sig att sälja vissa produkter. Innan den 

slutliga leveransen skulle äga rum stämde Aberdeen Railway Blaikie Brothers och åberopade 

att avtalet var ogiltigt. Den brittiska domaren Lord Cranworth hävdade att Aberdeen inte var 

bunden av det ingångna köpeavtalet. Han uttalade att med anledning av Mr Blaikies förhållande 

till Blaikie Brothers, skulle hans skyldighet att ingå det mest förmånliga köpeavtalet för 

Aberdeen Railways del inte upprätthållas. Hans personliga intressen skulle leda honom i helt 

motsatt riktning som ägare av motstående parten i avtalet. Av målet tydliggjordes att det 

engelska rättssystemet har en sträng syn på lojalitetsplikten och intressekonflikter. 

 

5.5 Jävsregeln 

Motsvarigheten till jävsbestämmelsen i 10 kap. 10 § FL regleras i CA 2006 section 177.  

Bestämmelsen innebär en skyldighet för styrelseledamoten att informera övriga ledamöter i 

bolagsledningen om det på något sätt skulle föreligga en intressekonflikt med motparten i en 

transaktion eller ett avtal. Styrelseledamoten ska vidare förklara karaktären och omfattningen 

av detta intresse. Bestämmelsen kompletteras av CA 2006 section 182 som reglerar 

jävssituationer som uppstått i affärer som redan ingåtts med bolaget. Av CA 2006 section 190 

framkommer att lagstiftningen kan komma att kompletteras av olika modellagstiftningar. 

                                                 
122 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s. 269. 
123 Mayson m.fl, on Company law, s. 503. 
124 Aberdeen Railway v Blaikie Brothers (1854) Macq HL 461. 
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Jävsregeln kompletteras för privata bolag av artikel 14 i modellagstiftningen SI 2008/3229 som 

reglerar intressekonflikter. Av artikeln framkommer att en jävig ledamot inte har rätt att rösta 

eller räknas som delaktig i beslutsfattandet för aktuellt beslut. Detta gäller dock inte om något 

av undantagen i artikeln är tillämpliga alternativt om aktieägarna beslutar att ledamoten ändock 

ska tillåtas ingå i beslutsfattandet.125 Vi kan således konstatera att även den engelska 

bolagsrätten tillåter att jävsbestämmelsen är fakultativ och kan åsidosättas vid enhällighet bland 

medlemmarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125 Mayson m.fl, on Company law, s. 510 ff. 
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6. HUR KAN KONSUMENTSKYDDET FÖR FÖRHANDSTECKNARE STÄRKAS?  

6.1 Inledning 

I oktober 2015 tillsattes en särskild utredning som hade i uppgift att se över konsumentskyddet 

på bostadsrättsmarknaden. En del av utredningen har fokuserat på problematiken som 

uppdagades i och med NJA 2013 s. 117.126 I detta avsnitt kommer relevanta delar av DIR 

2015:97 och SOU 2017:31 redogöras för. Detta för att upplysa läsaren om de förslag som 

regeringen lyft fram som förslag till att förstärka konsumentskyddet i BRL. 

 

6.2 Behovet av stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden  

Ett av ändamålen med BRL var att erbjuda bostadsrättshavare en trygghet, det var därför av 

vikt att utforma en lag som gav ett gediget rättsligt skydd för bostadsrättshavare men även för 

dem som avsåg att köpa en bostadsrätt i framtiden. En bostadsaffär är för de flesta 

privatpersoner den största affär man ställs inför i livet, eftersom det innebär ett stort ekonomiskt 

värde för den enskilde. Bostadsrättsmarknaden har dessutom stor ekonomisk betydelse för 

samhället i stort. Idag finns det cirka en miljon bostadsrättslägenheter i Sverige, fördelade på 

ungefär 29 000 bostadsrättsföreningar. Under de senaste åren har bostadsrättsmarknaden 

kraftigt stigit i värde.127 Den kraftiga värdeökningen är dock problematisk eftersom BRL inte 

är anpassad till att bostadsrätter ska fungera som en sådan ekonomisk investering som de 

faktiskt utgör i dagens samhälle. För förhandstecknare som avser köpa en nyproducerad 

lägenhet finns ökade risker då föreningens ekonomi ofta är relativt osäkert fastställd när 

förhandsavtalet tecknas.128 

 

Mot denna bakgrund ansåg regeringen att ett krav på ett starkt konsumentskydd på 

bostadsmarknaden är angeläget. En särskild utredning över konsumentskyddet på 

bostadsrättsmarknaden tillsattes i Kommittédirektiv 2015:97. Ett behov av ett hållbart 

konsumentskydd gör sig inte minst gällande i situationer då en byggmästarbildad 

bostadsrättsförening upplåter och säljer bostadsrätten för första gången. I dessa situationer ställs 

bostadsrättsköparen mot ett byggföretag istället för de traditionella fallen där både säljare och 

köpare är privatpersoner. Ett byggföretag utgör en starkare part vilket motiverar samhället att 

vidta åtgärder för att jämna ut maktbalansen, för att i slutändan uppnå en effektivare marknad.129 

                                                 
126 Se avsnitt 3.6.2 för redogörelse av målet. 
127 Dir 2015:97, s. 2. 
128 Dir 2015:97, s. 3 f. 
129 Dir 2015:97, s 2 f.  
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Utredaren förväntas ta ställning till om det finns ett behov av att stärka det befintliga rättsliga 

skydd som idag finns för förhandstecknare, men även andra blivande medlemmar till 

bostadsrättsföreningar. För att konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden ska anses vara 

fungerande förutsätts att det finns ett ändamålsenligt skydd även för personer som tecknat 

förhandsavtal. Regeringen menar att det även finns skäl att se över skyddet för personer som på 

annat sätt visat sitt intresse för en bostadsrätt, särskilt med anledning av NJA 2013 s. 117 finns 

det särskilda skäl att ifrågasätta om dessa grupper blir tillräckligt skyddade.130 

 

På vilket sätt dessa grupper ska skyddas ger regeringen ett antal olika förslag, en idé är att man 

ändrar styrelseledamöters ansvar så att samtycke av så kallade interimsmedlemmar i en 

byggmästarbildad förening, inte leder till att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet. Ett 

annat alternativ som ställs upp är en utvidgning av skadeståndsansvaret gentemot personer som 

ännu inte blivit medlemmar i föreningen. Det är tydligt att regeringens argument kommer från 

ett missnöje av utfallet i NJA 2013 s. 117. Regeringen förtydligar dock att styrelsens behov av 

handlingsfrihet måste beaktas och att skadeståndsansvaret i möjligaste mån ska vara 

förutsebart. Dock anser regeringen att det bör övervägas om det finns skäl att utvidga 

regleringen avseende rätten för en förhandstecknare att säga upp avtalet. Som förslag anges att 

lagstiftaren inför en bestämmelse som ger förhandstecknare rätt till uppsägning av avtalet, om 

en situation uppkommer där föreningens hus ändras på ett sätt som skadar föreningen eller 

förhandstecknaren.131  

 

6.3 SOU 2017:31 Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden  

6.3.1 Bakgrund 

Den 26 april 2017 kom SOU 2017:31, ett betänkande av utredningen om stärkt konsumentskydd 

på bostadsrättsmarknaden, med anledning av Dir 2015:97. Utredningen hade till uppdrag att se 

över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden bl.a. i och med den kraftiga prisutvecklingen 

på bostadsrättsmarknaden de senaste åren. Att konsumentskyddet är starkt är av särskild vikt 

när lägenheter säljs som bostadsrätt för första gången, med anledning av att man som 

bostadsrättsköpare ofta ställs mot en starkare part i form av ett byggföretag. Av utredningen 

framgår att samhället behöver vidta åtgärder för att skydda svagare part i dessa situationer, 

vilket i sin tur kommer bidra till en effektivare marknad. Att stärka konsumentskyddet i detta 

                                                 
130 Dir 2015:97, s 11 f. 
131 Dir 2015:97, s 11 f. 
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avseende kommer inte enbart vara betydelsefullt för den enskilda bostadsrättsköparen eller 

samhället i stort, intressenter som bostadsrättsföreningar, byggföretag, kreditgivare och 

fastighetsmäklare gynnas också av fasta regler för sin verksamhet.132  

 

Kritiken som lyfts fram i utredningen består av att villkoren på bostadsmarknaden har 

förändrats med tiden vilket har lett till en föråldrad BRL som är dåligt anpassad till dagens 

verklighet. Exempelvis lyfter man fram att reglerna inte förhindrar att en bostadsrätt upplåts av 

en bostadsrättsförening som inte är ekonomiskt hållbar, en faktor som kan innebära risker vilka 

är svårbedömda för en konsument. Här kan nämnas frågor som är kopplade till 

bostadsrättsföreningarnas redovisning, den ekonomiska planen och intygsgivarna som viktiga 

komponenter för att utläsa huruvida en bostadsrättsförening har en hållbar ekonomi.133 

 

Utredningen behandlar även det faktum att byggföretagen i praktiken använder andra 

benämningar än förhandsavtal på avtalen, så som boknings- eller reservationsavtal, vilka utgör 

ett förhandsavtal inför ett förhandsavtal alternativt ersätter förhandsavtalet i dess helhet. Dessa 

avtal står utanför lagreglering vilket innebär att byggföretagen utformar villkoren i dess helhet, 

vilket i många fall innebär att olika former av avgifter ska erläggas vid tecknandet. I motsats 

till de lagreglerade förhandsavtalen är det inte föreningen som formellt sett är intressentens 

motpart vid dessa avtal, utan byggföretagen som bygger föreningens hus. Genom att benämna 

avtalet med annat namn kringgår byggföretagen den lagstiftning som finns för förhandsavtal. 

Trots att lagstiftningen kringgås finns det ingen bestämmelse i dagens BRL som ogiltigförklarar 

avtal som syftar till att utgöra förhandsavtal men som rubriceras med annat namn än 

förhandsavtal. Dessa avtal förblir giltiga för parterna, utan att omfattas av regleringen BRL 

ställer upp för förhandsavtal.134  

 

6.3.2 Utredningens överväganden och förslag 

I följande avsnitt kommer utredningens förslag på ny lagtext att citeras för att sedan 

kommenteras, citeringen görs dels för att läsaren direkt ska upplysas om den exakta 

lagstiftningen som utredningen föreslår, dels för att det som läsare ska vara enklare att ta till 

sig den motivering som utredningen lagt fram för de aktuella bestämmelserna. För att särskilja 

                                                 
132 SOU 2017:31, s. 17. 
133 SOU 2017:31, s. 18. 
134 SOU 2017:31, s. 26 f. 
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vad som utgör föreslagen lagtext från befintlig lagtext kommer den föreslagna lagtexten att 

kursiveras.   

 

6.3.2.1 Förhandsavtalets innehåll och bostadsrättsföreningens informationsskyldighet 

5 kap. 3 § BRL 

”Ett förhandsavtal ska upprättas skriftligen och skrivas under av parterna. I avtalet ska 

följande anges: parternas namn, den lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt jämte i 

förekommande fall upplåten mark och till lägenheten övriga med bostadsrätt upplåtna 

utrymmen, beräknad tidpunkt för upplåtelsen, de beräknade avgifterna för bostadsrätten och, 

i förekommande fall, belopp som lämnas i förskott.  

  Av förhandsavtalet ska även framgå uppgift om gällande bygglov. 

De beräknade avgifterna för bostadsrätten ska grundas på en kalkyl över kostnaderna för 

projektet. Kalkylen ska vara försedd med ett intyg av två sådana intygsgivare som avses i 3 

kap. 3 och 3 a §§. Av intyget ska framgå 

1. att de i kalkylen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med 

tillgängliga handlingar, samt 

2. att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att kalkylen framstår som hållbar.  

I intyget ska intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheter som ligger till grund 

för deras bedömning och vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem. Styrelsen ska 

hålla kalkylen och intyget tillgängliga för förhandstecknaren innan avtalet ingås.” 

 

5 kap. 3a § BRL 

”Bostadsrättsföreningen ska skriftligen informera förhandstecknarna vid väsentliga 

förändringar av förhandsavtalet eller vad som annars har överenskommits.” 

 

 

I syfte att stärka konsumentskyddet innebär förslaget ytterligare krav på förhandsavtalets 

innehåll. Genom att ställa högre krav på innehållet i förhandsavtalen tillsammans med en 

skyldighet att informera vid väsentliga förändringar enligt 5 kap. 3a § BRL förväntas 

konsumentskyddet stärkas. Genom att öka kravet på information som ska anges i 

förhandsavtalet kan konsumenten i sin tur ställa krav på att föreningen uppfyller dessa krav vid 

tecknandet av upplåtelseavtalet.135  

 

Gällande förslagets bestämmelse benämnd 5 kap. 3a §, innefattar denna en skyldighet för 

bostadsrättsföreningen att skriftligt informera förhandstecknarna vid väsentliga förändringar av 

                                                 
135 SOU 2017:31, s. 232 f. 
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förhandsavtalet eller vad som annars överenskommits. Det blir således styrelsen som får avgöra 

huruvida en förändring är väsentlig eller ej. Som exempel på en väsentlig förändring nämns 

ändringar av lägenhetens storlek eller utförande och byggnation av garage ovan mark istället 

för under mark. 

 

6.3.2.2 Möjligheten att frånträda avtalet som förhandstecknare 

5 kap. 8 § BRL 

”Förhandstecknarna får efter uppsägning genast frånträda avtalet, om 

1. lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen, 

2. upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom 

skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen, eller 

3. de avgifter som ska betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än som angavs 

i förhandsavtalet eller förutsättningarna på annat sätt väsentligen avviker från 

vad som avtalats och förhandstecknaren av denna anledning säger upp avtalet 

inom tre månader från den dag då han eller hon fick kännedom om den högre 

avgiften eller den väsentliga avvikelsen.”  

 

Den nuvarande BRL möjliggör en rätt för förhandstecknare att frånträda förhandsavtalet under 

vissa förutsättningar enligt 5 kap. 8 § BRL. När förhandsavtalet avser nyproduktion finns det 

faktorer som gör att förhandstecknaren har ett osäkrare underlag med anledning av att husen 

vid tecknandet troligtvis inte ens börjat byggas. I dagsläget finns det ingen reglering, utöver de 

allmänna rättsgrundsatserna om hävning, för konsumentens rätt att frånträda förhandsavtalet 

om något inträffar som i väsentligt avseende avviker från vad parterna avtalat.136 För att 

förbättra den kritik som riktats mot konsumentskyddet föreslår utredningen därför att det ska 

införas en rätt till hävning i BRL. Av bestämmelsen framgår att förhandstecknaren har, efter 

uppsägning, rätt att omedelbart frånträda avtalet om förutsättningarna väsentligen avviker från 

vad som avtalats. Under definitionen ”vad som avtalats” ska även sådant som parterna kommit 

överens om utanför förhandsavtalet ingå. Vidare ska samtliga väsentliga avvikelser ingå i 

bestämmelsen, såsom faktiska fel, rådighetsfel samt rättsliga fel.137 

 

 

                                                 
136 Om allmänna rättsgrundsatser om hävning, se prop. 1990/91:92 s. 91 f, SOU 2000:2 s. 95 och 

Nilsson Hjorth och Uggla, Bostadsrättslagen, En kommentar, 5 uppl. 2014, s. 139.  
137 SOU 2017:31, s. 235 f. 
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6.3.2.3 Föravtal mellan byggbolag och bostadssökande ska vara ogiltigt 

5 kap. 4 § BRL 

”Ett förhandsavtal som ingås i strid med bestämmelserna i 3 § är ogiltigt. 

Ett annat avtal än förhandsavtal enligt 3 §, vars syfte är framtida upplåtelse av en viss 

lägenhet med bostadsrätt, är ogiltigt. Detsamma gäller ett förhandsavtal som ingås i strid 

med bestämmelserna i 3 §.” 

 

Vad gäller avtal som ingås mellan byggföretag och bostadssökanden före dess att förhandsavtal 

tecknas, fortsättningsvis föravtal, brukar av byggföretagen benämnas boknings- och 

reservationsavtal, men även andra namn kan förekomma. Huruvida föravtalen rent rättsligt ska 

klassificeras är dock inte klarlagt, eftersom de inte går under den reglering som gäller för 

förhandsavtal. Syftet med ett föravtal är att byggföretagen vill se intresset för ett projekt. Går 

byggföretaget vidare med projektet får personer som tecknat föravtal en möjlighet att ingå 

förhandsavtal med bostadsrättsföreningen alternativt avstå och därmed frånträda avtalet. I 

praktiken innebär detta att ett optionsavtal ingås mellan den bostadssökande och byggföretaget. 

En bostadssökande som erlägger bokningsavgift i enlighet med ett föravtal riskerar dock att inte 

få tillbaka erlagd bokningsavgift om köpet inte fullföljs.138 Genom att benämna avtalet med 

annat namn kringgår byggföretagen den lagstiftning som finns för förhandsavtal. Utredningen 

föreslår att avtal som har till syfte att binda en bostadssökande till ett framtida köp av en 

bostadsrätt, men som inte benämns förhandsavtal, ska vara ogiltiga.139 Istället ska det enda sättet 

att binda en bostadssökande vara genom förhandsavtal i enlighet med 5 kap. 3 och 4 §§ i 

utredningens förslag på BRL.140 

 

6.3.2.4 Associationsrättsligt samtycke och skadestånd 

Med anledning av NJA 2013 s. 117 har utredningen även tagit ställning gällande problematiken 

med byggmästarbildade bostadsrättsföreningars styrelse som kan ge upphov till 

intressekonflikter mellan föreningen och entreprenören.  Konsumentskyddet är i dagsläget 

bristande när interimsstyrelser fattar beslut som gynnar byggföretagen mer än 

bostadsrättsföreningen. Utredningen menar att rättsfallet ger utslag för det faktum att 

föreningen enbart kan ges rätt till skadestånd av styrelseledamöter om inte samtliga berörda 

föreningsmedlemmar samtyckt till det aktuella beslutet. Har samtycke getts till att styrelsen 

                                                 
138 Artikel av Kainz Rognerud i Dagens Nyheter den 1 mars 2004, ”Byggbolaget JM lurar 

borättskunder på avgift”. 
139 SOU 2017:31, s. 26 f. 
140 SOU 2017:31, s 243 ff. 
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fattat ett korrekt beslut, finns det alltså ingen möjlighet för föreningen eller medlemmarna att 

kräva skadestånd av styrelseledamöterna. Av utredningen framkommer att samtyckesprincipen 

existens är möjlig med anledning av föreningsintresset. SAS-principen ger upphov till att 

samtliga medlemmars samtycke i ett beslut alltid ligger i föreningens intresse, oberoende av de 

konsekvenser som föreningen får i och med beslutet. Hade HD gjort gällande en annan slutsats 

än denna, hade det medfört att föreningen hade ett eget intresse vilket skiljer sig från 

medlemmarnas. Trots att domen bekräftar det traditionella synsättet om att associationsrätten 

utgör ett privaträttsligt område, där privata äganderätten och individuell rättslig autonomi ska 

beaktas, menar utredningen att det inte finns hinder mot att rättsordningen uppmuntrar att andra 

värden och intressen beaktas.141  

 

Vidare finner utredningen, i likhet med NJA 2013 s. 117 skiljaktiga justitieråd, att särdragen 

hos byggmästarbildade bostadsrättsföreningar riskerar att ge upphov till oönskade resultat ur 

ett konsumentskyddshänseende. Ett samtycke i den inledande fas där föreningen ännu inte har 

några bosatta föreningsmedlemmar ger utslag för samtycke från medlemmar som är synonyma 

med styrelsemedlemmarna, vilket gör att samtycket enbart innebär ett förfogande över andra 

personers ekonomiska intressen, och inte en egen ekonomisk angelägenhet, vilket är syftet med 

samtycket.142 Med anledning av att föreningen ska fatta beslut utefter ett långsiktigt perspektiv, 

faller det sig naturligt att beakta framtida medlemmars intresse vid beslutsfattandet, annars finns 

det en risk att interimsstyrelsen fattar beslut utan att framtida medlemmar blir informerade.143  

 

Det finns olika möjligheter för att få till stånd ett särskilt skydd för förhandstecknare vilka 

utredningen tar upp. Förslagsvis skulle ett rättsskydd kunna utarbetas i form av inskränkningar, 

istället för omdefinieringar, av associationsintresset. Därigenom skulle framtida medlemmar i 

bostadsrättsföreningar erhålla ett utökat skydd genom specifika lagregler, istället för att 

inkludera framtida medlemmar i associationsintresset. Detta skulle kunna möjliggöras i form 

av ett tillägg i BRL som särreglerar interimsstyrelsens ansvar. De hinder som kan anföras mot 

en expandering av associationsintresset är dels den bristande förutsebarhet som en sådan 

bestämmelse skulle medföra enskilda styrelseledamöter. Det finns även en risk att en sådan 

utvidgning skulle innebära ett avsteg från associationsrättens grundläggande principer 

beträffade förutsättningarna för beslutsfattande inom föreningar. En annan möjlighet till att ge 

                                                 
141 SOU 2017:31, s. 248 ff.  
142 Se vidare 2.6 angående interimsstyrelsers uppbyggnad. 
143 SOU 2017:31, s. 250.  
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förhandstecknare information och insyn i besluten som fattas, är att medge förhandstecknare 

medlemskap i föreningen vid undertecknandet av förhandsavtalet. Uppfattningen är dock att 

det skulle vara problematiskt att förena med en rationell byggnadsverksamhet. Ett annat förslag 

är ett krav på att en extern förtroendevald ingår i den byggande styrelsen som garant för att 

säkerställa att föreningens långsiktiga intresse beaktas. Förslaget skulle dock medföra 

administrativa merkostnader och byråkrati vilka gör förslaget obefogat.  

 

Sammantaget finner utredningen att konsumentskyddet stärks i tillräcklig grad genom de 

förslag som lagts fram gällande föravtals ogiltighet, ett utökat krav på föreningens skyldighet 

att utge information, förhandsavtalets utvidgade innehåll och en större möjlighet för 

förhandstecknare att frånträda förhandsavtalet. Uppfattningen är således att det inte finns något 

behov av att särreglera skadeståndsansvaret för styrelseledamöter i interimsstyrelser.144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 SOU 2017:31, s. 250 ff.  
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7. ANALYS 

7.1 Bakgrund 

Konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden är generellt sett välfungerande. Majoriteten av 

Sveriges bostadsrättsföreningar har en välgrundad ekonomi och en långsiktig plan för att 

tillgodose sina medlemmar med ett tryggt boende. Det ska dock inte förringas att BRL är 

förenad med brister. Under de senaste åren har bostadsrättsmarknaden bestått av en fortsatt 

prisuppgång och konsumentskyddet har ifrågasatts från olika håll. Debatten har bland annat 

berört frågor beträffande interimsstyrelser, ekonomiska planer och jäviga intygsgivare. Det har 

bl.a. hävdats att reglerna möjliggör att bostadsrätter upplåts av föreningar som inte är 

ekonomiskt hållbara. Det ständigt ökade värdet på bostadsrättslägenheter är också en faktor 

som gör att vikten av ett konsumentskyddande regelverk förstärks.  

 

Att det finns ett fungerande konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden gör sig inte minst 

gällande när en bostadsrätt säljs för första gången. Detta eftersom bostadsrättsköparen i dessa 

fall ofta ställs mot ett byggföretag vilken utgör en starkare part. För att råda bot på denna 

obalans behöver lagstiftaren vidta åtgärder för att skydda konsumenten i dessa situationer. 

Efterfrågan på ett starkt konsumentskydd kommer inte enbart från enskilda bostadsrättshavare, 

även för personer som sitter i interimsstyrelser kan tänkas finna trygghet i att ha klara direktiv 

för dess ansvar gentemot förhandstecknare. Att interimsstyrelsen inte förhandlar sig till de allra 

förmånligaste villkoren kan tyckas vara oproblematiskt då framtida bostadsrättshavare kan 

tillvarata sina intressen på en fri marknad. Vid köp av nyproduktion finns en ekonomisk plan 

där relevanta uppgifter för köpet framkommer, som köpare ingår du avtal enbart om du finner 

det som erbjuds förmånligt enligt egna preferenser. Alternativet till att teckna förhandsavtal på 

en nyproducerad lägenhet enligt de förutsättningar som där erbjuds, är att köpa en redan 

befintlig bostadsrätt till ett marknadspris. Problemen med tecknande av förhandsavtal 

uppkommer dock under den period som förhandstecknaren står utan medlemskap i föreningen. 

Utan medlemskap saknas rätt till insyn och rösträtt i beslut som fattas för föreningens räkning. 

 

I dagsläget kan en interimsstyrelse ingå oskäliga avtal och beslut vilka kan få långvariga 

ekonomiska konsekvenser för en förening. Som privatperson kan en felvärderad bostad få 

enorma följder för den enskildas ekonomi, eller till och med leda till en personlig konkurs. Å 

andra sidan är det givet att styrelsen behöver viss handlingsfrihet och det måste fortsättningsvis 

vara möjligt att skapa bostadsrättsföreningar i form av byggmästarbildning. Frågan är dock, om 
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man bör värdera styrelsens lojalitetsplikt i förhållande till det långsiktiga föreningsintresset 

tyngre, än den formella rätten medlemmar getts att samtycka till otillbörliga rättshandlingar?  

 

7.2 Långsiktigt föreningsintresse 

En rådande utgångspunkt inom associationsrätten är att befintliga medlemmar i associationen 

har ett eget ekonomiskt intresse, vilket framgår av 1 kap. 1 § FL respektive 3 kap. 3 § ABL. 

Det är dessa bestämmelser som ligger till grund för principen om samtliga medlemmars 

samtycke. Generalklausulen syftar till att skydda medlemmar från att styrelsen utövar sin makt 

på ett negativt sett gentemot föreningens ekonomi. Att bestämmelsen tillåter sig vara fakultativ 

är tänkt att fungera på ett sätt där samtliga medlemmar samtycker till ett beslut som annars 

skulle strida mot en skyddsregel som lagen ställer upp för att skydda medlemmars ekonomiska 

intresse i associationen. Vid byggmästarbildade bostadsrättsföreningar föreligger ett avsteg från 

1 kap. 1 § FL och 3 kap. 3 § ABL. Detta eftersom styrelseledamöter i en interimsstyrelse saknar 

ett eget ekonomiskt intresse av besluten som fattas för föreningens räkning. Att samtycka till 

ett oförenligt beslut rör inte dessa medlemmars privata ekonomi på ett sätt som det skulle göra 

för en traditionell styrelseledamot. Istället är det föreningens framtida medlemmar som får finna 

sig i de beslut som interimsstyrelsen fattar under åren som fastigheten färdigställs. Som Edlund 

påstår finns det skäl att se till bostadsrättsföreningars långsiktiga syfte, när skyddsreglerna i FL 

beaktas.145 Det kan finnas skäl till att inte låta byggmästarbildade föreningar disponera över 

vissa föreningsintressen. Det blir därför av vikt att se till realiteterna i associationen och inte 

nöja sig med de formella förhållandena, ett resonemang som stöds av HD:s domskäl i NJA 1992 

s. 143. Att beakta associationens intresse utifrån ett långsiktigt perspektiv är en skyldighet enligt 

engelsk aktiebolagsrätt vilket framkom av Report of the second savoy Hotel Investigation.146 

Av rapporten framgick att det inte var tillräckligt för styrelseledamöter att agera i ett kortsiktigt 

perspektiv för att tillgodose bolagets intresse. Hänsyn skulle även tas med beaktande av ett 

långsiktigt perspektiv vilket innebär att även framtida aktieägare intressen skulle tillgodoses.  

 

Vi kan vidare konstatera att både jävsregeln och generalklausulen skyddar de framtida 

bostadsrättshavarna i en situation som NJA 2013 s. 117, eftersom beslutet innebar både 

intressejäv, ställföreträdarjäv och var till otillbörlig fördel för en medlem till nackdel för 

föreningen. Men i och med att bestämmelserna är fakultativa blev skyddet som FL ställer upp 

                                                 
145 Se avsnitt 3.6.2.3 för redogörelse av justitieråd Edlunds skiljaktiga mening i NJA 2013 s. 117. 
146 Se avsnitt 5.3 för redogörelse av rapporten.  
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i praktiken betydelselös. Vad som kan ifrågasättas är om några relevanta intressen påverkades 

av det otillbörliga beslutet? Vid den aktuella tidpunkten var ledamöterna som satt i 

interimsstyrelsen de enda medlemmarna i föreningen, varav dessa medlemmar inte hade för 

avsikt att kvarstå som medlemmar i föreningen. Här kan diskuteras huruvida det föreligger ett 

behov av en utvidgning som skyddar framtida bostadsrättshavarna, eftersom det i praktiken är 

ett vanligt förekommande att interimsstyrelsen är föreningens enda medlemmar när flertalet 

viktiga beslut fattas med byggföretaget. Att det föreligger ett behov av någon form av 

utvidgning till skydd för framtida bostadsrättshavarna stöds av NJA 2013 s. 117.  

 

7.3 Ska förhandstecknare ges skydd i BRL? 

En framtida medlem eller aktieägare utgör inte en skyddad intressegrupp i svensk lagstiftning. 

Det är därför av relevans att analysera huruvida en stakeholder approach borde tillämpas istället. 

En bostadsrättsförening ska bedrivas med ett långsiktigt perspektiv. För att beakta ett långsiktigt 

perspektiv bör även framtida medlemmar eller aktieägare tas hänsyn till i beslutsfattandet. 

Frågan är om HD borde vidgat intressegruppen i NJA 2013 s. 117? Målet berörde en precis 

nystartad bostadsrättsförening som saknade bosatta medlemmar i föreningen när samtliga 

medlemmar samtyckte till det aktuella beslutet. Hade lojalitetsplikten innefattat en stakeholder 

approach vid tidpunkten för styrelsens beslutsfattande skulle styrelseledamöterna varit tvungna 

att se till ett långsiktigt perspektiv och därigenom tagit hänsyn framtida medlemmar i sitt 

agerande.  

 

Gällande den jävsproblematik som föreligger när interimsstyrelser har intressen i föreningens 

motpart, tjänar det engelska rättsfallet Aberdeen Railway v Blaikie Brothers bra som jämförelse 

med utgången i NJA 2013 s. 117. Genom att domstolen beaktade den intressekonflikt som 

uppstod för styrelseledamoten Mr Blaikie i och med att han hade inflytande i bägge företag, 

drog man slutsatsen att han inte skulle kunna bidra till att tillvarata Aberdeen Railways bästa 

intressen. Utgången i målet var således att Aberdeen Railways inte var bunden av det ingångna 

köpeavtalet. Hade den engelska domaren Lord Cranworth dömt i NJA 2013 s. 117 hade han 

förmodligen konstaterat att i och med att interimsstyrelsen hade inflytande i byggföretaget, 

skulle detta hindra dem från att tillgodose att föreningens intressen beaktades. Att de ingick en 

överenskommelse där parterna korrigerade ett redan ingått entreprenadavtal, enbart till fördel 

för byggföretaget, skulle Cranworth troligtvis se som oskäligt och föreningen skulle erhålla det 

yrkade skadeståndet.   

 



57 

Hade styrelseansvaret sträckt sig så långt hade man som förhandstecknare förmodligen känt sig 

tryggare inför tecknandet av förhandsavtal. Det finns annars en risk att privatpersoner drar sig 

från att köpa nyproduktion samt att interimsstyrelser fortsättningsvis missköter sin 

handlingskraft. Å andra sidan vållar en breddad intressentmodell ett betydligt större ansvar för 

styrelseledamöter, vilket skulle kunna leda till att intresset för att sitta som styrelseledamot kan 

komma att minska. I NJA 2013 s. 117 framhöll HD även billighetsskäl mot en utvidgning av 

ansvarsfrågan, med grund i styrelseledamöters behov av förutsebarhet. Skulle man istället vidga 

BRL i stil med Aberdeen Railway v Blaikie Brothers, skulle det innebära att lagstiftaren måste 

förbjuda interimsstyrelser som har koppling till byggföretaget. För att möjliggöra detta i 

praktiken skulle föreningen, genom byggherren, behöva finna en interimsstyrelse som kan 

verka för föreningens bästa utan att koppling till byggföretaget finns. Förslagsvis skulle en 

sådan interimsstyrelse bestå av förhandstecknare till föreningens lägenheter. Förslaget är dock 

inte utan hinder, en interimsstyrelse måste tillsättas redan innan föreningen funnit 

förhandstecknare, eftersom en styrelse utgör ett krav för registrering av bostadsrättsföreningen 

enligt 1 kap. 2 § BRL. 

 

7.4 Är förslagen som SOU 2017:31 uppställer tillräckliga för att tillgodose ett starkt 

konsumentskydd för förhandstecknare? 

I NJA 2013 s. 117 diskuterar HD om det finns skäl att göra avsteg från synsättet att 6 kap. 10 

och 13 §§ FL kan åsidosättas om samtliga medlemmar samtycker till det. HD slog fast att ett 

beslut som fattats med samtliga medlemmars samtycke i en bostadsrättsförening, inte kan 

förorsaka skadeståndsskyldighet för styrelseledamöterna oavsett om beslutet är otillbörligt för 

föreningen. Av domen kan man utläsa att HD inte anser det motiverbart att utvidga det 

befintliga skyddet som FL ställer upp, till skydd för medlemmar i bostadsrättsföreningar. 

Domstolen ansåg inte att det fanns tillräckliga skäl för att tillgodose blivande medlemmar 

samma skydd som befintliga medlemmar. Att HD överhuvudtaget resonerar i frågan angående 

huruvida det finns skäl att göra avsteg från den så kallade SAS-principen, tyder på att domstolen 

är öppna för en diskussion för alternativa undantag. Frågan är om en styrelseledamot vid vissa 

typer av beslut, ändock ska vara skyldig att ta hänsyn till skyddsreglerna oavsett om samtycke 

har getts? Motiveringen för detta torde vara att skydda personer som i dagsläget står utanför 

föreningen, men som inom en snar framtid blir medlemmar. Doktrin lämnar inte stöd för att ett 

avsteg från denna grundprincip är möjlig. Vid en analogi till aktiebolagsrättsliga litteraturen har 

uttalanden angett att minoritetsskyddet i ett aktiebolag enbart omfattar nuvarande aktieägare. 

Framtida aktieägare är således inte skyddade, varför en analogi inte talar för en utvidgning 
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heller. En annan relevant fråga är om byggmästarbildad bostadsrättsföreningarna bör behandlas 

på samma sätt som de mer traditionella bostadsrättsföreningarna? När byggföretag säljer 

bostadsrätter på detta sätt föreligger en affärsverksamhet, till skillnad från när 

bostadsrättshavare säljer sitt boende till en annan privatperson. Denna associationsform öppnar 

upp för en ny intressegrupp, nämligen de blivande bostadsrättshavarna som har bundit sig till 

att genomföra ett köp av en lägenhet genom ett förhandsavtal.  

 

Det finns ett behov av att lagstiftaren går in och skyddar dessa förhandstecknare som är helt 

maktlösa framtill den dag de får medlemskap i föreningen. Genom SOU 2017:31 kan vi dock 

konstatera att ett konsumentskydd för förhandstecknarna är på god väg att stärkas. Utredningen 

föreslår att förhandsavtalets innehåll ska utökas och man ger förslag på ytterligare formkrav. 

Detta för att i möjligaste mån undvika oklarheter för vad som avses med upplåtelsen, vilket 

bidrar till en tydligare bild för både byggherrens och förhandstecknares förväntningar på vad 

som avtalas mellan parterna. Vidare införs en ny bestämmelse där föreningen åläggs att 

skriftligen informera förhandstecknare om väsentliga förändringar av förhandsavtalet 

uppkommer. Här ges förhandstecknarna alltså en tydlig form av insynsrätt, även om det är upp 

till styrelsen att avgöra vad som utgör en väsentlig förändring.  Genom att reglera en skyldighet 

som denna, bidrar det förhoppningsvis till att interimsstyrelsen handlar med en större 

försiktighet för att undvika att väsentliga förändringar sker. Vidare ges förhandstecknare en 

utvidgad rätt att frånträda avtalet om väsentliga avvikelser inträffar. Med anledning av att 

mycket kan förändras under den period där föreningens hus byggs finns det skäl för att ge 

förhandstecknaren denna möjlighet. Rätten att frånträda avtalet föreslås begränsas till att gälla 

enbart om uppsägning sker inom tre månader från den dag förhandstecknaren fick kännedom 

om avvikelsen, en förutsättning som är skälig eftersom byggherren behöver tid för att hitta en 

ny köpare av lägenheten. Utredningen vill även införa en bestämmelse som anger att 

förhandsavtal som står i strid med bestämmelsen om förhandsavtals formkrav ska vara ogiltigt. 

Vidare ska andra avtal än förhandsavtal vilka syftar till en framtida upplåtelse av en särskild 

lägenhet, vara ogiltiga. Detta för att hindra att andra avtal finns på marknaden som inte ger 

konsumenten de skydd som lagen ställer upp. Behovet av att införa en sådan bestämmelse är 

rimlig eftersom flertalet varianter av föravtal används på bostadsrättsmarknaden idag.  

Sammanfattningsvis synes det visat att utredningen tagit det bristande konsumentskyddet på 

allvar och infört flertalet regler som bidrar till en starkare situation för konsumenter som vill 

ingå förhandsavtal. 
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7.5 Slutsats 

Arbetet har syftat i att besvara tre frågeställningar:  

1. Vad innebär lojalitetsplikten för styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar?  

2. På vilket sätt kan konsumentskyddet för förhandstecknare stärkas, vid köp av nyproducerade lägenheter? 

3. Finns det anledning att ta intryck av den engelska rättsordningen och utvidga intressegruppen som 

lojalitetsplikten idag skyddar? 

 

Den första frågeställningen har besvarats och behandlats genomgående i arbetet. För att 

sammanfatta kärnfrågan kan vi konstatera att styrelseledamöters lojalitetsplikt inte omfattar 

förhandstecknare eller framtida föreningsmedlemmar. Som förhandstecknare erhåller du inte 

medlemskap i föreningen, vilket innebär att styrelseledamöter är föreningens enda medlemmar 

under föreningens inledande år. Styrelsen kan vidare fatta beslut som är till nackdel för 

föreningen och dess medlemmar samt framtida medlemmar. Genom att 6 kap. 10 och 13 §§ FL 

är fakultativa, kan oförenliga beslut enkelt åsidosättas vilket gör att besluten inte kan klandras. 

Detta leder till att en interimsstyrelse kan fatta oförenliga beslut utan att hållas 

skadeståndsansvariga. 

 

Fråga två och tre är frågeställningar som torde kunna vridas och vändas på. Att konstatera är 

dock att redan i 1971 års BRL fann man det problematiskt att låta förhandstecknare stå utanför 

föreningens skyddsnät under en längre tid.147 Behovet av en klarare lagstiftning är även 

motiverat ur rättssäkerhetssynpunkt. Ett sätt att stärka konsumentskyddet för förhandstecknare 

är att ändra BRL i enlighet med förslagen SOU 2017:31 lagt fram. Utredningen föreslår olika 

former för att reglera ett skydd för framtida medlemmar, men slutsatsen landar i att en 

utvidgning av associationsintresset till att omfatta framtida medlemmar inte är befogad. 

Förslaget menar alltså att det inte finns tillräckliga skäl för att frångå en av de grundläggande 

principerna inom svensk associationsrätt för att ge framtida medlemmar ett skydd. Däremot 

lägger man fram andra förslag på förändringar i BRL som ska bidra till att förhandstecknare 

erhåller ett tillräckligt skydd. Att utredningen inte föreslår en utvidgning av intressekretsen till 

att omfatta förhandstecknare är inte helt överraskande. Att föreslå en sådan utvidgning skulle 

innebära en inte oväsentlig utvidgning av det skydd för minoriteten och blivande medlemmar 

som ställs upp i lagstiftningen. Det skulle även medföra ett avsteg från grundläggande 

associationsrättsliga principer rörande förutsättningarna för beslutsfattandet inom föreningar. 

Frågan är om det finns tillräckligt starka skäl för att motivera ett sådant avsteg? Att etablera ett 

                                                 
147 Se avsnitt 2.2.  
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nytt undantag för en grundläggande princip kräver en gedigen argumentation. Det ska inte 

förringas att det i realiteten föreligger ett konsumentköp när en byggmästarbildad förening 

säljer bostadsrätter för första gången. Det är lagstiftarens skyldighet att se till att avtal där ena 

parten utgör en svagare part innehar ett gediget skydd. Idag utgör regleringen för 

förhandstecknare i BRL inte en tillräcklig karaktär av konsumentskydd. Detta är klandervärt 

med anledning av att det är vid stora investeringar, som köp av en bostad innebär, som 

privatpersoner behöver särskilt stöd i form av en skyddande lagstiftning. Utredningens förslag 

må inte göra förhandstecknare till medlemmar i föreningen, däremot föreslås bl.a. en vidgad 

möjlighet för insyn i styrelsens beslutsfattande. Vidare vidgas möjligheten för 

förhandstecknaren att frånträda avtalet. 

 

Syftet med arbetet var att analysera huruvida lojalitetsplikten bör vidgas för att ge framtida 

bostadsrättshavare ett starkare konsumentskydd vid köp av nyproduktion. Arbetet har utrett en 

utländsk rättsordning där lojalitetsplikten omfattade framtida aktieägare. Att vidga den svenska 

rättsordningen på ett sådant sätt är idag inte befogad eftersom konsumentskyddet för 

förhandstecknare kan stärkas utan att frångå associationsrättens grundläggande principer. 

Förhoppningsvis möjliggör SOU 2017:31 att det begränsade konsumentskydd som idag ges till 

förhandstecknare, inom en snar framtid har ersatts genom en reviderad BRL. En sådan 

lagändring kommer att bidra till en jämnare och effektivare marknad. En tydligare lagstiftning 

skulle även gynna samtliga inblandade parter vid köp av nyproduktion, med anledning av att 

lagstiftaren bidrar till att grundläggande förutsättningar för köpet specificeras i lagstiftningen.  
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