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1 Inledning 

 Introduktion till uppsatsämnet 1.1

På 30- talet presenterade Berle och Means sina numer världsberömda 

iakttagelser av en aspekt av principal- agent problemet, nämligen fenomenet 

”the separation of ownership and control,”1 som uppstår i bolag med spritt 

ägande.2 Fenomenet som Berle och Means belyste anses än idag vara en 

grundläggande konflikt inom aktiebolaget som samarbetsform, och har på 

senare tid uppmärksammats på grund av flera kända företagsskandaler.3 

Bolagsledningar som handlar i eget intresse på bekostnad av aktieägarnas 

intressen är ett aktiebolagsrättsligt grundproblem i både Sverige och England.4  

 I den anglo-amerikanska världen har bolag med spritt ägande funnits 

länge. Mot bakgrund av detta har det utvecklats rättsprinciper som syftar till att 

komma till rätta med agentproblemet. I engelsk rätt finns en väl utvecklad och 

långt gående lojalitetsplikt som åligger bolagsledningen.5 Denna lojalitetsplikt 

har utvecklats i praxis, och rättsområdet som avser förbudet att utnyttja bolagets 

affärsmöjligheter, känt som ”corporate opportunities”, är en viktig aspekt av 

lojalitetsplikten.6 Lojalitetsplikten och det därmed sammanhängande förbudet att 

utnyttja bolagets affärsmöjligheter har kodifierats i Companies Act 20067, och 

ska tolkas mot bakgrund av bakomliggande praxis.  

 I svensk rätt finns ingen uttalad lojalitetsplikt i vare sig lagstiftning 

eller förarbeten, och det saknas en allmän juridisk lära som konkretiserar den 

aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten.8 Det är dock allmänt erkänt att en sådan 

existerar, med innebörden att bolagsföreträdare har en skyldighet att främja 

bolagets intresse och att inte främja sitt eget eller någon annans intresse på 

bekostnad av bolaget.9 Även i svensk aktiebolagsrätt syftar lojalitetsplikten till 

att hantera agentproblematiken.10 Lojalitetsplikten anses härledd ur styrelsens 

                                                      
1 Berle, Adolf A, Means, Gardiner C,”The Modern Corporation and Private Property”, Macmillan 
Company, 1932. 
2 Sevenius, Robert, ”Bolagsstyrning”, Studentlitteratur, Stockholm, 2007, [Cit. Sevenius], s. 79. 
3 Ett känt svenskt exempel är Skandia. Sevenius, s. 99.  
4 Bergström, Clas, Samuelsson, Per, ”Aktiebolagets grundproblem”, 4u., Norstedts Juridik, Stockholm, 
2012, [Cit. ”Bergström, Samuelsson”], s. 18 f. 
5 Bergström, Samuelsson, s. 19-20. 
6 Dotevall, Rolf, ”Bolagsledningens skadeståndsansvar”, 2u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2008, [Cit. 
Dotevall] s. 177. 
7 [Cit. CA 2006] 
8 Nerep, Erik, Samuelsson, Per, ”Aktiebolagslagen : en lagkommentar. Del 1, kapitel 1-10”, 2u., Thomson 
Reuters, Stockholm, 2009, [Cit. Nerep, Samuelsson], s. 650. 
9 Bergström, Samuelsson, s. 114. 
10 Bergström, Samuelsson, s. 147. 
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och VD’s sysslomannaliknande förhållande till aktieägarna,11 och kommer till 

uttryck i jävsbestämmelserna och generalklausulen i ABL.12 Gränserna för 

lojalitetsplikten är oklara, och förbudet mot att utnyttja bolagets 

affärsmöjligheter är en aspekt som ställer frågan om lojalitetspliktens gränser på 

sin spets.13  

 Ett exempel på när förbudet aktualiseras är när en styrelseledamot eller 

VD genom sitt uppdrag får information om en verksamhet som är till salu och 

skulle passa in i bolagets struktur, men som väljer att förvärva denna 

affärsmöjlighet för egen räkning. Förbudet kan aktualiseras i situationer som 

tangerar konkurrerande verksamhet, missbruk av bolagets egendom eller 

bolagsspecifik information, men täcker därutöver ett vidare område där 

lojalitetsbrottet inte kan klassificeras som någon av ovanstående situationer. 

 En ändamålsenlig utformning av denna aspekt av lojalitetsplikten måste 

balansera skyddet av bolagets intressen med intresset av att stimulera 

entreprenöriell aktivitet. Det är dock mycket oklart vilka affärsmöjligheter som 

omfattas av förbudet.  

 Syfte 1.2

Uppsatsen syftar till att göra en komparativ studie av svensk och engelsk rätt 

med avseende på vilka affärsmöjligheter som omfattas av förbudet att utnyttja 

bolagets affärsmöjligheter, samt analysera detta lege ferenda. I svensk rätt är 

lojalitetspliktens gränser i förhållande till förbudet att utnyttja affärsmöjligheter 

är mycket oklara, varför det finns ett intresse av att undersöka det svenska 

rättsläget. Det aktiebolagsrättsliga grundproblemet avseende intressekonflikten 

mellan bolagsledning och aktieägare, samt lojalitetspliktens syfte att hantera 

detta, är detsamma i svensk och engelsk bolagsstyrning.14 Dessa gemensamma 

nämnare samt att förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter i engelsk rätt är 

mycket väl utvecklat, gör att engelsk rätt tjänar väl för en jämförande studie.15 

                                                      
11 Bergström, Samuelsson, s. 19, Stattin, ”Företagsstyrning. En studie av aktiebolagsrättens regler om 

ägar- och koncernstyrning”, 2 uppl. Uppsala 2008, s. 362 ff., Kedner, Gösta, Roos, Carl Martin, ” 
Aktiebolagslagen : del I (1-9 kap.) : med kommentar”, Fritze, Stockholm, 1995, [Cit, Kedner, Roos], s. 
245.  
12 Dotevall, s. 160. Se även kommentaren till 8 kap 41 § ABL där det uttalas att styrelsen har en allmän 
lojalitetsplikt. Andersson, Sten, Johansson, Svante, Skog, Rolf,”Aktiebolagslagen: En kommentar”, 
(tillgänglig 6 februari 2014, Zeteo), [Cit. Andersson, Johansson, Skog]. 
http://zeteo.nj.se/docview?state=55963.   
13 Svernlöv, Carl, ”Svensk kod för bolagsstyrning”, uppdaterad 2008-09-01, (tillgänglig 25 februari 2014, 
Zeteo) Kommentaren till III Regler för bolagsstyrning, avsnitt 3.2 Styrelsens uppgifter under rubriken 
VD’s väsentliga uppdrag utanför bolaget, http://zeteo.nj.se.ezp.sub.su.se/docview?state=23510. 
14 Bergström, Samuelsson, s. 18 f. 
15 Dotevall menar att amerikansk rätt, med samma anglo-amerikanska rättstradition som engelsk rätt, väl 
kan tjäna som förebild vid behandlingen av lojalitetsplikten. Dotevall, s. 161. 
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Jämförelsen med engelsk rätt belyser rättsområdet som sådant, samt det svenska 

rättsläget satt i perspektiv till engelsk rätt. Den engelska regleringen utgör även 

referenspunkt för den rättspolitiska diskussionen. 

 Avgränsningar 1.3

Utöver aspekten som rör förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter kommer 

den allmänna lojalitetsplikten att behandlas endast översiktligt. Även 

sanktionerna för ett brott mot förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter 

behandlas mycket översiktligt. Den rättspolitiska diskussionen kommer endast 

att behandla lämpligheten av förbudets materiella innehåll, och berör således 

inte i vilken form reglering bör ske. 

 Material och metod 1.4

1.4.1 Svenskt material 

Vid tolkningen av gällande rätt kommer en traditionell rättsdogmatisk metod att 

användas. För att utvärdera och komma med förslag på förbättringar av gällande 

rätt används en objektiv teleologisk metod för att avgöra tillämpning och 

tolkning i linje med aktiebolagsrättens syften och förbudets rättspolitiska syften.  

 Materialet som använts för tolkningen är lag, praxis och doktrin. 

Varken lojalitetsplikten eller förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter 

finns direkt lagreglerade. Lojalitetsplikten omnämns inte heller direkt i 

förarbetena.16 Det finns ingen aktiebolagsrättslig praxis som behandlar förbudet. 

Det finns dock ett avgörande från AD där en arbetstagare utnyttjat bolagets 

affärsmöjlighet, vilket kommer att behandlas. 

 Lojalitetsplikten anses komma till uttryck i ABL, och stadganden som 

kan vara av ledning för förbudet kommer därför att behandlas. Lojalitetsplikten 

är sparsamt behandlad i litteraturen, men har behandlats av framförallt Dotevall, 

Stattin, Svernlöv, Bergström, Nerep och Samuelsson samt Sandström. Förbudet 

att utnyttja bolagets affärsmöjligheter omnämns av Dotevall, Stattin, Bergström 

och Samuelsson och Svernlöv, men diskuteras knappt. Vad som utgör grunden 

till förbudet adresseras inte direkt, och en fråga som inte över huvud taget 

diskuterats i litteraturen är hur förbudet tillämpas avseende affärsmöjligheter 

som upptäcks på företrädarens fritid, affärsmöjligheter som utnyttjats efter 

avlutat uppdrag, samt om bolagets beslut att inte utnyttja affärsmöjligheten har 

någon betydelse för förbudet. Tillgängligt material från samtliga ovan nämnda 

                                                      
16 Det antyds dock att en sådan finns. Det uttalas att styrelse och VD på grund av sin ställning som 
sysslomän åläggs vissa plikter som anses följa av deras organställning i bolaget. Prop. 1997/98:99 s. 187.  
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författare där förbudet direkt behandlas uppgår till några sidor.  

 Analysen kommer att ske med utgångspunkt i förbudets kärna – 

nämligen skyldigheten att inte utnyttja en affärsmöjlighet för egen räkning, eller 

låta den tillkomma annan, på ett sådant sätt att bolagets intressen åsidosätts. 

Analysen de lege ferenda kommer att ske från utgångspunkten att ett 

ändamålsenligt förbud ska bidra till att upprätthålla bolagsledningens lojalitet 

och integritet utan att bli alltför betungande för bolagsledningen, samt värna det 

samhällsekonomiska intresset av entreprenöriell aktivitet.  

1.4.2 Utländskt material 

Jämförelsen med engelsk rätt sker i komparativt syfte, och det engelska 

materialet kommer därför att bearbetas enligt vedertagen juridisk metod. Det 

finns stora mängder engelskt material. De rättskällor som använts är lag, praxis, 

litteratur och artiklar. Den relevanta lagstiftningen är CA 2006, där 

lojalitetsplikten och förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter har 

kodifierats, och regleringen ska tolkas mot bakgrund av bakomliggande 

common law. Praxis före ikraftträdandet av CA 2006 är således i högsta grad 

relevant för att förstå hur motsvarande reglering i lagen ska tolkas. I den mån 

lagen innebär en förändring av common law behövs de gamla rättsfallen för att 

förstå vilken förändring regleringen innebär.17 Det finns omfattande praxis, och 

några av de mest frekvent refererade fallen i praxis och litteratur kommer att 

behandlas lite närmare. Till grund för denna uppsats har några av de centrala 

litterära verken på området använts: Kershaw, Company Law in context; Davies 

och Worthington, Gower and Davies Principles of modern company law; 

French, Mayson och Ryan, on Company Law, Morse, Palmer’s Company Law, 

samt artiklar av bl.a. Clark, Kershaw, Lowry och Edmunds.  

 De frågorna som är centrala för förbudet i engelsk rätt tjänar som 

utgångspunkt för behandlingen av det svenska rättsläget. Dessa frågor är av 

relevans även för det svenska förbudet, nämligen grunden för förbudet och vilka 

kriterier som bedöms för att identifiera om en affärsmöjlighet omfattas av 

förbudet. Avseende vissa frågor som är centrala för tillämpningen av det 

engelska förbudet, exempelvis hur förbudet tillämpas efter avslutat uppdrag, 

finns det knappt någon ledning att få i svenska rättskällor för tolkningen av 

svensk rätt. Dessa frågor kommer ändå att behandlas med avseende på svensk 

rätt i syfte att ge en helhetsbild av det svenska rättsläget. 

                                                      
17 Kershaw, s. 294. 
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 Terminologi och definitioner 1.5

Bolagsledningen Styrelse och VD 

Bolagsföreträdare, företrädare Person i bolagsledningen som är 

styrelseledamot eller VD 

CA 2006 Companies Act 2006 

Director Styrelseledamot enligt engelsk rätt, 

executive eller non- executive 

director (inkluderar VD). 

Directors duties De aktiebolagsrättsliga skyldigheter 

som åligger directors enligt CA 

2006. 

Fiduciary En uppdragstagare enligt engelsk 

rätt.18  

Fiduciary duties De skyldigheter som enligt common 

law åligger en fiduciary. ”A duty of 

outmost good faith, trust, confidence 

and candor”.19 

Trust Fond, stiftelse el.dyl., eller enbart 

innehavet av tillgångar som 

förvaltas för någon annans 

räkning.20 

Trustee En typ av fiduciary som har i 

uppdrag att förvalta tillgångar som 

innehas för annans räkning.21 

 

 Disposition 1.6

Första kapitlet ger en introduktion till uppsatsämnet samt innehåller 

avgränsningar, metodavsnitt, terminologi och definitioner. I andra kapitlet görs 

en allmän presentation av den aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten i engelsk och 

                                                      
18 Garner, A., Bian,(red.) “Blacks Law Dictionary”, 9 u., WEST PUBLISHING CO. USA, 2009, [Cit. 
Blacks Law Dictionary], s. 702. 
19 Blacks Law Dictionary, s. 581. 
20 Blacks Law Dictionary, s. 1647- 1648. 
21 Blacks Law Dictionary, s. 1656. 
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svensk rätt. Tredje kapitlet behandlar det engelska förbudet att utnyttja 

affärsmöjligheter med fokus på grunden till förbudet samt de kriterier som 

identifierar vilka affärsmöjligheter som omfattas av förbudet. I fjärde kapitlet 

behandlas förbudet i svensk rätt och jämförs med engelsk rätt. Framställningen 

utgår ifrån de frågor som enligt engelsk rätt är centrala för tillämpningen av 

förbudet. I femte kapitlet förs en avslutande diskussion. 

2 Allmänt om lojalitetsplikten 

 Kapitlets syfte och disposition 2.1

Detta kapitel syftar till att ge en översiktlig bild av den allmänna lojalitetsplikten 

och presentera principal- agent problemet då detta är den teoretiska förklaringen 

till varför lojalitetsplikten behövs. Kapitlet behandlar bakgrunden till 

lojalitetsplikten i svensk respektive engelsk rätt, samt vilka plikter den anses 

innefatta. Lojalitetsplikten i engelsk rätt behandlas med fokus på den för 

förbudet centrala no- conflicts principen. Svensk rätt behandlas med avseende 

på de regler i ABL där lojalitetsplikten anses komma till uttryck, samt 

konkurrensförbudet som anses följa av lojalitetsplikten. Även den arbetsrättsliga 

lojalitetsplikten i svensk rätt behandlas översiktligt. 

 Principal- agent problemet 2.2

I mycket generella ekonomiska termer uppstår ett s.k. agentproblem så snart en 

uppdragsgivande parts (principalen) välfärd är beroende av en uppdragstagande 

parts (agenten) prestation. På grund av att agenten normalt har ett 

informationsövertag uppstår kostnader för principalen om denne vill övervaka 

agentens prestation. Oövervakad har agenten incitament att handla i eget 

intresse, och problemet är att få agenten att handla i principalens intresse trots 

att principalen inte vet vad agenten gör.22  

 I aktiebolag uppstår ett principal- agent problem i relationen mellan 

aktieägarna (principalen) och bolagsledningen (agenten).23  Bolagsledningen är 

tillsatt för att främja aktieägarnas intressen och aktieägarna har endast begränsad 

kontroll över bolagsledningen. Berle och Means beskrev fenomenet ”the 

separation of ownership and control” som uppstår i publika bolag med spritt 

aktieägande.24 Fenomenet innebär att på grund av det spridda aktieägandet är 

ingen aktieägare tillräckligt inflytelserik för att kunna utöva effektiv kontroll 

över bolagsledningen. Detta innebär i sin tur att aktieägare som är missnöjda 

                                                      
22 Kershaw, David, “Company law in context: text and materials”, Oxford University Press, Oxford, 2009, 
[Cit. Kershaw], s. 168. 
23 Kershaw, s. 168. 
24 Sevenius, s. 79. 
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med hur bolaget styrs ”röstar med fötterna” och säljer sina aktier istället för att 

försöka påverka ledningen.25 Aktieägarnas position avviker alltså från vad som 

normalt förknippas med äganderätt, då de inte utövar kontroll över 

”egendomen” (bolaget), och deras roll är begränsad till att tillskjuta kapital.26 

Fama och Jensen har beskrivit aktieägarna som ”the residual claimants”, 

residualtagare, då deras anspråk omfattar det som finns kvar av bolagets 

tillgångar efter skulder.27  

 De kostnader som uppstår för aktieägarna till följd av att 

bolagsledningen agerar i eget intresse kallas agentkostnader. Dessa kan uppstå 

som en värdeförlust då aktievärdet sjunker i ett dåligt skött bolag, eller genom 

direkta värdeöverföringar från bolaget till agenten genom exempelvis 

överdrivna arvoden till ledningen eller självkontrahering mellan 

bolagsföreträdare och bolaget. Utnyttjande av bolagets affärsmöjligheter är en 

form av direkt värdeöverföring från bolaget till agenten.28 Intressekonflikten 

mellan aktieägare och bolagsledning utgör ett grundproblem inom såväl svensk 

som engelsk aktiebolagsrätt och accentueras i bolag med spritt ägande.29 

 Strukturen för bolagsorganen i Sverige och England 2.3

En viktig skillnad mellan svensk och engelsk bolagsstyrning är att i engelsk rätt 

är styrelsen är det enda ledningsorganet. Dock görs en åtskillnad mellan olika 

typer av directors.30 Directors kan vara antingen executive directors vilka arbetar 

heltid i bolaget eller non- executive directors vilka inte gör det. Som framgår av 

namnet deltar inte non- executive directors i den verkställande ledningen av 

bolaget utan har en enbart beslutande funktion.  

 I svensk rätt finns en uppdelning mellan styrning och ledning.31 För 

publika aktiebolag krävs det enligt 8:50 ABL att en VD utses. Detta krävs inte 

för privata bolag, men en VD får enligt 8:27 ABL utses även i privata bolag. 

Enligt 8:29 ABL är styrelsen överordnad VD och har det yttersta ansvaret för 

bolagets förvaltning. Kompetensfördelningen i ABL innebär att uppdelningen 

mellan beslutsfattande och verkställande organ sker genom delegation. Genom 

delegation avstår styrelsen en omfattande del av sin kompetens till VD,32 som är 

                                                      
25 French, Derek, Mayson, Stephen, Ryan, Christopher, ”Mayson, French & Ryan on Company law” 30 u., 
Oxford University Press, Oxford, 2013, [Cit. French, Mayson, Ryan], s. 433. 
26 Sevenius, s. 80. 
27 French, Mayson, Ryan, s. 434. 
28 Kershaw, s. 169. 
29 Bergström, Samuelsson, s. 18 f. 
30 Sevenius, s. 136. 
31 Sevenius, s. 136. 
32 Dotevall, s. 100. 
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bolagets verkställande organ.33 Genom att göra en åtskillnad mellan styrande 

och verkställande makt i bolaget hanteras ett bolagsstyrningsproblem som delvis 

hänger ihop med att endast ha ett ledningsorgan, nämligen att bolagsledningen 

kontrollerar sig själv. Genom kompetensfördelningen mellan styrelse och VD 

åstadkoms en utomstående kontrollfunktion av den verkställande ledningen. I 

England hanteras problemet genom uppdelningen i executive och non-executive 

directors, då non- executive directors är oberoende i förhållande till den 

verkställande ledningen.34 I svensk kod för bolagsstyrning finns krav på att det 

ska finnas ledamöter i styrelsen som är oberoende i förhållande till företaget och 

företagsledningen.35 

 Lojalitetsplikten i engelsk rätt 2.4

2.4.1 Fiduciary duties 

Directors åläggs en lojalitetsplikt till följd av deras ställning som fiduciaries. En 

fiduciary är en uppdragstagare och relationen till huvudmannen baseras på ”trust 

and confidence”. Den centrala skyldigheten som åligger alla fiduciaries är att de 

måste agera i huvudmannens intresse,36 och avhålla sig från att agera på ett sätt 

som skadar sin huvudman eller missbrukar dennes förtroende.37 En trustee är en 

typisk fiduciary i förhållande till sin huvudman, ”beneficiary”. En trustee har till 

uppgift att förvalta egendom i sin huvudmans intresse och har mindre frihet än 

en director. En trustee tillåts exempelvis inte ta risker med huvudmannens 

egendom utan ska enbart förvalta den, till skillnad från directors som ska ta 

risker och bedriva affärsverksamhet.38 En trustees ställning tycks alltså mycket 

lik sysslomannens ställning enligt svensk rätt.39 Lojalitetsplikten som åligger 

directors har utvecklats i praxis genom analogisk tillämpning av de skyldigheter 

som åligger trustees.40 En director är bunden av sina fiduciary duties även 

utanför arbetstid när denne inte formellt agerar i bolagets intresse om detta 

påverkar bolaget.41 

                                                      
33 Sevenius, s. 135. 
34 Sevenius, s. 137. 
35 Kravet på oberoende innebär bl.a. att det inte får finnas någon koppling till företaget eller 
företagsledningen på grund av anställning, uppdrag, släktskap eller ekonomiska mellanhavanden. Sevenius, 
s. 275. 
36 French, Mayson, Ryan, s. 477-478. 
37 French, Mayson, Ryan, s. 480. 
38 French, Mayson, Ryan, s. 480. 
39 Angående sysslomän, se Dotevall, s. 153, 159. 
40 Davies, Paul, (red), Worthington, Sarah, (red.), “Gower and Davies Principles of Modern Company 

Law”, 9u., Sweet & Maxwell, London, 2012, [Cit. Principles of Modern Company Law], s. 525. 
41 Kershaw, s. 291. 
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I CA 2006 sec. 170 – 181 kodifieras sju generella plikter som åligger directors 

(directors duties):  

i. duty to act within powers, 

ii. duty to promote the success of the company, 

iii. duty to exercise independent judgement, 

iv. duty to exercise reasonable care, skill and diligence, 

v. duty to avoid conflicts of interest, 

vi. duty not to accept benefits from third parties, 

vii. duty to declare interest in proposed transaction or arrangement.  

Detta pliktsystem är baserat på ”common law equitable principles42 of fiduciary 

duties”, och ”common law of negligence”.43 Kodifieringen ska enligt  

sec. 170 (3) tolkas i enlighet med praxis samt bakomliggande common law 

principer.44 Duty to avoid conflicts of interests (hädanefter ”förbudet att försätta 

sig i intressekonflikt”) är centralt för denna uppsats då det kodifierar common 

law- doktrinen om förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter. Övriga 

directors duties kommer inte att behandlas närmare, med undantag för ”duty to 

promote the success of the company”, då denna skyldighet belyser hur bolagets 

intresse definieras.  

2.4.2 Duty to promote the success of the company 

I sec. 172 återfinns den centrala skyldigheten duty to promote the success of the 

company. Sec. 172 har infört det omdebatterade ”enlighted shareholder value”. 

Det stadgas att directors, när de agerar för att ”promote the success of the 

company”, ska ta hänsyn till flera intressenter utöver aktieägarna, bl.a. 

arbetstagare, konsumenter, leverantörer, samhället och miljön. Stadgandet 

infördes på grund av att det ensidiga fokus som varit på att maximera 

aktieägarnas vinst anses ha bidragit till dålig bolagsstyrning. Det nya enlighted 

shareholder value innebär endast en marginell legal skillnad, eftersom intressena 

som rör de stakeholders som räknas upp ska beaktas när directorn agerar för 

medlemmarnas, dvs. aktieägarnas, bästa. Stadgandet lyder nämligen ”duty to 

promote the success of the company for the benefit of the members as a whole”. 

Aktieägarnas intresse är alltså fortfarande överordnat. Davies och Worthington 

menar att en beteendeförändring kan åstadkommas på sikt om stadgandet 

                                                      
42 Equitable principles är rättviseprinciper som följer av common law. Blacks Law Dictionary, s. 619. 
43 Sec. 174, duty to excercise reasonable care, skill and diligence, är strikt taget inte en fiduciary duty utan 
ger uttryck för common law of negligence. French, Mayson, Ryan, s. 478. 
44 French, Mayson, Ryan, s. 478. 
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kompletteras med striktare legala krav på hänsyn till stakeholders.45  

Vad som utgör ”bolagets intresse” kan problematiseras långt mer, men 

för vårt syfte räcker det att konstatera att kriteriet avser aktieägarkollektivets 

bästa, vilket innebär maximal avkastning på investerat kapital.46 Directors duties 

gäller i förhållande till bolaget som en enhet separat från aktieägarna. Eftersom 

bolagets intresse utgörs av aktieägarkollektivets gemensamma intresse av 

maximal avkastning är bolagets intresse inte på något sätt separerat från 

aktieägarnas.47 Aktieägarnas och bolagets intresse sammanfaller dock inte alltid 

nödvändigtvis. Det finns stöd i praxis för att bolagets intresse i vissa fall ska 

prioriteras i förhållande till aktieägarnas, eller åtminstone vissa av dem, när 

bolaget som en separat enhet har intressen som inte överensstämmer med 

aktieägarnas intressen.48  

 

2.4.3 No- conflicts principen 

No- conflicts principen innebär en skyldighet att inte försätta sig i situationer 

som kan leda till en intressekonflikt.49 Förbudet att utnyttja bolagets 

affärsmöjligheter har kodifierats i sec. 175 (2) som en aspekt av denna plikt. 

Stadgandet bygger på två common law principer, no-conflicts och no- profit 

principen.50 Principerna är mycket strikta i sin tillämpning och ett belysande 

citat av Lord Herschell i rättsfallet Bray v Ford
51 lyder: 

 ”Its an inflexible rule of a court of equity that a person in a fiduciary position… 

is not, unless otherwise explicitly provided, entitled to make a profit; he is not 

allowed to put himself in a position where his interest and duty conflict. It does 

not appear to me that this rule is founded upon principles of morality. I regard it 

rather as based on the consideration that, human nature being what it is, there 

is a danger, in such circumstances, of the person holding a fiduciary position 

being swayed by interest rather than by duty, and thus prejudicing those he was 

bound to protect. It has, therefore, been deemed expedient to law down this 

positive rule.” 

Det bör särskilt noteras att principerna inte tar sikte på illojalt beteende utan ska 

vara strikta och ska fungera förebyggande, vilket motiveras av ett antagande om 

den mänskliga naturen. 

                                                      
45 Principles of Modern Company Law, s. 641. 
46 French, Mayson, Ryan,  s. 489. 
47 Kershaw, s. 305. 
48 French, Mayson, Ryan, s. 488.  
49 French, Mayson, Ryan, s. 504. 
50 French, Mayson, Ryan, s. 502. 
51 Bray v Ford [1896] A.C. 44, HL, 51-2. [Cit. Bray v Ford]. 
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 Förbudet att försätta sig i intressekonflikter omfattar inte enbart 

situationer där en intressekonflikt faktiskt föreligger, utan även situationer där 

en konflikt potentiellt skulle kunna uppstå. Detta illustreras av no- conflicts 

principens stränga tillämpning i fallet Boardman v Phipps
52.  I fallet hade två 

trustees för en trust köpt aktier i ett bolag i vilket trusten hade ett 

minoritetsintresse. Bolaget saknade legal möjlighet att förvärva aktierna utan 

domstols godkännande. Det var genom sin ställning i trusten som de fick 

tillgång till information som gjorde det möjligt att identifiera 

investeringsmöjligheten och köpa en kontrollerande aktiepost i bolaget. Affären 

blev mycket lönsamt för såväl dem själva som för trusten. En majoritet av 

domstolen ansåg att handlandet innebar ett brott mot lojalitetsplikten, trots att 

allt pekade på att trusten inte haft något faktiskt intresse av affärsmöjligheten då 

trusten saknade legal möjlighet att förvärva aktierna utan domstols 

godkännande, samt att en annan trustee försäkrat att trusten inte under några 

omständigheter hade övervägt att förvärva aktierna. Omständigheterna kring 

aktieköpet ansågs dock ha gett upphov till en möjlig intressekonflikt, bl.a. då 

beslutet att inte ansöka om domstols godkännande kan ha påverkats av ett 

motstående egenintresse.  

 Lord Upjohn var skiljaktig och menade att det relevanta testet inte bör 

vara huruvida en potentiell intressekonflikt teoretiskt skulle kunna föreligga, 

utan istället huruvida ”a reasonable man would see a real, sensible possibility of 

conflict”. Eftersom trusten aldrig hade övervägt att själv förvärva aktierna 

förelåg därför ingen potentiell intressekonflikt i detta fall.53 Lord Upjohn 

accepterade alltså att omständigheter i det enskilda fallet kan innebära att ingen 

intressekonflikt anses föreligga.54 Senare rättsfall har anammat Lord Upjohns 

test (bl.a. IDC v Cooley och Bhullar), dvs. att en ”real, sensible possibility of 

conflict” ska föreligga. Detta har dock gjorts utan att tillerkänna 

omständigheterna i det enskilda fallet någon betydelse för bedömningen av 

huruvida en intressekonflikt föreligger.55  

                                                      
52 Boardman v Phipps [1967] 2 A.C. 46, HL [Cit. Boardman]. 
53 Kershaw, David, “Lost in translation: corporate opportunities in a comparative perspective”, Oxford 

Journal of Legal Studies, 2005, 25 (4), 603-627, [Cit. Kershaw, Lost in translation], para. 2.A. 
54 Kershaw, Lost in translation, para. 3.B. 
55 I Bhullar ansågs en potentiell intressekonflikt föreligga trots att de två aktieägare, tillika 
styrelseledamöter, som senare stämde de directors som utnyttjat affärsmöjligheten tidigare på styrelsenivå 
hade motsatt sig att bolaget skulle förvärva ytterligare näringsfastigheter. Anledningen till att en potentiell 
intressekonflikt trots detta ansågs föreligga var att affärsmöjligheten varit kommersiellt attraktiv och 
”worthwhile” för bolaget. Kershaw, s. 498-499. Bhullar behandlas närmare i avsnitt 3.3. 
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2.4.4 No- profit principen 

No- profit principen innebär att en fiduciary inte får berika sig genom sitt 

uppdrag.56 Regal Hastings v Gulliver belyser tydligt no- profit principens 

tillämpning.57 I fallet ägde bolaget en biograf och erbjöds att leasa ytterligare två 

biografer. Regal hade svårigheter att få tillräcklig finansiering för 

leasingavtalen, och ägaren av de två biograferna krävde därför att Regal’s 

directors personligen skulle garantera leasingavgifterna. Regal’s directors gick 

inte med på att ställa garantierna. Istället bildades ett dotterbolag i vilket dessa 

directors tecknade aktier i syfte att finansiera förvärvet. Tre veckor efter 

förvärvet av leasingkontrakten såldes dotterbolaget och såväl Regal som de 

directors som tecknat aktier i dotterbolaget gjorde en ansenlig vinst. Vid en 

senare tvist med Regal’s nya ägare ansågs aktieförvärvet utgöra ett brott mot 

lojalitetsplikten. Det faktum att Regal inte på egen hand kunnat finansiera 

förvärvet av leasingkontrakten, att Regal hade gjort en vinst tack vare dessa 

directors aktieförvärv samt att dessa directors handlat i god tro ansågs sakna 

betydelse. Det konstaterades att Regal’s directors erhållit aktierna genom sitt 

uppdrag och att det enda sättet de lagligen kunnat förvärva aktierna var 

föregående godkännande från aktieägarna.58 Det har framhållits att man enkelt 

kan översätta Regal till en tillämpning av no-conflicts principen då en potentiell 

intressekonflikt uppkommit i och med aktieförvärvet. Rättsfallet är därför av 

relevans även för no- conflicts principens tillämpning.59  

 Regal illustrerar väl principernas strikthet, och att de även fångar upp 

fall där handlandet inte tycks illojalt. Få skulle nog anse att Regal’s directors 

borde ha ställt personliga garantier. Att istället lösa situationen för att kunna 

förvärva leasingavtalen genom att teckna aktier i ett nybildat dotterbolag tycks 

knappast illojalt. Trots detta ansågs handlandet strida mot lojalitetsplikten. 

 Det har diskuterats huruvida no- profit principen innefattas i no- 

conflicts principen eller om den är en fristående regel.60 Om den är en fristående 

regel skulle det innebära att en director som berikat sig genom att utnyttja en 

affärsmöjlighet som denne upptäckt genom sitt uppdrag har brutit mot 

lojalitetsplikten oavsett om det föreligger en intressekonflikt eller inte.61 CA 

2006 sec. 175 tycks dock behandla no- profit principen som en del av no-

                                                      
56 Kershaw, s. 486. 
57 Principles of Modern Company Law, s. 592. 
58 Kershaw, Lost in translation, para. 2.A. 
59 Principles of Modern Company Law, s. 592. 
60 Kershaw, s. 487. 
61 Kershaw, s. 488. 
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conflicts principen, vilket har stöd i flera rättsfall.62 Detta är även uppfattningen 

hos Kershaw, Davies och Worthington samt French, Mayson och Ryan.63 En 

director bör alltså inte riskera ansvar så länge utnyttjandet av affärsmöjligheten 

inte leder till en intressekonflikt.64  

 Lojalitetsplikten i svensk rätt 2.5

2.5.1 Något om den svenska arbetsrättsliga lojalitetsplikten 

Den arbetsrättsliga lojalitetsplikten bör ha relevans för tolkningen av förbudet 

att utnyttja affärsmöjligheter då bolaget påverkas på samma sätt oavsett om en 

arbetstagare eller företagsledare utnyttjar affärsmöjligheten. Dessutom indikerar 

omfattningen av lojalitetsplikten som åligger arbetstagare hur stark lojalitetsplikt 

som bör åligga bolagsledningen, som innehar mer makt och ett större förtroende. 

AD 2003 nr 84 är ett fall av intresse, då arbetstagaren brutit mot lojalitetsplikten 

genom att utnyttja bolagets affärsmöjlighet. I fallet görs även en genomgång av 

den arbetsrättsliga lojalitetsplikten, vilket refereras i det följande. 

 Lojalitetsplikten som åligger en arbetstagare innebär en skyldighet att 

inte skada arbetsgivaren, att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget, samt 

undvika att försätta sig i pliktkonflikt. Bedrivandet av konkurrerande 

verksamhet under tiden för anställningen är ett allvarligt lojalitetsbrott, och 

redan planer på konkurrerande verksamhet kan räcka för ansvar. För ansvar 

krävs att arbetstagaren konkurrerar på ett sätt som är ägnat att inte obetydligt 

skada arbetsgivaren, eller att det sker under omständigheter som annars gör att 

handlandet ska anses illojalt. Huruvida beteendet är illojalt måste bedömas i det 

enskilda fallet, bl.a. arbetstagarens ställning i bolaget är av betydelse. 

 I det aktuella fallet hade arbetstagaren uppdragits att förhandla ett köp 

av aktier i ett bolag i samma bransch som bolaget. Istället för att söka förvärva 

aktierna åt bolaget förhandlade arbetstagaren med målbolaget om att förvärva 

aktierna för egen räkning. Bolaget gick därmed miste om den vinst som skulle 

gjorts vid ett samgående. Domstolen fann att arbetstagaren handlat i hög grad 

illojalt då denne under sin anställning förberett konkurrerande verksamhet 

genom att för egen räkning förvärva ett bolag i samma bransch, som dessutom 

arbetsgivaren själv avsett att förvärva.  

 I fallet var affärsmöjligheten inom bolagets verksamhetsområde, och 

bolaget hade uttryckt ett intresse för affärsmöjligheten som arbetstagaren 

uppdragits att förvärva för bolagets räkning. Det var alltså tydligt att bolaget 

                                                      
62 French, Mayson, Ryan, s. 502, Kershaw, s. 473. 
63 Principles of Modern Company Law, s. 590, French, Mayson, Ryan, s. 502, Kershaw, s. 487. 
64 Kershaw, Lost in translation, para. 2.A. 
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hade ett intresse av affärsmöjligheten. Det framgår av domen att ett uttryckligt 

intresse av den specifika affärsmöjligheten, samt att arbetstagaren hade i 

uppdrag att förvärva affärsmöjligheten för bolagets räkning inte var nödvändiga 

kriterier för att arbetstagaren skulle anses ha brutit mot sin lojalitetsplikt. Det 

bör dock ha krävts att affärsmöjligheten låg i linje med bolagets verksamhet, då 

förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter tycks ha behandlats som en 

aspekt av konkurrensförbudet. 

2.5.2 Allmänt om lojalitetsplikten 

I liket med uppdragstagare i allmänhet har styrelseledamöter och VD ett ansvar 

gentemot bolaget att agera lojalt vid förvaltningen av uppdragsgivarens 

förmögenhetsintressen.65 Den aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten innebär en 

förpliktelse att främja bolagets intresse och att inte främja sitt eget eller någon 

annans intresse på bekostnad av bolaget.66 Lojalitetsplikten torde förbjuda 

handlingar där det finns en risk att bolaget skadas.67 Det står klart att 

bolagsledningen åläggs en lojalitetsplikt som även kommer till uttryck i ABL, 

men dess ursprung är mer oklart. Lojalitetsplikten omnämns inte direkt i 

förarbetena, men det uttalas att styrelseledamöter och VD på grund av sin 

ställning som sysslomän har ”plikter som får anses följa av deras organställning 

i bolaget”.68 Stattin betraktar lojalitetsplikten som härledd ur 

styrelseledamöternas och VD’s ställning som sysslomän i förhållande till 

bolaget.69 Bergström och Samuelsson anser istället att det är den oskrivna 

skyldigheten att sträva efter att främja bolagets intresse som utgör basen för 

lojalitetsförpliktelsen,70 och att den av hävd företrädda uppfattningen att 

lojalitetsplikten härleds ut sysslomannabegreppet är mindre adekvat.71 Det har 

diskuterats i vilken grad bolagsledningens ställning liknar en sysslomans, men 

den praktiska betydelsen av detta ska inte överdrivas.72 Viktiga skillnader är 

dock att styrelseledamöter och VD intar en friare ställning än en syssloman då 

                                                      
65 Dotevall, s. 155. 
66 Bergström, Samuelsson, s. 114. 
67 Huruvida handlingar som endast ger upphov till en risk för skada förbjuds av lojalitetsplikten råder det 
delvis delade meningar om i doktrin. Detta kommer att diskuteras i samband med behandlingen av förbudet 
att utnyttja bolagets affärsmöjligheter i kapitel fyra. Sandström och Dotevall anser att det är tillräckligt att 
risk för skada uppkommit. Sandström, Torsten, ”Svensk aktiebolagsrätt”, 4u., Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2012, [Cit. ”Sandström”], s. 255, Dotevall, s. 176., Jfr. dock Bergström och Samuelsson, som 
menar att lojalitetsplikten innebär ett förbud mot att vidta handlingar som inte är förenliga med 
bolagsintresset, men att denna princip inte kan utsträckas till att förbjuda företrädaren från att involvera sig 
i transaktioner där det enbart finns en risk att bolaget skadas. Bergström, Samuelsson, s. 14. 
68 Prop. 1997/98:99, s. 187.  
69 Stattin, s. 362 ff. Detta är även Kedner och Roos uppfattning. Kedner, Roos, s. 245. 
70 Bergström, Samuelsson , s. 19. 
71 Bergström, Samuelsson, s. 113. 
72 Sandström, s. 254. 
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de inte i samma utsträckning behöver rådgöra med huvudmannen vid osäkerhet 

om vad som är huvudmannens vilja,73 samt att de i princip har en plikt att ta 

vissa risker då syftet är att bedriva affärsverksamhet.74  

 Benämningen av de plikter som anses följa av styrelseledamöternas och 

VD’s ställning i bolaget har systematiserats på olika sätt i doktrinen. Sandström 

och Dotevall menar att bolagsledningens ställning i bolaget ger upphov till en 

omsorgs- och vårdplikt, ur vilken lojalitetsplikten är ett utflöde.75 Enligt Stattin 

ger bolagsledningens ställning upphov till en lojalitets- och vårdplikt. Han 

betraktar dessa som två likställda förpliktelser som bör skiljas åt.76 Det är något 

oklart vilka skyldigheter som följer av lojalitets- respektive vårdplikten. 

Vårdplikten avser dock hur företrädaren ska utföra sitt uppdrag, dvs. med vilken 

skicklighet och omsorg denne ska utföra sina uppgifter. Lojalitetsplikten avser 

istället hur företrädaren ska agera i förhållande till huvudmannen, dvs. 

skyldigheten att handla lojalt och inte sätta sina egna eller någon annans 

intressen före bolagets.77 Det råder enighet om att förbudet att utnyttja 

affärsmöjligheter är ett utflöde av lojalitetsplikten.78 I det följande behandlas 

därför endast aspekter av lojalitetsplikten. 

 Lojalitetspliktens syfte är att förhindra att bolagsledningen använder 

bolaget som ett medel för att främja sina egna intressen istället för att agera i 

syfte att ge aktieägarna maximal vinst. Exempel på sådana missbruk kan vara att 

genom bolaget gynna en VD’s fritidsintresse.79 I fåmansbolag är dock 

aktieägarna ofta direkt engagerade i verksamheten. Utrymmet är därför mer 

begränsat för bolagsledningen att gynna sig själv på aktieägarnas bekostnad.80 

Det ovan berörda principal- agent problemet accentueras i bolag med spritt 

ägande, framförallt i noterade företag eftersom ägarspridningen är störst där.81 I 

bolag med sådana ägarförhållanden fyller därför lojalitetsplikten en särskilt 

viktig funktion i att motverka principal- agent problemet.82 

 Lojalitetsplikten anses komma till uttryck i jävsbestämmelserna i 8:23 

och 8:37, samt generalklausulen i 8:41 ABL.83 Den kommer även till uttryck i 

                                                      
73 Dotevall, s. 159 f.  
74 Dotevall, s. 153. 
75 Sandström, s. 254-255, Dotevall, s. 160. 
76 Stattin, s. 362-363. 
77 Stattin, s. 362-363. 
78 Stattin, s. 363, Bergström, Samuelsson, s. 144 ff, Dotevall, s. 184. 
79 Bergström, Samuelsson, s. 17. 
80 Bergström, Samuelsson s 70 
81 Bergström, Samuelsson, s. 71. 
82 Bergström, Samuelsson. s. 72. 
83 Dotevall, s. 160, se även kommentaren till 8:41 där det uttalas att styrelsen har en allmän lojalitetsplikt. 
Andersson, Johansson, Skog, kommentaren till 8 kap 41 §, (tillgänglig 6 februari 2014, Zeteo), 
http://zeteo.nj.se.ezp.sub.su.se/docview?state=26380.  
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oskrivna aktiebolagsrättsliga grundsatser, t.ex. förutsättningen som ABL 

grundas på, nämligen att ledningen har en skyldighet att tillvarata bolagets 

intressen.84  

 För att bedöma om företrädaren åsidosatt bolagets intresse och alltså 

brutit mot sin lojalitetsplikt måste klarläggas vad som utgör ”bolagets intresse”. 

Bolaget som juridisk person anses inte ha något intresse fristående från 

aktieägarnas. Bolagets intresse utgörs istället av aktieägarnas gemensamma 

intresse och kan relateras till verksamhetsföremålet och verksamhetssyftet enligt 

bolagsordningen.85 Bolagets intresse kan därför beskrivas som aktieägarnas 

gemensamma intresse av vinst genom bedrivandet av verksamhet inom bolagets 

verksamhetsföremål.86 

2.5.3 Jävsreglerna 

För att skydda bolagets intresse och motverka intressekonflikter som riskerar en 

företrädarens lojalitet gentemot bolaget anses en plikt att undvika 

självkontrahering följa av lojalitetsplikten.87  Självkontraheringsproblematiken 

regleras i de likalydande jävsreglerna i ABL 8:23 och 8:34 för styrelseledamöter 

respektive VD.88 8:23 1 st. 1 p. avser självkontrahering, dvs. transaktioner 

mellan bolaget och en styrelseledamot. I 8:23 1 st. 3 p. regleras 

ställföreträdarjäv, dvs. när frågan rör ett avtal med en juridisk person som 

styrelseledamoten får företräda. I 8:23 1 st. 2 p. regleras fall där företrädaren 

annars har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot bolagets. Det bör 

vara tillräckligt att det finns en risk för jäv för att denne ska förbjudas att delta i 

handläggningen av frågan.89
  

2.5.4 Generalklausulen 

Generalklausulen i 8:41 1 st. stadgar att ”styrelsen eller någon annan 

ställföreträdare för bolaget får inte företa en rättshandling eller någon annan 

åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon 

annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare”.90 Klausulen innebär 

ett förbud mot att sätta en aktieägares eller någon annans intressen före bolagets 

eller någon annan aktieägares intresse. Likhetsprincipen91 och generalklausulen 

                                                      
84 Bergström, Samuelsson, s. 19, 115. 
85 Dotevall, s. 144. 
86 Dotevall, s. 143, 144. 
87 Stattin, s. 362. 
88 Nerep, Samuelsson, s. 619 f. 
89 Dotevall, s. 167. 
90 Det finns en likalydande bestämmelse i 7:47 som avser beslut av bolagsstämman. 
91 Likhetsprincipen är en grundläggande aktiebolagsrättslig princip enligt vilken alla aktier ska ha lika rätt i 
bolaget om inte annat följer av lag eller bolagsordningen. Andersson, Johansson, Skog, kommentaren till 4 
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är två separata regler. Generalklausulen kompletterar likhetsprincipen som 

stadgas i 4:1.92 Likhetsprincipen gäller mellan aktieägare, medan 

generalklausulerna även förbjuder beslut eller verkställighetsåtgärder som 

riskerar (”är ägnad”) att otillbörlig fördel ges till annan än aktieägare.93 Både 

generalklausulen och likhetsprincipen anses ge uttryck för den 

aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten.94  

2.5.5 Konkurrensförbudet 

Av lojalitetsplikten följer ett förbud att bedriva med bolaget konkurrerade 

verksamhet. Verksamheten anses konkurrera om den faller inom 

verksamhetsföremålet i bolagsordningen. Huruvida verksamhet som faller 

utanför verksamhetsföremålet ska anses konkurrerande måste bedömas i varje 

enskilt fall, men ansvar kan aktualiseras om verksamheten kräver en stor 

arbetsinsats av företrädaren då detta går ut över engagemanget i huvudmannens 

verksamhet. Det bör sakna betydelse om bolaget saknar ekonomiska möjligheter 

att själv bedriva den konkurrerande verksamheten.95  

 Det råder delade meningar om även konkurrerande verksamhet som 

riskerar att skada bolaget omfattas av förbudet. Bergström och Samuelsson 

menar att företrädaren inte förbjuds involvera sig i transaktioner där det enbart 

finns en risk att bolaget skadas.96 Enligt Dotevall och Sandström omfattas dock 

även konkurrerande verksamhet som riskerar att skada bolaget av förbudet.97 

Det råder även delade meningar om förbudets omfattning för styrelseledamöter 

respektive VD. Enligt Nerep och Samuelsson får en VD aldrig bedriva 

konkurrerande verksamhet.98 Enligt Dotevall är både styrelseledamöter och VD 

förhindrade att bedriva konkurrerande verksamhet som är av sådan omfattning 

att företrädaren har ett väsentligt intresse i den.99 Enligt Dotevall görs ingen 

                                                                                                                                              

kap 1 §, (tillgänglig 6 februari 2014, Zeteo) 
http://zeteo.nj.se.ezp.sub.su.se/docview?vestaPageFlow=1396281246394#docview/?&_suid=13962813195
32029358340900555435.  
92 Andersson, Johansson, Skog, kommentaren till 7 kap 47 § (tillgänglig 6 februari 2014, Zeteo) 
http://zeteo.nj.se/docview?vestaPageFlow=1393505523707#docview/?state=21966&_suid=139350612574
3016236726029588122. 
93 Sandström, s. 202- 203. 
94 Munukka, s. 313. 
95 Dotevall, s. 176. 
96 Bergström, Samuelsson, s. 114. 
97 Dotevall, s. 176, Sandström, s. 255. 
98 Nerep, Samuelsson, s. 650. 
99 Dotevall menar att styrkan av det motstridiga intresset i detta fall ska bedömas med vägledning av 
jävsreglerna, därav kravet på väsentlighet. Dotevall, s. 167. 
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åtskillnad avseende ansvaret mellan VD och styrelse, eller heltids eller 

deltidsengagerade styrelseledamöter.100 

3 Förbudet i engelsk rätt mot att utnyttja bolagets affärsmöjligheter 

 Kapitlets syfte och disposition 3.1

I avsnittet presenteras och utvärderas det engelska rättsläget avseende vad som 

är grunden till förbudet, samt de kriterier som identifierar vilka affärsmöjligheter 

som omfattas. Syftet med att behandla engelsk rätt är att belysa rättsområdet 

som sådant, och ge en utgångspunkt för jämförelsen med det svenska förbudet. 

Inledningsvis presenteras några grundläggande utgångspunkter och 

problemställningar för förbudet. Därefter behandlas några särskilda faktorer av 

betydelse för tillämpningen av förbudet:  

i. vilken anknytning affärsmöjligheten har till verksamhetsföremålet, 

ii. bolagets möjlighet att utnyttja affärsmöjligheten, 

iii. bolagets beslut att inte utnyttja affärsmöjligheten,  

iv. hur affärsmöjligheter som upptäckts utanför arbetstid bedöms, samt,  

v. bolagets möjlighet att tillåta en director att utnyttja bolagets 

affärsmöjlighet.  

Förbudets tillämpning när affärsmöjligheten utnyttjats efter att directorn avgått 

från sitt uppdrag skiljer sig från hur förbudet tillämpas när en affärsmöjlighet 

utnyttjats under uppdraget. Denna situation behandlas därför separat. Slutligen 

behandlas i korthet den plikt directors har att upplysa bolaget om 

affärsmöjligheter, samt sanktionerna vid ett brott mot förbudet. 

 Utgångspunkter 3.2

Förbudet mot att utnyttja bolagets affärsmöjligheter har kodifierats i sec. 175 (2) 

som stadgar att duty to avoid conflicts of interest ”applies in particular to the 

exploition of any property, information or opportunity (and it is immaterial 

whether the company could take advantage of the property, information or 

opportunity)”. Den största svårigheten med att hantera förbudet är att identifiera 

vilka kriterier som skiljer bolagets affärsmöjligheter från de som en director fritt 

kan utnyttja.101  

 Det finns omfattande praxis på området. Några av de centrala 

rättsfallen som belyst och utvecklat rättsområdet, 102 och som kommer att 

                                                      
100 Dotevall, s. 177. 
101 Principles of Modern Company Law, s. 591. 
102 Principles of Modern Company Law, s. 594 ff. 
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behandlas lite närmare är: Aas v Benham
103

, Regal Hastings v Gulliver
104, Keech 

v Sandford
105, Boardman v Phipps, Bhullar v Bhullar

106
, Industrial Development 

Consultants Ltd v Cooley
107

, Canadian Aero Service Ltd v O’Malley
108, Island 

Export Finance
109

, Balston Ltd v Headline Filters Ltd,
110

 Foster Bryant 

Surveying Ltd v Bryant,
111 Wilkingson v West Coast Capital

112
, och Allied 

Business and Financial Consultants Ltd v Shanahan (känt som O’Donnel)113. 

 No- conflicts approachen är den grundläggande infallsvinkeln för 

bedömningen av förbudet. Detta kan jämföras med amerikansk rätt som intar en 

s.k. ”ownership approach”, vilken istället fokuserar på vem av directorn och 

bolaget som har ”bättre rätt” till affärsmöjligheten.114 Även om no-conflicts 

approachen anses utgöra utgångspunkten finns en rad rättsfall som ger uttryck 

för den mer flexibla s.k. ”maturing business approachen”, där domstolarna 

konsekvent intagit en mer amerikansk- inspirerad inställning till förbudet. Praxis 

intar två olika ståndpunkter, en mer rigid och en mer flexibel linje.115 Enligt den 

strikta no-conflicts approach som tillämpats i t.ex. Regal Hastings
116 och Keech 

v Sandford, har domstolarna i första hand slagit vakt om directorns odelade 

lojalitet gentemot bolaget. Detta har skett på bekostnad av att utgången i det 

enskilda fallet kan tyckas oskälig, då bedömningen av vilka affärsmöjligheter 

som ska tillkomma bolaget görs utan hänsyn till omständigheterna i det enskilda 

fallet. Enligt den mer flexibla maturing business approachen är det centrala för 

förbudet huruvida det är en affärsmöjlighet som bolaget haft ett intresse av, och 

hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet.117 Detta betraktelsesätt har 

ställt större krav på att bolaget verkligen har ett intresse av affärsmöjligheten.  

 Praxis har pendlat från ett inledningsvis strikt synsätt till ett mer 

flexibelt för att sedan återgå till ett strikt synsätt. Mot bakgrund av att förbudet 

                                                      
103 Aas v Benham [1898] 2 Ch. 244 [Cit. Aas v Benham]. 
104 Regal Hastings v Gulliver [1942] 1 All E.R. 378; [1967] 2 A.C. 134n. [Cit.Regal]. 
105 Keech v Sandford (176) Scl. Cas. Ch. 61. [Cit. Keech v Sandford]. 
106 Bhullar v Bhullar [2003] 2 B.C.L.C. 241, CA. [Cit.Bhullar]. 
107 Industrial Development Consultants Ltd v Cooley [1972] 1 W.L.R. 433 [Cit. IDC v Cooley]. 
108 Canadian Aero Service Ltd v O’Malley[1973] 40 D.L.R. (3d) 791. Can. SC. [Cit. CanAir]. 
109 Island Export Finance v Umunna [1986] B.C.L.C. 460 [Cit Island Export Finance]. 
110 Balston Ltd v Headline Filters Ltd [1990] F.S.R. 385 [Cit. Balston v Headline Filters]. 
111 French, Mayson, Ryan, s. 504. 
112 Wilkingson v West Coast Capital [2997] B.C.C. 717 [Cit. Wilkingson]. 
113 Allied Business and Financial Consultants Ltd v Shanahan [2009] EWCA Civ 751, [2009] B.C.C. 822, 
CA [Cit. O’Donell]. 
114 Kershaw, Does it matter how the law thinks about corporate opportunities?, s. 540-541. 
115 Kershaw, Does it matter how the law thinks about corporate opportunities?, s. 543, 549. Ahern, Deirdre, 
”Guiding Principles for Directorial Conflicts of Interest: Re Allied Business and Financial Consultants Ltd; 
O’Donnel v Shanahan”, the Modern Law Review, 2011, 74(4) s. 596-616, [Cit. Ahern], s. 597. 
116 Regal anges ofta som ett exempel på en tillämpning av no- profits principen, men kan enkelt översättas i 
termer av en no- conflicts princip. Principles of Modern Company Law, s. 592. 
117 Ahern, s. 597. 
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regleras i sec. 175 som en aspekt av no- conflicts principen, samt att senare 

praxis tillämpat denna princip, bör en prövning enligt no- conflicts approachen 

vara gällande rätt.118 Maturing business approachen bör därför inte anses ge 

uttryck för gällande rätt, i vart fall inte avseende förbudets tillämpning under 

pågående uppdrag. Det finns dock stöd för att maturing business approachen 

äger fortsatt tillämplighet efter avslutat uppdrag.119 Det är inte heller möjligt att 

behandla förbudet som det tillämpas under pågående uppdrag att utan att även 

ge tillbörlig uppmärksamhet åt maturing business approachen, då den har varit 

central för utvecklingen av rättsområdet, och kontrasterna belyser vad 

prövningen enligt no- conflicts approachen innebär.  

 Det bör påpekas att benämningen av affärsmöjligheter som 

”tillkommer” bolaget inte avser ”tillhör bolaget”, och därmed ägs i strikt 

mening. Benämningen ska endast ses som en etikett för att påvisa att 

affärsmöjligheten allokeras till bolaget och inte directorn.120 En affärsmöjlighet 

utgörs dessutom oftast av information, vilken inte heller ägs av bolaget, men 

informationen anses tillkomma bolaget på grund av att den erhölls genom 

uppdraget i bolaget.121 

 Affärsmöjligheter som faller inom ramen för 3.3

verksamhetsföremålet 

En director anses ha åsidosatt skyldigheten att undvika intressekonflikter om 

denne utnyttjar en affärsmöjlighet som bolaget har ett intresse av. Därför är 

frågan vilka affärsmöjligheter bolaget anses ha ett intresse av central för hur 

engelsk rätt betraktar förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter.122 Vid 

tillämpningen av förbudet är det inte tillräckligt att konstatera att ”bolagets 

intresse” är aktieägarnas gemensamma intresse av vinst, och att om 

affärsmöjligheten främjar detta omfattas den av förbudet. Praxis har istället tagit 

fasta på andra kriterier för att bedöma om en affärsmöjlighet ska tillkomma 

bolaget. I praxis som ger uttryck för no- conflicts approachen har bolagets 

affärsmöjligheter avgränsats i relation till verksamhetsföremålet.123 Denna 

metod kallas ”the scope of business test”. Enligt denna doktrin får en director 

utnyttja affärsmöjligheter som saknar tillräcklig koppling till bolagets 

                                                      
118 Principles of Modern Company Law, s. 597 ff. 
119 Principles of Modern Company Law, s. 596. 
120 Kershaw, Does it matter how the law thinks about corporate opportunities?,  s. 535. 
121 Hadjinestoros, Michael, ”Exploition of business opportunities: how the UK courts ensure that directors 
remain loyal to their companies”, International Company and Commercial Law Review, 2008, 19(2), 70-
77, [Cit. “Hadjinestoros”], s. 73. 
122 Kershaw, ”Does it matter how the law thinks about corporate opportunities?”, s. 537. 
123 T.ex. Regal Hastings och IDC v Cooley. Kershaw, s. 510. 
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verksamhet.124 Avgränsningen har dock skett med varierande krav på 

anknytning till verksamhetsföremålet. Det kan nämnas att bolagets 

verksamhetsföremål, i likhet med svensk rätt, ska anges i bolagsordningen 

(articles of association). Denna klausul ger i allmänhet ingen vägledning då det 

numer är vanligt att ange ett obegränsat verksamhetsföremål.125 

 I ett av de tidiga fallen där bolagets affärsmöjligheter avgränsats i 

relation till verksamhetsföremålet, Lindsley v Woodfull,
126 ansågs 

affärsmöjligheten tillkomma bolaget då den tydligt föll inom bolagets 

affärsverksamhet.127 De senare fallen Wilkingson samt Bhullar har bekräftat att 

verksamhetsföremålet avgränsar bolagets affärsmöjligheter vid tillämpningen av 

no- conflicts principen.128 Bhullar är ett fall som ofta refereras till avseende hur 

bolagets affärsmöjligheter avgränsas i förhållande till verksamhetsföremålet,129 

och fallet ger uttryck för en vid avgränsning.130 I fallet ansågs affärsmöjligheten 

(en näringsfastighet) tillkomma bolaget då den skulle varit ”worthwile”, 

kommersiellt attraktiv, för bolaget att förvärva. ”Kommersiellt attraktiv” har 

tolkats som att en viss anknytning till bolagets verksamhet krävs. I fallet ägde 

bolaget redan en näringsfastighet, och även affärsmöjligheter inom denna 

perifera verksamhet ansågs tillkomma bolaget. En potentiell intressekonflikt kan 

alltså föreligga även om affärsmöjligheten har en svag anknytning till 

verksamhetsföremålet.131 

 I Wilkingson gjordes en något mer pragmatisk bedömning jämfört med 

Bhullar. Enligt Wilkingson har bolaget ett intresse av affärsmöjligheter inom den 

verksamhet som bedrivs, samt affärsmöjligheter som faller utanför det 

nuvarande verksamhetsområdet men som skulle ge synergieffekter och har 

någon logisk koppling till den nuvarande verksamheten. Affärsmöjligheter 

utanför denna avgränsning omfattas bara av förbudet om bolaget uttryck ett 

intresse att expandera till detta nya verksamhetsområde.132 Avgränsningen av 

bolagets affärsmöjligheter enligt Wilkingson innebär en flexibel bedömning av 

vilka affärsmöjligheter som enligt en no- conflicts approach ska tillkomma 

bolaget.  Ett problem med Wilkingson är vad som menas med ”synergieffekter”. 

Detta kriterium har inte kommenterats närmare i senare praxis. Som påpekats av 

                                                      
124 Kershaw, s. 506. 
125 Kershaw, Lost in translation, para. 3.C. 
126 Lindsley v Woodfull [2004] 2 B.C.L.C. 131. 
127 French, Mayson, Ryan, s. 506.     
128 Kershaw, s. 506. 
129 Kershaw, s. 493, Principles of Modern Company Law, s. 597. 
130 Hadjinestoros, s. 75. 
131 Kershaw, s. 498. 
132 Kershaw, s. 506. 
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bl.a. Kershaw ger inte kriteriet ”synergieffekter” någon meningsfull vägledning 

för vilka affärsmöjligheter som tillkommer bolaget.133 Det gör det inte heller 

enligt svenskt språkbruk då ”synergieffekt” enligt Nationalencyklopedin är 

”inom ekonomi ofta förekommande term för samordningsfördel som kan uppnås 

mellan olika företag eller verksamhetsgrenar avseende inköp, tillverkning, 

marknadsföring m.m. genom bättre utnyttjande av t.ex. kompetens, FoU-

insatser, kapital eller arbetstid”.134 Av normalt språkbruk följer således att 

affärsmöjligheter som har väldigt vag anknytning till bolagets verksamhet 

tillkommer bolaget om de t.ex. bidrar till lägre administrativa kostnader eller 

distributionsfördelar.  

 Avgränsningen av bolagets affärsmöjligheter i relation till 

verksamhetsföremålet utvidgades genom O’Donnel. Bolaget bedrev finansiell 

rådgivning och Mr Shanahan, en av bolagets directors, åtog sig i denna 

egenskap ett mäklaruppdrag avseende en viss fastighet. Uppdraget påbörjades 

men köparen av fastigheten drog sig ur köpet. En av bolagets klienter visade då 

intresse för att köpa fastigheten, men ville investera tillsammans med Mr 

Shanahan och ytterligare en av bolagets directors vilket de tackade ja till. 

Ersättningen för den del av mäklaruppdraget som utförts betalades aldrig, men 

bolaget kompenserades med en symbolisk summa för utebliven kommission.135  

 Domstolen tog fasta på att affärsmöjligheten hade uppkommit inom 

ramen för uppdraget i bolaget. När bolagets directors investerade i fastigheten 

försatte de sig i en intressekonflikt då deras personliga intresse var att investera i 

fastigheten medan bolagets intresse var att erhålla kommission för uppdraget.  

Det ansågs irrelevant att affärsmöjligheten föll utanför bolagets verksamhet. 

Även det faktum att klagande godtagit den symboliska summan som ersättning 

för uteblivet uppdrag avfärdades utan vidare diskussion.136 

 O’Donnel har beskrivits som en problematisk utvidgning av vilka 

affärsmöjligheter som bolaget anses ha ett intresse av137 (och därmed enligt 

engelsk rätt omfattas av förbudet). Det har till och med hävdats att fallet 

upphäver ”scope of business”- testets relevans för tillämpningen av förbudet.138 

Det har även hävdats att fallet för rättstillämpningen från en bedömning där det 

centrala är huruvida bolaget har ett intresse av affärsmöjligheten, och istället 

anlägger ett statusbaserat synsätt där det avgörande elementet är att directorn 

                                                      
133 Kershaw, s. 506. 
134 Nationalencyklopedins svenska ordbok (4 mars) på 
http://www.ne.se/synergieffekt?i_h_word=synergieffekter. 
135 Ahern, s. 600. 
136 Principles of Modern Company Law, s. 601. 
137 Principles of Modern Company Law, s. 599. 
138 Ahern, s. 596. 
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upptäckte affärsmöjligheten i egenskap av director.139 Varken Kershaw eller 

Davies och Worthington tycks dock tillmäta fallet en sådan avgörande 

betydelse, utan konstaterar att O’Donnel innebär en utvidgning av vilka 

affärsmöjligheter bolaget anses ha ett intresse av.140 Det är oklart vilka slutsatser 

som kan dras av O’Donnel avseende hur verksamhetsföremålet kan avgränsa 

bolagets affärsmöjligheter. Enligt Davies och Worthington tycks testet stå sig 

men i utvidgad form.141 Kershaw nöjer sig med att konstatera att bolaget i 

O’Donnel ansågs ha ett intresse av en affärsmöjlighet som föll utanför 

verksamhetsföremålet.142  

 Jag anser att slutsatsen som bör kunna dras av O’Donnel är att 

kopplingen till bolagets verksamhet i vart fall inte avgörande för om 

affärsmöjligheten ska tillkomma bolaget. Även Bhullar ger uttryck för en vid 

avgränsning av bolagets affärsmöjligheter, och båda rättsfallen gränsar enligt 

Davies och Worthington till ett synsätt som innebär att alla vinstbringande 

affärsmöjligheter ska anses tillkomma bolaget.143  

 Det bör dock noteras att bolaget i O’Donnel de facto hade ett intresse 

av affärsmöjligheten då mäklaruppdraget påbörjats och kommissionen skulle 

gett intäkter till bolaget.144 När bolagets directors utnyttjade affärsmöjligheten 

genom att förvärva fastigheten uppkom en tydlig intressekonflikt då bolaget 

hade ett intresse av att erhålla kommissionen och bolagets directors ville 

genomföra investeringen i fastigheten. Trots att affärsmöjligheten föll utanför 

bolagets verksamhet hade bolaget ett faktiskt intresse av affärsmöjligheten, och 

bolagets directors hade ett avvikande personligt intresse av densamma. 

Utgången i detta fall ter sig därför rimlig med tanke på att kärnan i förbudet är 

att directors inte får utnyttja affärsmöjligheter som innebär att de försätter sig i 

en intressekonflikt med bolaget.  

 En bedömning enligt O’Donnel torde innebära att ”alla” vinstgivande 

affärsmöjligheter teoretiskt kan omfattas, i den meningen att det saknas krav på 

anknytning till verksamhetsföremålet. Detta tycks inte oskäligt om bolaget som i 

O’Donnel faktiskt haft ett intresse av affärsmöjligheten. Fallet ter sig möjligen 

inte som ett renodlat fall där företrädarna utnyttjat bolagets affärsmöjlighet, då 

förvärv av näringsfastigheter saknade koppling till verksamhetsföremålet, men 

som ett fall där det tydligt förelåg en intressekonflikt då företrädarna åsidosatte 

                                                      
139 Ahern, s. 603. 
140 Jfr. Kershaw, s. 506, Principles of Modern Company Law, s. 599 f. 
141 Principles of Modern Company Law, s. 597, 599- 601. 
142 Kershaw, s. 506. 
143 Principles of Modern Company Law, s. 601. 
144 De närmre omständigheterna i O’Donnel behandlas ovan i avsnitt 3.3. 
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bolagets intresse av att erhålla kommission för att själva förvärva 

näringsfastigheten. Bolagsföreträdarnas handlande i O’Donnel ter sig därför 

enligt min mening som ett tydligt lojalitetsbrott. 

 I engelsk praxis finns inget krav på att bolaget ska ha uttryckt ett 

intresse för affärsmöjligheten. O’Donnel kan därför skapa problem på ett 

generellt plan. I fall där bolaget inte uttryckt ett intresse av affärsmöjligheten 

kan ifrågasättas om det är lämpligt att ändå fingera att bolaget har ett intresse av 

en affärsmöjlighet som saknar koppling till verksamhetsföremålet och låta 

affärsmöjligheten tillfalla bolaget. En sådan ordning tycks mindre lämplig då 

bolag i realiteten inte är intresserade av alla projekt som kan ge vinst, utan 

sådana där deras kompetens och erfarenhet maximerar vinstpotentialen.145 

 Ytterligare en följd av O’Donnel var att tillämpligheten av rättsfallet 

Aas v Benham underkändes.146 Fallet har tidigare ansetts sätta en gräns för vilka 

affärsmöjligheter som inte ska tillkomma bolaget på grund av att de saknar 

tillräcklig anknytning till bolagets verksamhet.147 I Aas v Benham hade den ena 

partnern i ett skeppsmäklarföretag använt sig av information som han erhållit 

genom sitt engagemang i partnershipet när han privat agerade rådgivare åt ett 

annat företag som byggde fartyg. Skeppsmäklarföretaget hade mäklat i vissa 

affärer mellan säljare och köpare av krigsfartyg. Benham använde information 

han därigenom förvärvat vid sin rådgivning till byggföretaget hur de skulle 

organisera sig för att erhålla kontrakt för försäljning av krigsfartyg. Domstolen 

ansåg att affärsmöjligheten inte skulle tillkomma partnershipet på grund att den 

föll utanför deras verksamhet, då de inte ägnade sig åt att bygga fartyg eller ge 

rådgivning avseende omorganisationer.148  

                                                      
145 Kershaw, Lost in translation, para. 3.C. 
146 O’Donnel avfärdar tillämpligheten av detta fall avseende directors duties. Enligt O’Donnel är Aas v 

Benhams tillämplighet begränsad till partnerships, medan directors har en ställning som är mer lik en 
trustee’s. Dvs. mer likt den typiska fiduciarien som åläggs en mycket strikt lojalitetsplikt. Aas v Benham 
kan inte ens tillämpas på quasi- partnership companies. Se Principles of Modern Company Law, s. 600.  
Det har ansetts motiverat att avgränsa tillämpligheten av praxis avseende partnerships. Detta på grund av 
att skyldigheterna som åligger en partner i ett partnership är närmre reglerade kontraktuellt, medan en 
director endast är föremål för den generella lojalitetsplikten i sec. 172, att verka för bolagets bästa. 
Dessutom anger nu de flesta bolagsordningar ett obegränsat verksamhetsföremål, till skillnad från 
partnerships som har ett mer begränsat verksamhetsföremål, vilket inger större betänkligheter att inskränka 
bolagets intressen utifrån verksamhetsföremålet när detta nu lämnats öppet. Se Ahern, s. 600- 601. 
147 Aas v Benham hänvisades till bl.a. i Wilkingson avseende gränserna för när en affärsmöjlighet ska anses 
sakna sådan koppling till verksamhetsföremålet att den trots att den upptäckts genom uppdraget inte ska 
anses tillkomma bolaget. Kershaw, s. 502. 
148 Ahern, s. 549-550. 
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 The Maturing business approach 3.4

I praxis tillämpades under en lång tid en maturing business approach. Först i 

CanAir v O’Malley
149, följt av Island Export Finance, Balston v Headline 

Filters, CMS Dolphin
150 och Ultraframe

151.152 Maturing business approachen 

innebär att det inte är tillräckligt att affärsmöjligheten har viss anknytning till 

bolagets verksamhet för att en intressekonflikt ska anses uppstå och leda till 

ansvar.153 Istället för att fokusera på intressekonflikten fokuseras på vem av 

bolaget och directorn som anses ha bättre rätt till affärsmöjligheten. Det är 

affärsmöjlighetens karaktär som ska bedömas för att avgöra detta. 

Affärsmöjligheter som kan karaktäriseras som en ”maturing business 

opportunity that the company was actively pursuing” ska tillfalla bolaget. I 

Balston uttalades att bolaget ska ha ett ”specific interest” av 

affärsmöjligheten.154 

 I CanAir (som gällde directors ansvar efter avslutat uppdrag) gavs 

ingen tydlig ledning för vilka karaktäristika som identifierar en maturing 

business opportunity.155 Som exempel på faktorer av betydelse för bedömningen 

angavs bl.a. directorns ställning i bolaget, affärsmöjlighetens natur, dess 

mognad, hur specifik den är, directorns relation till denna, i vilken kapacitet 

affärsmöjligheten upptäcktes156, omständigheterna vid uppdragets upphörande, 

samt den tid som förflutit från uppdragets upphörande till utnyttjandet av 

affärsmöjligheten.157 Enligt maturing business approachen ska således en rad 

omständigheter i det enskilda fallet beaktas.  

 I CanAir var bolaget verksamt inom topografisk kartritning, och hade 

försökt få kontrakt att rita en karta över Gyuana. Kort innan uppdraget skulle 

offereras sade två av bolagets directors upp sig och bildade ett annat bolag som 

senare lade ett framgångsrikt anbud och fick uppdraget.158 Det är tydligt att 

                                                      
149 CanAir är ett Kanadensiskt fall som dömdes av the Supreme Court of Canada. Fallet har använts av 
engelska domstolar vid bedömningen av förbudet, te.x. Foster v Bryant, och är frekvent omnämnt i engelsk 
doktrin avseende maturing business approachen. Se t.ex. Kershaw, s. 510, Palmer’s Company Law, para. 
8.2916. 
150 CMS Dolphin Ltd v Simonet [2001] 2 BCLC 704 [Cit. “CMS Dolphin”]. 
151 Ultraframe (UK) Ltd v Fielding [2005] EWHC 1638 [Cit. “Ultraframe”]. 
152 Kershaw, s. 510.  
153 I såväl Island Export Finance som Balston v Headline filters ansågs bolagens directors fria från ansvar 
trots att affärsmöjligheterna tydligt låg respektive bolags verksamhetsområde. Edmunds, Rod, Lowry, 
John, “The no conflict-no profit rules and the corporate fiduciary: challenging the orthodoxy of 
absolutism”, Journal of Business Law, 122, 2000, s.129-130. [Cit. “Edmunds, Lowry”], para. 136-137. 
154 French, Mayson, Ryan, s. 506. 
155 Kershaw, s. 511. 
156 Dvs. om affärsmöjligheten upptäcktes på fritiden eller inom ramen för uppdraget. 
157 Kershaw, s. 512. 
158 Kershaw, s. 511. 
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affärsmöjligheten i detta fall hade nått en viss ”mognad” då det var fråga om ett 

uppdrag som stod färdigt att upphandlas och som bolaget arbetade för att få.  

 Relevansen av maturing business approachen för förbudet att utnyttja 

affärsmöjligheter under uppdraget bör vara överspelad i och med Bhullar, 

Wilkingsom samt O’Donnel, som alla ger uttryck för en no- conflicts approach. I 

Bhullar uttalas att huruvida affärsmöjligheten är att anse som en ”maturing 

business opportunity” är inte avgörande för ansvar, utan det är frågan om en 

potentiell intressekonflikt uppkommit.159 Även det faktum att förbudet reglerats 

i sec. 175 som en aspekt av förbudet att försätta sig i intressekonflikter talar 

emot att maturing business approachen är en korrekt tillämpning av förbudet. 

Det finns dock stöd i doktrin och praxis för att maturing business approachen 

har relevans för tillämpningen av förbudet när en affärsmöjlighet utnyttjats efter 

avslutat uppdrag.160 

 Bolagets faktiska möjligheter att utnyttja affärsmöjligheten 3.5

CA 2006 sec. 175 (2) stadgar att det saknar betydelse huruvida bolaget saknat 

möjlighet att utnyttja affärsmöjligheten. Detta framgår också tydligt i rättsfallen 

Boardman, Keech v Sandford, Regal samt Bhullar. I Boardman behövde trusten 

domstols godkännande för att ha legal möjlighet att utnyttja affärsmöjligheten, i 

Regal saknades finansiell möjlighet att utnyttja affärsmöjligheten, och i Bhullar 

var bolaget lamslaget till följd av interna konflikter.161 I samtliga fall frånkändes 

dessa omständigheter betydelse. Erkännandet av Lord Upjohns ”real, sensible 

possibility of conflict”- test har således inte inneburit att bolagets faktiska 

möjligheter att utnyttja affärsmöjligheten tillmätts någon betydelse vid 

tillämpningen av förbudet.162  

 Innebär detta att det är helt uteslutet att ta hänsyn till sådana 

omständigheter? Kershaw menar att det finns en möjlighet att inte alla sådana 

omständigheter ska frånkännas betydelse. Sec. 175 (2) ska tolkas i enlighet med 

bakomliggande common law, och i alla ovan nämnda rättsfall hade directorns 

handlande kunnat göra skillnad, finansiering hade kunnat anskaffas, domstolen 

och styrelsen hade kunnat övertygas. Det torde alltså finnas utrymme att beakta 

hinder som directorn saknat möjlighet att påverka.163  

                                                      
159 Hadjinestoros, s. 75. 
160  Morse, Geoffrey, “Palmer’s Company Law”, Volym 2, lösblad, uppdaterad t.o.m. April 2014, Sweet & 
Maxwell [Cit. “Palmer’s Company Law”], para. 8.2414. Kershaw, s. 512, Principles of Modern Company 

Law, s. 597. Rättsfallet Foster v Bryant avdömdes efter Bhullar och tillämpade en maturing business 
approach vid tillämpningen av förbudet efter avslutat uppdrag. Se Kershaw, s. 516. 
161 Kershaw, s. 499.  
162 Kershaw, s. 499. 
163 Kershaw, s. 519. 
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 I Wilkinson diskuterades betydelsen av bolagets faktiska möjligheter. I 

fallet hindrades bolaget från att utnyttja affärsmöjligheten på grund av 

bestämmelser i ett aktieägaravtal. De directors som senare utnyttjade 

affärsmöjligheten var parter till detta aktieägaravtal, och innehade tillräckligt 

stort röstetal för att upphäva hindret, vilket de inte gjorde utan utnyttjade 

affärsmöjligheten själva.164 På grund av att bolagets directors i egenskap av 

aktieägare kunde hindra bolaget från att utnyttja affärsmöjligheten ansågs ingen 

intressekonflikt föreligga i no- conflicts principens mening. Hade dessa directors 

i egenskap av aktieägare saknat möjlighet att påverka aktieägaravtalet skulle 

däremot ingen hänsyn tagits till hindret om de valt att själva utnyttja 

affärsmöjligheten.165 I ett sådant fall skulle man sannolikt anse att directorn 

kunde och borde försökt påverka genom att ena internt. Avgörandet ligger 

därför i linje med tidigare praxis där omständigheten att bolaget inte kunnat 

utnyttja affärsmöjligheten frånkänts betydelse när en director (i egenskap av 

director) kunnat påverka hindret.166  

 I sec. 175 (4) stadgas att det inte ska anses som ett brott mot 

lojalitetsplikten om ”the situation cannot reasonably be regarded as giving rise 

to a conflict of interests”. Bestämmelsen antyder att ansvarsbedömningen ska ha 

en viss flexibilitet. Stadgandet bör dock inte anses ta sikte på att tillerkänna 

bolagets faktiska möjligheter att utnyttja affärsmöjligheten större betydelse än 

vad som följer av tidigare common law.167 Kershaw menar att i enlighet med 

bakomliggande common law kan vissa ”starka” hinder tillerkännas betydelse. 

Exempelvis ett legalt förbud eller restriktion (som i Wilkingson) som directorn i 

egenskap av director saknar möjlighet att påverka.168 Man bör alltså inte anse att 

dörren är stängd för att beakta vissa omständigheter som rör bolagets faktiska 

möjlighet att utnyttja affärsmöjligheten.  

 Beslut att inte utnyttja affärsmöjligheten 3.6

Ett styrelsebeslut att inte utnyttja affärsmöjligheten torde inte påverka 

ansvarsbedömningen.169 Betydelsen av bolagets beslut att inte utnyttja 

affärsmöjligheten regleras inte i CA 2006, men frågan har delvis bedömts i 

praxis. I Boardman, ansågs det sakna betydelse att andra trustees avfärdat att 

trusten själv skulle utnyttja affärsmöjligheten.170  

                                                      
164 Kershaw, s. 500-501. 
165 Kershaw, s. 504. 
166 Kershaw, s. 506. 
167 Kershaw, s. 519, Palmer’s Company Law, para. 8.2906. 
168 Kershaw, s. 519. 
169 Kershaw, s. 508. 
170 Kershaw, s. 508. 
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 Informella och formella beslut att inte utnyttja affärsmöjligheten bör 

dessutom frånkännas betydelse då dessa i praktiken är omständigheter som avser 

bolagets faktiska möjligheter att utnyttja affärsmöjligheten. Så var fallet i 

Bhullar där ständiga interna oenigheter hade lamslagit bolaget, och delar av 

styrelsen hade bl.a. motsatt sig att förvärva ytterligare näringsfastigheter. Trots 

detta ansågs affärsmöjligheten i form av en näringsfastighet tillkomma bolaget. 

När en director haft någon som helst möjlighet att påverka hindret torde bolagets 

faktiska möjligheter att utnyttja affärsmöjligheten sakna betydelse.171 Ett beslut 

att inte utnyttja affärsmöjligheten bör en director anses ha möjlighet att påverka, 

och därmed bör sådana beslut sakna betydelse för förbudets tillämpning.  

 Affärsmöjligheter som upptäcks utanför arbetstid 3.7

CA 2006 besvarar inte om förbudet omfattar affärsmöjligheter som en director 

upptäckt på sin fritid. Tidigare common law är dock tydlig med att även sådana 

affärsmöjligheter omfattas. I DPC Estates Pty Ltd v Grey
172 uttalades angående 

directors upplysningsskyldighet att ”it is notorious that such information 

[angående affärsmöjligheter] comes from many sources, for example, from tips 

in clubs and on social occasions… any infomation which he obtained… within 

the scope of the business of the associated companies could only be used by him 

for the benefit of those companies”.173 I IDV v Cooley uttalades att bolagets 

director ”had one capacity and one capacity only (that of) managing director”, 

och att oavsett när directorn får information om en affärsmöjlighet ska denna 

information föras vidare.174 I Bhullar upptäcktes affärsmöjligheten på directorns 

fritid, vilket ansågs sakna betydelse.175 Det finns alltså inget utrymme att göra 

en annan bedömning av en directors ansvar på den grunden att han upptäckt 

affärsmöjligheten på fritiden. En director är en director, även på fritiden. 

 Affärsmöjligheter som utnyttjas efter uppdragets upphörande 3.8

3.8.1 Kodifieringen i CA 2006 sec. 170 (2) 

En director är när som helst fri att avgå, och då upphör fiduciary duties och den 

därmed sammanhängande lojalitetsplikten.176 I praxis har directors trots detta 

ansetts ha brutit mot förbudet när de utnyttjat affärsmöjligheter efter uppdraget, 

förutsatt att affärsmöjligheten upptäckts under uppdraget. Ansvar grundas 

                                                      
171 Bl.a. Regal och Bhullar. Kershaw, s. 499. 
172 DPC Estates Pty Ltd v Grey [1974] 1 NSWLR 443 [Cit. DPC Estates Pty Ltd v Grey]. 
173 French, Mayson, Ryan, s. 506. 
174 Hadjinestoros, s. 76. 
175 Clark, Bryan, “UK company law reform and director’s exploition of “corporate opportunities”, 
International Company and Commercial Law Review, 2006, 17 (18) 231-241. [Cit. “Clark] s. 233. 
176 Kershaw, s. 508. 
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antingen på att no- conflicts principens tillämplighet förlängts till efter 

uppdraget, dvs. med fokus på att directorn redan när affärsmöjligheten 

upptäcktes försatt sig i en intressekonflikt. I andra fall har ansvar grundats på 

maturing business approachen, dvs. med fokus på att bolaget har bättre rätt till 

affärsmöjligheten även efter uppdraget. Intressekonflikten respektive bolagets 

bättre rätt till affärsmöjligheten anses alltså inte ”läkas ut” för att uppdraget 

upphör.  

 Regleringen i sec. 170 (2) stadgar att no-conflicts principen ska 

tillämpas även efter en directors avgång.177 No- conflicts principen användes 

som ansvarsgrund i IDC v Cooley, och fallet tycks därför beskriva det nuvarande 

rättsläget utifrån bakomliggande common law.178 I fallet hade informationen 

som Cooley fick tillgång till varit av intresse för bolaget, men han förde den 

aldrig vidare till bolaget. Istället vidtog han förberedande åtgärder, exempelvis 

förberedde han vissa dokument, för att själv kunna utnyttja affärsmöjligheten 

efter att ha avgått som director. I syfte att utnyttja affärsmöjligheten avgick han 

från uppdraget under förevändningen att avgången berodde på hans dåliga 

hälsa.179 I fallet grundade domstolen ansvar på tre faktorer, 1) att directorn redan 

under uppdraget vidtagit förberedande åtgärder för att utnyttja 

affärsmöjligheten; 2) att den relevanta informationen hemlighållits för bolaget; 

3) att avgången skedde i syfte att utnyttja affärsmöjligheten.180  

 Enligt Kershaw bör därför en director gå fri från ansvar om inga 

förberedande åtgärder vidtagits, directorn har informerat bolaget om 

affärsmöjligheten, samt avgått av någon annan anledning än i syfte att utnyttja 

affärsmöjligheten.181 No- conflicts principen tillämpas mindre strikt efter 

avslutat uppdrag, då de tre kriterier som IDC v Cooley uppställt tar sikte på rent 

illojala handlingar. En director med gott uppsåt bör därför kunna undvika 

ansvar, vilket knappast är säkert om utnyttjandet sker under uppdraget. 

 Frågan är vilken relevans maturing business approachen har vid 

tillämpningen av sec. 170 (2)? Uppfattningen i doktrin är att Bhullar möjligen 

inte avfärdade maturing business approachens tillämplighet efter avslutat 

uppdrag, varför den kan vara fortsatt aktuell.182 Efter Bhullar kom dessutom 

Foster v Bryant, som godtog maturing business approachen och tillämpade en 

                                                      
177 Kershaw, s. 522. 
178 Kershaw, s. 522. 
179 Kershaw, s. 510. 
180 Kershaw, s. 510. 
181 Kershaw, s. 522. 
182 Kershaw, s. 512, Principles of Modern Company Law, s. 597, Palmer’s Company Law, para. 8.2414. 
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”variant” av denna.183 Enligt Kershaw innebär regleringen i sec. 170 (2) en klar 

avvikelse från tidigare praxis, som bortsett från IDC v Cooley konsekvent intagit 

en maturing business approach.184 Davies och Worthington menar dock att 

rättsfall som gett uttryck för maturing business approachen har bekräftats genom 

regleringen, då en director inte heller efter avgång får tillgodogöra sig 

affärsmöjligheter som bolaget har bättre rätt till.185 Synsättet att en 

intressekonflikt uppstod när affärsmöjligheten uppkom, och att efterföljande 

avgång inte kan läka detta brott mot lojalitetsplikten, är enligt Davies och 

Worthington ett alternativt sätt att se på grunden för en directors ansvar efter sin 

avgång.186 Åsikterna om maturing business approachens relevans vid 

tillämpningen av sec. 170 (2) går alltså isär. 

 Vad är då skillnaden mellan en bedömning enligt no-conflicts 

approachen respektive maturing business approachen? Common law 

tillämpningen av no- conflicts principen efter uppdraget bör på grund av de 

kriterier som uppställdes i IDC v Cooley vara mindre strikt än dess tillämpning 

under uppdraget. Skillnaden mellan att tillämpa no-conflicts principen eller 

maturing business approachen efter uppdraget är att no- conflicts principen 

omfattar fler affärsmöjligheter då även potentiella affärsmöjligheter omfattas, 

samt att maturing business approachen tar hänsyn till omständigheter i det 

enskilda fallet.187  

 Mot att maturing business approachen skulle vara relevant för förbudets 

tillämpning efter avslutat uppdrag talar att no- conflicts principens tillämpning 

efter uppdraget, vilken föreskrivs i sec. 170 (2), då skulle avvika väsentligt från 

principens tillämpning under pågående uppdrag.  Hade lagstiftaren avsett att 

åstadkomma en så väsentlig förändring kan ifrågasättas om regleringen 

verkligen skulle stadga en utsträckt tillämpning av no- conflicts principen. 

Dessutom har no- conflicts principens tillämplighet efter avslutat uppdrag 

avfärdats i praxis som tillämpat maturing business approachen.188 

Sammanfattningsvis är det därför troligt att IDC v Cooley ger uttryck för 

gällande rätt. Maturing business approachens relevans kan dock inte avfärdas, 

och den kommer därför att behandlas mer ingående nedan. 

                                                      
183 I fallet ansågs maturing business approachen som den relevanta grunden för en directors ansvar efter 
avslutat uppdrag, men domstolen utvidgade förbudets tillämpning till att även omfatta potentiella 
affärsmöjligheter, och inte endast ”maturing business opportunities”. Kershaw, s. 516. 
184 Kershaw, s. 522. 
185 Principles of Modern Company Law, s. 596. Detta tycks även vara Morse mening, som omnämner CMS 

Dolphin och Foster v Bryant som ger uttryck för maturing business approachen som ”likely to remain 
relevant”. Palmer’s Company Law, para. 8.2414. 
186 Principles of Modern Company Law, s. 596. 
187 Kershaw, s. 516. 
188 Ultraframe och Wilkingson. Kershaw, s. 511. 
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3.8.2 The Maturing business approach 

I en lång rad fall innan ikraftträdandet av CA 2006 intogs en maturing business 

approach, först i det kanadensiska fallet CanAir, följt av Island Export finance, 

CMS Dolphin och Ultraframe.189 En director som efter avslutat uppdrag 

utnyttjat en ”maturing business opportunity which the company was actively 

pursuing” ska hållas ansvarig på grund av att en sådan affärsmöjlighet har sådan 

karaktär att den ska behandlas som om den vore bolagets egendom. En director 

ska inte tillåtas ”ta bolagets egendom” på grund av att uppdraget upphört.190 

Utöver att affärsmöjligheten ska ha denna karaktär krävs även för ansvar att 

directorn antingen avgick i syfte att utnyttja affärsmöjligheten, eller upptäckte 

affärsmöjligheten på grund av sin tidigare ställning som director.191 

 I Island Export Finance ansågs directorn fri från ansvar. I fallet var 

bolaget verksamt bl.a. med att leverera telefonkiosker till Afrika. Directorn, som 

var en nyckelperson avseende dessa kontrakt, avgick på grund av att han inte 

trivdes med sitt jobb. Efter sin avgång fick han personligen erbjudande från 

samma kund om att leverera telefonkiosker. Han tackade ja, och ansågs inte ha 

brutit mot sin lojalitetsplikt.192 Directorn hade inte använt sig av någon 

konfidentiell information för att få kontrakten, och eftersom bolaget inte hade 

sökt få nya kontrakt vare sig vid tiden för avgången eller vid tidpunkten när 

directorn personligen erbjöds kontrakten ansågs det inte röra sig om en 

”maturing business opportunity which the company was actively pursuing”.193 

 I Foster v Bryant tillämpades en variant av maturing business 

approachen. Som omständigheter av betydelse återgavs från CanAir bl.a: ”…the 

nature of the corporate opportunity, its ripeness, its specificness, the directors 

relation to it, the amount of knowledge possessed, the circumstances in which it 

was obtained and whether it was special or indeed even private”. Domstolen var 

dock ovillig att begränsa förbudet till att endast omfatta maturing business 

opportunities, utan ansåg att även potentiella affärsmöjligheter omfattas. I detta 

avseende har domen har sagts likna IDC v Cooley (där no-conflicts principen 

tillämpades).194  I Foster betonas dock vikten av att beakta omständigheterna i 

det enskilda fallet, samt att det är centralt huruvida directorn har agerat illojalt, 

vilket innebär en bedömning som är betydligt mer flexibel än no-conflicts 

principens tillämpning i enlighet med IDC v Cooley. På grund av regleringen i 

                                                      
189 Principles of Modern Company Law, s. 596. 
190 Kershaw, s. 511. 
191 Kershaw, s. 511. 
192 Kershaw, s. 512. 
193 Edmunds, Lowry, para. 136. 
194 Kershaw, s. 516. 



34 

 

 

sec. 170 (2) är det som diskuterats ovan mycket osäkert vilken relevans 

maturing business approachen har vid tillämpningen av förbudet efter avslutat 

uppdrag.  

 Bolagets tillåtelse att utnyttja affärsmöjligheten 3.9

CA 2006 sec. 175 (5) stadgar att styrelsens godkännande att utnyttja en 

affärsmöjlighet friar directorn från ansvar, om det för ett publikt bolag; 

uttryckligen tillåts enligt bolagsordningen (articles of association), och om det är 

ett privat bolag; inte förbjudits enligt bolagsordningen. I annat fall krävs beslut 

av aktieägarna. 

 Directors upplysningsskyldighet  3.10

I flera fall har domstolen fokuserat på directorns skyldighet att informera 

bolaget om affärsmöjligheten. Detta kan beskrivas som en indirekt skyldighet då 

en director inte har någon direkt och fristående skyldighet att upplysa bolaget 

om affärsmöjligheter han upptäckt men inte avser att utnyttja.195 Enligt IDC v 

Cooley och DPC Estates Pty Ltd v Grey är directors skyldiga att informera 

bolaget om affärsmöjligheter som tydligt faller inom bolagets normala 

verksamhetsområde. I Bhullar ansågs upplysningsskyldighet föreligga då 

affärsmöjligheten kunde vara meningsfull för bolaget (worthwile).196 Så snart en 

affärsmöjlighet omfattas av förbudet föreligger alltså en upplysningsskyldighet. 

Denna skyldighet togs möjligen steget längre i O’Donnel, där det indikerades att 

en director ska upplysa bolaget om alla affärsmöjligheter som upptäcks under 

tiden för uppdraget. 197 Enligt O’Donnel tycks upplysningsskyldigheten omfatta 

fler affärsmöjligheter än de som omfattas av förbudet. Eftersom directors får 

utnyttja affärsmöjligheter som faller utanför förbudet tycks en så långtgående 

upplysningsplikt märklig. Möjligen kan den motiveras av värdet i att uttrycka en 

långtgående lojalitetsplikt. 

 På grund av svårigheterna med att identifiera vilka affärsmöjligheter 

som omfattas av förbudet bör de flesta directors föredra att informera bolaget 

om alla affärsmöjligheter de upptäcker, istället för att göra den riskfyllda 

bedömningen att de kan utnyttja affärsmöjligheten med risk för ansvar vid en 

senare tvist. En director ska av lojalitetsskäl avstå från affärsmöjligheter som 

bolaget vill utnyttja, och bolaget kommer rimligtvis att avstå affärsmöjligheter 

som inte ger vinst. Därför anser jag att varken rättviseskäl eller ekonomisk 

effektivitet talar emot en långtgående upplysningsskyldighet. 

                                                      
195 Hadjinestoros, s. 70. 
196 French, Mayson, Ryan, s. 506. 
197 Ahern, s. 604. 
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 Sanktioner 3.11

Sanktionerna för ett brott mot directors duties följer av equitable principles of 

common law.198 Dessa common law principer har inte kodifierats i CA 2006. I 

sec. 178 stadgas, utan några påföljder nämns, att handlande i strid mot directors 

duties sanktioneras på samma sätt som de bakomliggande common law 

principerna. En karaktäristika för fiduciary duties är att sanktionerna kopplade 

till dessa plikter inte syftar till att reparera skadan, utan i första hand till att 

motverka överträdelser. Därav det starka remediet att all vinst som directorn gör 

till följd av ett lojalitetsbrott ska tillgodoräknas bolaget, oavsett om bolaget lidit 

någon skada.199 En annan möjlig följd av ett brott mot directors duties är att 

transaktionen ska återgå. Rör det en transaktion med tredje man krävs att denna 

var i ond tro om lojalitetsbrottet för att transaktionen ska återgå. Har bolaget 

lidit en skada till följd av lojalitetsbrottet kan skadestånd utkrävas till den del 

skadan inte kompenseras av övriga sanktioner.200  

 Lärdomar från England 3.12

På grund av likheterna mellan systemen för bolagsstyrning bör engelsk rätt tjäna 

väl som jämförelseobjekt och inspirationskälla för att konkretisera det svenska 

förbudet att utnyttja affärsmöjligheter.201 I svensk doktrin görs ofta jämförelser 

med amerikansk och engelsk rätt när lojalitetsplikten diskuteras.202 Ett 

återkommande konstaterande i denna uppsats har varit att England har en strikt 

reglering av förbudet att utnyttja affärsmöjligheter. I England har den 

rättsvetenskapliga diskussionen pågått länge huruvida en strikt eller flexibel 

reglering av förbudet är att föredra, med amerikansk rätt som referenspunkt. Den 

mer flexibla amerikanska doktrinen anses av bl.a. Edmunds och Lowry utgöra 

ett lämpligare alternativ än den engelska regleringen i dagens entreprenörsdrivna 

ekonomi.203 Den strikta regleringen har stöd bland rättsvetenskapsmän som 

Davies och Worthington samt Clark, som anser att den moderna ekonomin 

snarare påkallar en strikt reglering för att hålla en godtagbar moralisk standard 

på marknaden.204  

 Det svenska förbudet har kommenterats sparsamt i doktrin, och de 

författare som har uttalat sig tycks inspirerade av amerikansk rätt då en 

                                                      
198 French, Mayson, Ryan, s. 515. 
199 French, Mayson, Ryan, s. 479. 
200 French, Mayson, Ryan, s. 519. 
201 Dotevall menar att amerikansk rätt, med samma anglo-amerikanska rättstradition som engelsk rätt, väl 
kan tjäna som förebild. Dotevall, s. 161. 
202 Stattin, s. 364 ff. Dotevall, s. 163 ff. 
203 Edmunds, Lowry, para. 122. 
204 Principles of Modern Company Law, s 598, Clark, s. 240, Hadjinestoros, s. 77. 
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pragmatisk bedömning av förbudet förespråkas.205 Det är intressant att notera att 

Dotevall som kommenterar den amerikanska lojalitetsplikten konstaterar att den 

kan uppfattas som sträng,206 medan den av engelska rättsvetenskapsmän 

uppfattas som mycket flexibel.207 Detta ger i vart fall en indikation på hur 

engelsk och svensk rätt enligt uppfattningen i doktrin tycks förhålla sig till 

varandra avseende förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter. 

4 Förbudet i svensk rätt mot att utnyttja bolagets affärsmöjligheter 

 Kapitlets syfte och disposition  4.1

Detta kapitel syftar till att undersöka hur man enligt svensk rätt identifierar vilka 

affärsmöjligheter som omfattas av förbudet. Kapitlet utvärderar även förbudet 

de lege ferenda, och belyser de rättspolitiska frågor som aktualiseras. 

Framställningen utgår ifrån behandlingen av det engelska förbudet ovan. 

Inledningsvis diskuteras rättspolitiska överväganden samt några utgångspunkter 

för förbudet. Därefter behandlas de centrala aspekterna av förbudet:  

i. betydelsen av affärsmöjlighetens anknytning till verksamhetsföremålet,  

ii. bolagets faktiska möjligheter att utnyttja affärsmöjligheten,  

iii. bolagets beslut att inte utnyttja affärsmöjligheten, 

iv. vad som gäller om affärsmöjligheten upptäckts på företrädarens fritid,  

v. hur förbudet tillämpas om affärsmöjligheten utnyttjas efter avslutat 

uppdrag,  

vi. bolagets tillåtelse att utnyttja affärsmöjligheten, 

vii. om förbudets omfattning skiljer sig mellan styrelseledamöter och VD,  

viii. sanktionerna vid ett brott mot förbudet. 

 Rättspolitiska intresseavvägningar 4.2

Samma rättspolitiska avväganden bör göra sig gällande i svensk och engelsk 

rätt.208 Lojalitetsplikten ska balansera intresset av att skydda bolagets intresse 

genom att säkerställa bolagsledningens lojalitet, utan att bli alltför betungande 

för bolagsledningen. På grund av agentproblemet i bolag med spritt ägande har 

aktieägarna en utsatt position i förhållande till ledningen, vilket talar för ett strikt 

förbud. Ett strikt förbud att utnyttja bolagets affärsmöjligheter medför dock 

vissa negativa konsekvenser.  

 Angående de negativa effekterna, så kan rena rättviseskäl anföras 

                                                      
205 Bergström, Samuelsson, s. 118. Angående amerikansk rätt, se Kershaw, “Lost in Translation”, para. 
2.B. 
206 Dotevall, s.155. 
207 Edmunds, Lowry, para. 123 f, Clark, s. 235. Kershaw, “Lost in Translation”, para. 1. 
208 Se Clark, s. 234 ff. 
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avseende vilka affärsmöjligheter som bolaget kan anses ha ett legitimt anspråk 

på. Även villigheten att tjänstgöra som styrelseledamot eller VD kan påverkas 

negativt. Det troliga att detta framförallt påverkar rekryteringen till styrelser. 

Detta beror på att styrelseledamöter ofta är deltidsengagerade i bolaget209 och 

därmed har ett berättigat intresse av engagemang vid sidan av bolaget. Ett alltför 

betungande förbud kan därför betraktas som en större nackdel av en 

styrelseledamot än en VD. 

 En styrelseledamot eller VD måste tillåtas att bruka sitt personliga 

know- how, annars är denna outnyttjade kunskap en förlust för företrädaren 

personligen och samhällsekonomiskt. Ett strikt förbud kan inskränka detta 

intresse omotiverat mycket. Andra samhällsekonomiskt negativa konsekvenser 

är att entreprenöriella initiativ hos styrelse och VD kan kvävas på grund av den 

ökade risken att göra sig skyldig till ett lojalitetsbrott. Om utgångspunkten är att 

i princip alla affärsmöjligheter tillfaller bolaget kan initiativet att uppsöka nya 

affärsmöjligheter minska, vilken leder till att färre affärsmöjligheter ”upptäcks”. 

Om bolag tillerkänns affärsmöjligheter som de antingen inte avser att utnyttja, 

inte kan utnyttja över huvud taget, eller inte kan utnyttja på det mest 

vinstgivande sättet innebär detta en samhällsekonomisk förlust.  

 Rättsekonomiskt kan dessa kostnader direkt ställas mot risken för 

agentkostnader som uppstår om företrädare utnyttjar bolagets affärsmöjligheter. 

Benägenheten bland företrädare att agera i eget intresse och utnyttja bolagets 

affärsmöjligheter kan mycket förenklat baseras på teorier om att 

vinstmaximerande individer agerar i självintresse. Lord Herschells klassiska 

uttalande om no- conflicts och no- profit principerna belyser tydligt att dessa 

mycket strikta principer inte motiveras av moralöverväganden utan baseras på 

“the consideration that, human nature being what it is, there is a danger, in 

such circumstances, of the person holding a fiduciary position being swayed by 

interest rather than by duty, and thus prejudicing those he was bound to 

protect”.210 Man har alltså föredragit en strikt och profylaktisk utformning av 

lojalitetsplikten baserat på ett förenklat antagande om den mänskliga naturen. I 

verkligheten är bolagsföreträdare som de flesta andra och har en uppfattning om 

rättvisa och lojalitet som gör att de i viss mån avstår från opportunistiskt 

beteende. Dessutom har företrädare ett intresse av att värna sitt goda rykte på 

marknaden så att de får möjligheten till fler uppdrag. Risken för agentkostnader 

tycks väga mycket tungt i den engelska regleringen. Detta innebär naturligtvis 

                                                      
209 I stora börsbolag hålls omkring 9 ordinarie styrelsemöten per år. I mindre bolag färre. Sandström, s. 
213. 
210 Edmunds, Lowry, para. 131. 
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inte att de måste ges samma tyngd i svensk rätt. 

 Vilka är då fördelarna med ett strikt förbud? En fördel är att det 

minimerar bolagsledningens initiativ att agera opportunistiskt. Det sänder även 

signaler om vilken standard som förväntas på marknaden. Mot bakgrund av alla 

företagsskandaler vore det önskvärt att disciplinera bolagsledningar och ge 

trygghet åt investerare. Det är uppenbart att initiativet att utföra uppdraget väl i 

syfte att i fortsättningen bli erbjuden uppdrag hitintills inte räckt för att 

disciplinera bolagsledningar. Ett förbud som allokerar flertalet affärsmöjligheter 

till bolaget leder dessutom till förutsebarhet i rättstillämpningen, vilket bör vara 

en fördel för såväl bolaget som dess företrädare. Företrädaren väljer då att be om 

bolagets tillstånd att utnyttja affärsmöjligheten utan att behöva göra svåra 

avvägningar med hänsyn till en rad omständigheter. Eventuella processer bör 

dessutom bli billigare.  

 Flera av de negativa konsekvenserna som ett strikt förbud medför torde 

dessutom kunna uppvägas av att bolaget kan välja att avstå affärsmöjligheten 

om en företrädare ber om tillåtelse att utnyttja denna. Som tidigare påpekats bör 

bolag endast göra anspråk på affärsmöjligheter som de kan utnyttja med vinst, 

och övriga kan avstås till förmån för en styrelseledamot eller VD. 

Samhällsekonomiskt bör det därför vara ett mindre problem att som huvudregel 

allokera affärsmöjligheter till bolaget. De personliga nackdelarna detta innebär 

för styrelse och VD torde kompenseras av de höga ersättningar som i regel följer 

med dessa positioner. Vill en företrädare hellre ägna sig åt entreprenöriella 

aktiviteter får denne helt enkelt frånträda uppdraget. Personligen anser jag att de 

som innehar styrelse- eller VD uppdrag inte har någon rätt eller bör uppmuntras 

att söka tillfällen att berika sig själva utöver uppdraget. Detta ligger till stor del 

bakom den engelska regleringen av förbudet, och jag anser att det är en sund 

utgångspunkt för att värna bolagets intresse som saknar bäst före datum då det är 

uppdrag som innebär ett stort mått av makt och förtroende.  

 Rättsliga utgångspunkter 4.3

4.3.1 Ett strikt eller pragmatiskt förbud? 

Frågan behandlas inte direkt i svensk rätt, men i engelsk och amerikansk rätt 

anses två olika grunder finnas för förbudet att utnyttja bolagets 

affärsmöjligheter. Ett alternativ är att göra det till en fråga om vem av bolaget 

eller företrädaren som har bättre rätt till affärsmöjligheten (en ownership 

approach). Ett annat alternativ är att göra det till en fråga där intressekonflikten 

per se är central för förbudet (en no- conflicts approach). I england regleras 

förbudet som en aspekt av skyldigheten att undvika intressekonflikter, då sådana 
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äventyrar företrädarens lojalitet.211 Bakomliggande praxis ger dock även uttryck 

för en ownership- approach, vilken framkommer i maturing business 

approachen.212
 

 Lojalitetsplikten i svensk rätt innebär ett förbud mot att gynna sitt eget 

eller någon annans intresse på bekostnad av bolagets intresse. Huruvida detta i 

likhet med engelsk rätt innebär att företrädaren har en skyldighet att inte försätta 

sig i intressekonflikter är oklart. Jag anser att det svenska förbudet att utnyttja 

bolagets affärsmöjligheter rent teleologiskt möjligen kan härledas ur en 

skyldighet att undvika intressekonflikter snarare än ”bättre rätt”, eftersom 

kärnan i lojalitetsplikten är att företrädaren förbjuds gynna sitt eget eller någon 

annans intresse på bekostnad av bolagets intresse. 

 Frågan är om det har någon praktisk betydelse för tillämpningen av 

förbudet huruvida man grundar lojalitetsbrottet på att bolaget har bättre rätt till 

affärsmöjligheten eller att företrädaren försatt sig i en intressekonflikt genom att 

utnyttja affärsmöjligheten. I engelsk rätt har den praktiska effekten av no- 

conflicts approachen inneburit en mycket strikt tillämpning. När engelsk praxis 

under en period istället fokuserade på vem av bolaget och företrädaren som hade 

bättre rätt till affärsmöjligheten resulterade detta i en mer flexibel tillämpning av 

förbudet med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.  

 Det kan tänkas att om det svenska förbudet härleds ur en skyldighet att 

undvika intressekonflikter innebär det att fler affärsmöjligheter omfattas. Ett 

sådant förbud kräver företrädarens odelade lojalitet gentemot bolaget, och även 

affärsmöjligheter som bolaget har ett minimalt eller teoretiskt intresse av 

omfattas på grund av att det föreligger en intressekonflikt. Fokus på bättre rätt 

till affärsmöjligheten innebär att bedömningen fokuseras på vilket intresse 

bolaget haft av affärsmöjligheten. Högre krav bör därför ställas på bolagets 

intresse av affärsmöjligheten, varför färre affärsmöjligheter torde omfattas. 

Även om förbudet härleds ur en skyldighet att undvika intressekonflikter finns 

dock inga hinder för att hänsyn tas till en rad omständigheter vid bedömningen 

av om affärsmöjligheten ska tillkomma bolaget.  

 Den strikta engelska tillämpningen av förbudet beror sannolikt på att 

den bakomliggande no-conflicts principen är mycket strikt, då den syftar till att 

ta bort alla incitament att handla i egenintresse snarare än att fånga upp 

beteenden som är illojala.213 Dessutom har directors duties utvecklats genom 

                                                      
211 Kershaw, ”Does it matter how the law thinks about corporate opportunities?”, s. 534. 
212 Kershaw, ”Does it matter how the law thinks about corporate opportunities?”, s. 536. 
213 Se Lord Hershells uttalande i Bray v Ford. Avsnitt 2.4.3 ovan. Även Regal som behandlats närmare i 
avsnitt 2.4.4 är ett bra exempel på detta. 
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analogier från de fiduciary duties som åligger trustees.214 Trustees har en 

position som tycks motsvara en sysslomans, vilket innebär avsevärt mindre 

frihet än en styrelseledamot eller VD.215 Den amerikanska corporate opportunity 

doktrinen har istället utvecklats i sitt eget bolagsrättsliga sammanhang, och är 

betydligt mer flexibel än den engelska regleringen.216  

 Den svenska lojalitetsplikten anses visserligen kunna härledas ur 

bolagsledningens sysslomannaliknande ställning, men detta tycks inte ha 

utvecklats till något som motsvarar det engelska mantrat om lojalitetspliktens 

rigida tillämpning och krav på företrädarens odelade lojalitet gentemot bolaget. 

Åsikterna om lojalitetspliktens ursprung går dessutom isär, och Bergström och 

Samuelsson menar att den snarare bör härledas ur bolagsledningen skyldighet att 

agera i bolagets bästa.217 De anser alltså att lojalitetsplikten främst vilar på 

aktiebolagsrättslig grund. Sammantaget bör den aktiebolagsrättsliga 

lojalitetspliktens koppling till sysslomannens skyldigheter vara svag.  

 Sammanfattningsvis torde förbudet vara flexibelt eller strikt beroende 

på vilka omständigheter som beaktas vid förbudets tillämpning, exempelvis 

bolagets möjligheter att utnyttja affärsmöjligheten. Detta oavsett om man 

härleder den svenska lojalitetsplikten ur bolagsledningens sysslomannaliknande 

ställning eller deras aktiebolagsrättsliga organställning, då det inte av tradition 

finns samma rigida utgångspunkt som i engelsk rätt. Omfattningen av förbudet 

enligt svensk rätt skulle därför kunna vara densamma oavsett om man anser att 

förbudet härleds ur en skyldighet att undvika intressekonflikter, eller grundas på 

att bolaget har bättre rätt till vissa affärsmöjligheter.  

4.3.2 Härleds förbudet ur en skyldighet att undvika intressekonflikter? 

Lojalitetsplikten innebär i korthet att en företrädare för bolaget är förhindrad att 

främja sitt eget eller någon annans intresse på bekostnad av bolagets intresse.218 

Kärnan i förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter är alltså förbudet mot 

att åsidosätta bolagets intresse genom att utnyttja en affärsmöjlighet som anses 

tillkomma bolaget. Begreppet ”bolagets intresse” är centralt för att bedöma om 

det föreligger ett lojalitetsbrott eftersom det är lojalitetspliktens skyddsobjekt.219 

För tolkningen av förbudets innebörd bör dels intressekonflikten mellan 

företrädaren och bolaget (eller gynnandet av någon annans intressen framför 

                                                      
214 Principles of Modern Company Law, s. 525. 
215 Angående trustees rättsliga ställning se avsnitt 2.4.1 ovan, angående sysslomäns ställning se avsnitt 
2.5.2 ovan. 
216 Edmunds, Lowry, para. 123. 
217 Bergström, Samuelsson, s. 19, 113. 
218 Bergström, Samuelsson, s. 114. 
219 Stattin, s. 143. 
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bolagets), dels frågan vilka affärsmöjligheter bolaget bör anses ha ett intresse av 

vara centrala frågor.  

 Jävsreglerna i 8:23 och 8:34 anses konkretisera lojalitetsplikten,220 och 

är därför intressanta för att få vägledning för vilka skyldigheter lojalitetsplikten 

innebär när företrädaren har ett intresse som är motstående bolagets intresse. 

Jävsreglerna förbjuder företrädaren att delta i handläggningen av en fråga om 

avtal där denne befinner sig i en intressekonflikt på grund av att motparten är 

företrädaren personligen (självkontrahering) eller en juridisk person denne får 

företräda (ställföreträdarjäv), eller en tredje man och det finns en risk att 

företrädaren har ett väsentligt motstående intresse i frågan som kan strida mot 

bolagets intresse.221 Reglerna skyddar alltså bolaget mot specifika transaktioner 

där intressekonflikten riskerar att leda till icke- marknadsmässiga villkor eller 

andra typer av värdeförluster. Uteslutning från handläggningen är en mindre 

ingripande åtgärd för att undvika lojalitetskonflikter än att förbjuda att 

företrädaren försätter sig i en intressekonflikt. En skyldighet att undvika 

pliktkollision är dock närliggande ett jävsförbud.222  

 Frågan är därför om lojalitetsplikten avseende förbudet att utnyttja 

bolagets affärsmöjligheter bör anses härledd ur en skyldighet att undvika 

intressekonflikter, trots att ett sådant förbud inte kommer till uttryck i 

jävsreglerna. Flera skäl talar för att utformningen av jävsreglerna inte bör ses 

som ett hinder för en sådan tolkning. För det första syftar inte jävsregler till att 

förbjuda intressekonflikter, de syftar endast till att hantera intressekonflikter. 

Rent systematiskt kan argumenteras att eftersom lojalitetsplikten kommer till 

uttryck i ABL, bl.a. genom jävsreglerna som reglerar en aspekt av 

lojalitetsplikten, har lojalitetsplikten rimligtvis ett mer vidsträckt 

tillämpningsområde än de regler som den kommer till uttryck i. Därför bör 

jävsreglerna inte anses ge uttryck för de yttre gränserna för lojalitetsplikten. 

Klart stöd för att jävsreglerna inte ska tolkas som en gräns för lojalitetsplikten 

finns i kommentaren till de likalydande jävsreglerna i 1975 års aktiebolagslag. I 

kommentaren anförs att lojalitetsplikten även omfattar fall som formellt faller 

utanför jävsreglerna.223   

 Visst stöd för att förbudet härleds ur en skyldighet att undvika 

intressekonflikter kan sökas i den arbetsrättsliga lojalitetsplikten. Den 

arbetsrättsliga lojalitetsplikten anses innefatta en skyldighet att undvika 

                                                      
220 Dotevall, s. 160. 
221 Sandström, s. 255. 
222 Munukka, Jori, ”Kontraktuell Lojalitetsplikt”, Jure, Stockholm, 2007, [Cit, Munukka], s. 314. 
223 Kedner, Roos, s. 253. 
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pliktkollision.224 VD’s och styrelsens ställning i bolaget innebär ett större mått 

av makt och förtroende än en arbetstagares ställning. Detta talar för att den 

aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten inte bör tillåta att en företrädare har 

motstående intressen i större utsträckning än en vanlig arbetstagare. 

 Affärsmöjlighetens anknytning till verksamhetsföremålet 4.4

Enligt doktrin bör verksamhetsföremålet utgöra en första avgränsning av vilka 

affärsmöjligheter som ska tillkomma bolaget.225 Det anges dock inte hur 

verksamhetsföremålet ska avgränsas vid tillämpningen av förbudet. Ledning för 

detta bör kunna sökas i hur verksamhetsföremålet avgränsas enligt 8:41 2 st. 

(som behandlar kompetensöverskridande handlingar i strid med 

verksamhetsföremålet). Enligt kommentaren till 8:41 2 st. avgränsas 

verksamhetsföremålet vid tillämpningen av bestämmelsen utifrån 

bolagsordningen, men anses också inrymma verksamhet som inte ligger inom 

bolagets nuvarande verksamhet men som ändå faller inom den rörelsefrihet som 

är naturlig för ett bolag i den bransch som anges i verksamhetsföremålet. Även 

åtgärder som på ett ändamålsenligt sätt kompletterar verksamheten omfattas. 

Som exempel anges att i ett bolag som bedriver industriell verksamhet måste 

fastigheter och transportmedel få köpas in i den utsträckningen det fyller 

bolagets behov av lokaler och transporter, däremot är det inte tillåtet att köpa 

fastigheter i spekulationssyfte eller att köpa in transportmedel i så stor 

utsträckning att transporter bedrivs för annans räkning. Inom gränserna för 

verksamhetsföremålet faller även anpassningar av verksamheten som krävs för 

att uppfylla nya ekonomiska och teknologiska krav.226
 Att avgränsa bolagets 

affärsmöjligheter i relation till verksamhetsföremålet som det avgränsas enligt 

8:41 2 st. innebär alltså ett relativt omfattande förbud då verksamhetsföremålet 

avgränsas vitt.  

 I engelsk praxis har som framgår av avsnitt 3.3 ovan 

verksamhetsföremålet använts för att avgränsa bolagets affärsmöjligheter. Under 

en tid gav praxis uttryck för ett s.k. scope of business test, enligt vilket 

affärsmöjligheter måste ha en viss anknytning till bolagets verksamhet för att 

omfattas av förbudet.227 I Bhullar ansågs en affärsmöjlighet som inte låg direkt 

inom bolagets verksamhet tillkomma bolaget då den var ”kommersiellt 

attraktiv” för bolaget. Detta har tolkats som att i vart fall viss anknytning till 

                                                      
224 AD 2003 nr 84. 
225 Bergström, Samuelsson, s. 118, Stattin, s. 364. Dotevall, s. 184. 
226 Andersson, Johansson, Skog, (tillgänglig 6 februari 2014, Zeteo), kommentaren till 8 kap 41 §, 
http://zeteo.nj.se.ezp.sub.su.se/docview?vestaPageFlow=1391774898720#docview/?state=24722&_suid=1
39177493822707494999242756296. 
227 Kershaw, s. 506. 
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bolagets verksamhet krävs.228 Det senare fallet O’Donnel ansågs dock en 

affärsmöjlighet som saknade anknytning till bolagets verksamhet tillkomma 

bolaget.229  

 För att sätta det svenska förbudet i relation till den engelska regleringen 

kan en jämförelse göras Bhullar samt O’Donnel. I Bhullar bedrev bolaget 

livsmedelsbutiker, och affärsmöjligheten, en näringsfastighet, ansågs tillkomma 

bolaget.230 I lagkommentaren till 8:41 2 st. anges som exempel att ett 

industriföretag kan tänkas behöva komplettera verksamheten med fastigheter för 

att fylla ett behov av lokaler, men att förvärv av fastigheter i investeringssyfte 

inte bör anses ligga inom verksamhetsföremålet.231 I Bhullar innehade bolaget 

redan en näringsfastighet, och vid en bedömning enligt 8:41 2 st. kan faktisk 

verksamhet som bolaget bedriver beaktas vid bedömningen av 

verksamhetsföremålets omfattning. Förvärv av ytterligare en näringsfastighet 

kan möjligen anses som sådan faktiskt bedriven verksamhet.  

 Om industribolaget återigen tas som exempel finns det goda skäl att vid 

tillämpningen av förbudet anse att förvärv av näringsfastigheter bör anses falla 

inom verksamhetsföremålet om bolaget redan innehar fastigheter i 

investeringssyfte. Industribolaget har då visat ett intresse av sådana förvärv, och 

även om bolaget inte förväntas förvärva näringsfastigheter i större omfattning 

tycks det illojalt om företrädaren för egen räkning förvärvar en sådan 

näringsfastighet utan att först tillfråga bolaget. Förbudet bör därför även enligt 

svensk rätt omfatta affärsmöjligheter som den i Bhullar. 

 I O’Donnel ansågs affärsmöjligheten (investering i en näringsfastighet) 

falla utanför bolagets verksamhet (finansiell rådgivning) men ansågs ändå 

tillkomma bolaget. Bolaget innehade till skillnad från Bhullar inte sedan tidigare 

någon näringsfastighet. En bedömning av affärsmöjligheten i O’Donnel bör, 

som jag tolkar uppfattningen i svensk doktrin, inte omfattas av förbudet enligt 

svensk rätt. Även om det anges i doktrin att ett antal omständigheter bör beaktas 

vid tillämpningen av förbudet, och att verksamhetsföremålet inte bör vara ett 

exklusivt kriterium, tycks uppfattningen vara att affärsmöjligheter som är 

orelaterade till verksamhetsföremålet inte ska omfattas av förbudet.232 

 Vilka för- och nackdelar innebär det då att avgränsa bolagets 

affärsmöjligheter i relation till verksamhetsföremålet? En avgränsning enligt 

                                                      
228 Kershaw, s. 498. 
229 Principles of Modern Company Law, s. 599-601. 
230 De närmare omständigheterna i Bhullar har gåtts igenom ovan i avsnitt 3.3. 
231 Andersson, Johansson, Skog, kommentaren till 9 kap 41 §, (tillgänglig 6 februari 2014, Zeteo), 
http://zeteo.nj.se.ezp.sub.su.se/docview?vestaPageFlow=1391774898720#docview/?state=24722&_suid=1
39177493822707494999242756296. 
232 Se Stattin, s. 173, 364, Dotevall, s. 184, Bergström, Samuelsson, s. 118. 
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8:41 2 st. kan medföra problem om verksamhetsföremålet anges väldigt 

allmänt.233 Om bolagsordningen anger exempelvis ”förvaltning av fast och lös 

egendom” har bolaget naturligtvis rätt att bedriva sådan verksamhet, men det 

bidrar inte till någon ändamålsenlig avgränsning av förbudet om alla 

affärsmöjligheter som innebär förvaltning av fast och lös egendom ska 

tillkomma bolaget. Förbudet blir då så omfattande att även affärsmöjligheter 

som bolaget inte har någon nytta av kan komma att omfattas. Det kan även 

ifrågasättas om bolaget bör anses ha ett berättigat intresse av alla 

affärsmöjligheter som omfattas, och hur stor den praktiska nyttan är av ett så 

omfattande förbud ställt mot hur oskäligt det ter sig om en bolagsföreträdare 

förhindras att utnyttja i princip samtliga affärsmöjligheter de upptäcker. Mot 

bakgrund av detta kan argumenteras för att det som anges i bolagsordningen bör 

beaktas men inte vara direkt avgörande för om en affärsmöjlighet ska omfattas 

av förbudet. Så görs bedömningen i engelsk rätt, där det blivit vanligt att ange 

ett obegränsat verksamhetsföremål.234 

 En avgränsning enligt 8:41 2 st har fördelen att det ger relativt tydliga 

kriterier att ta fasta på i form av vad som anges i bolagsordningen, vad som kan 

iakttas avseende bolagets faktiska verksamhet, samt vilka affärsmöjligheter som 

vid en affärsmässig bedömning bidrar till verksamheten. Det engelska rättsfallet 

Wilkinson ger uttryck för en liknande avgränsning. I fallet ansågs förbudet 

omfatta affärsmöjligheter inom den nuvarande verksamheten samt 

affärsmöjligheter som faller utanför nuvarande verksamhet men som skulle ge 

synergieffekter och har någon logisk koppling till nuvarande verksamheten. 

Affärsmöjligheter utanför denna avgränsning omfattas bara av förbudet om 

bolaget uttryckt ett intresse att expandera till detta nya affärsområde.  

 I fallet Aas v Benham avgränsades bolagets affärsmöjligheter i relation 

till verksamhetsföremålet på ett liknande sätt. Fallet ansågs sätta en gräns för när 

affärsmöjligheter har för svag anknytning till verksamhetsföremålet för att de 

ska tillkomma bolaget. Dess tillämplighet avseende directors duties underkändes 

dock i O’Donnel, och några större invändningar i doktrin mot detta har inte 

gjorts. Även om fallets tillämplighet underkändes på korrekt materiell grund ter 

sig en avgränsning i enlighet med Aas v Benham och Wilkingson lämplig av 

flera anledningar. Dels ger en sådan avgränsning objektiva kriterier att ta fasta 

på vid bedömningen av vilka affärsmöjligheter som ska tillfalla bolaget, 

nämligen bolagets faktiska verksamhet och vilka affärsmöjligheter som enligt en 

affärsmässig bedömning kan bidra positivt till denna. Dessutom allokeras 

                                                      
233 Bergström, Samuelsson, s. 118. 
234 Kershaw, Lost in translation, para. 3.C. 
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affärsmöjligheter till bolaget som bolaget sannolikt har ett reellt intresse av då 

de har en anknytning till verksamhetsföremålet. En avgränsning enligt 

Wilkingson och Aas v Benham bidrar alltså med viss flexibilitet, men till skillnad 

från en bedömning enligt maturing business approachen beaktas inte en mängd 

omständigheter, varför rättstillämpningen blir mer förutsebar. Att avgränsa det 

svenska förbudet i relation till verksamhetsföremålet som det avgränsas enligt 

8:41 2 st. liknar Aas v Benham och Wilkingson, och ter sig enligt min mening 

ändamålsenligt. 

 En aspekt som bör belysas är vad som gäller för affärsmöjligheter som 

faller utanför en avgränsning i enlighet med 8:41 2 st., men som bolaget har 

uttryckt ett intresse för, eller där någon annan konkret omständighet föreligger 

som talar för att företrädaren av lojalitetsskäl bör vara förhindrad att utnyttja 

affärsmöjligheten. En expansion till nya verksamhetsområden kan vara rationellt 

för bolaget, därför anses även faktiskt bedriven verksamhet omfattas av 

verksamhetsföremålet vid en bedömning enligt 8:41 2 st.235 Jag anser att samma 

skäl kan göras gällande till stöd för att affärsmöjligheter som bolaget uttryckt ett 

intresse för ska omfattas av förbudet att utnyttja affärsmöjligheter. Dessutom 

måste företrädaren anses ha brutit mot lojalitetsplikten om denne åsidosätter 

bolagets intresse genom att utnyttja en affärsmöjlighet som bolaget uttryck ett 

intresse för. Andra konkreta omständigheter som bör innebära att 

affärsmöjligheten omfattas av förbudet trots att den inte faller inom 

verksamhetsföremålet eller faktiskt bedriven verksamhet är att bolaget fått ett 

erbjudande om en specifik affärsmöjlighet, eller att företrädaren fått ett 

erbjudande riktat till bolaget men att ärendet ännu inte hunnit behandlas. Även i 

dessa fall ter det sig illojalt om företrädaren inte ger bolaget möjlighet att 

utnyttja affärsmöjligheten, även om den har svag koppling till 

verksamhetsföremålet. 

 Sammanfattningsvis finns starkt stöd i doktrin för att affärsmöjligheter 

inom bolagets verksamhetsföremål ska omfattas av förbudet. Möjligen ställer 

svensk rätt enligt uppfattningen i doktrin högre krav än engelsk rätt på 

anknytningen till verksamhetsföremålet. Detta mot bakgrund av utvidgningen av 

det engelska förbudet i O’Donnel, enligt vilket en affärsmöjlighet kan tillkomma 

bolaget trots att den saknar anknytning till verksamhetsföremålet.  

 Bolagets faktiska möjligheter att utnyttja affärsmöjligheten 4.5

Det har i doktrinen anförts att det saknar betydelse för konkurrensförbudet om 

bolaget saknat ekonomiska möjligheter att själv bedriva den konkurrerande 

                                                      
235 Stattin, s. 360. 
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verksamheten.236 Däremot anses det faktum att bolaget saknat ekonomisk eller 

legal möjlighet att utnyttja en affärsmöjlighet tala för att affärsmöjligheten inte 

ska omfattas av förbudet.237 Eftersom konkurrensförbudet tar sikte på att 

förbjuda verksamhet som skadar eller riskerar att skada bolaget är det 

nödvändigt att även verksamhet som bolaget själv saknat möjlighet att bedriva 

omfattas av förbudet. Att bolaget saknat möjlighet att själv bedriva den 

konkurrerande verksamheten gör den inte mindre skadlig för bolaget. Avseende 

förbudet att utnyttja affärsmöjligheter finns inte samma logiska argument för att 

bolagets faktiska möjlighet att utnyttja affärsmöjligheten bör sakna betydelse. 

Det är inte självklart att anse att ett bolag har skadats eller riskerat att skadas om 

en företrädare utnyttjat en affärsmöjlighet som bolaget saknat möjlighet att 

utnyttja. Att anse att bolag har ett anspråk på affärsmöjligheter som de saknat 

möjlighet att utnyttja kräver närmare överväganden.  

 Enligt engelsk rätt stadgas i CA 2006 sec. 175 (2) att det saknar 

betydelse att bolaget saknat möjlighet att utnyttja affärsmöjligheten. Praxis har 

hitintills frånkänt omständigheter som avser bolagets faktiska möjligheter att 

utnyttja affärsmöjligheten betydelse. Undantag har gjorts i ett fall, Wilkingson, 

där det förelåg delvis speciella omständigheter.238 Enligt Kershaw lämnar dock 

praxis samt den nuvarande regleringen i sec. 175 (4) utrymme för att beakta 

omständigheter där directorns handlande inte kunnat göra skillnad, exempelvis 

om bolaget på grund av ett legalt förbud varit förhindrat att utnyttja 

affärsmöjligheten.239 Den genomgående motviljan mot att låta bolagets faktiska 

möjligheter påverka tillämpningen av förbudet tycks delvis ha sin grund i den 

strikta utgångspunkt som intas. I övrigt har bedömningssvårigheter anförts som 

skäl, samt att en directors lojalitetsplikt ska innefatta en skyldighet att göra allt 

som står i dennes makt för att komma runt hindret, och går inte detta ska 

directorn inte tillåtas berika sig själv när bolaget misslyckats.240 

 I svensk rätt saknas vägledning utöver vad som anförts i doktrin 

avseende konkurrensförbudet och förbudet att utnyttja bolagets 

affärsmöjligheter. Bergström och Samuelsson menar att det inte går att fastställa 

ett visst kriterium eller ett test för vilka affärsmöjligheter som omfattas av 

förbudet, utan att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Utöver bolagets 

                                                      
236 Dotevall, s. 176. 
237 Bergström, Samuelsson, s. 118. 
238 I Wilkinson hindrades bolaget från att utnyttja en affärsmöjlighet på grund av bestämmelserna i ett 
aktieägaravtal. Bolagets directors var parter till aktieägaravtalet och innehade tillräckligt stort röstetal för 
att upphäva hindret, men valde istället att utnyttja affärsmöjligheten själva. För en närmare genomgång av 
fallet hänvisas till avsnitt 3.5 ovan. 
239 Kershaw, s. 519. 
240 Hadjinestoros, s, 76. 
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finansiella och legala möjligheter anges huruvida motparten är villig att sluta 

avtal med bolaget som en relevant omständighet.241 De anför dock ingen 

förklaring till varför sådana omständigheter bör påverka tillämpningen av 

förbudet. Möjligen beror denna åsikt på inspiration från amerikansk rätt, då den 

amerikanska corporate opportunity doktrinen tillerkänner bolagets faktiska 

möjligheter betydelse för om affärsmöjligheten ska tillfalla bolaget.242 Även om 

amerikansk rätt anses tjäna som en god inspirationskälla för det svenska 

förbudet243 bör det ifrågasättas om det är en reglering som är önskvärd i svensk 

rätt. Sådana hänsyn gör tillämpningen av förbudet mer pragmatisk, men kan 

även öppna upp för missbruk av företrädare som hellre gynnar sig själva än 

bolaget. 

 Det finns flera argument för att bolagets faktiska möjligheter att 

utnyttja affärsmöjligheten bör påverka tillämpningen av förbudet. Det kan 

ifrågasättas om bolaget ens bör anses ha ett anspråk på affärsmöjligheter som 

det saknat möjlighet att utnyttja. ”Rättvisa” resultat skulle därför uppnås om 

företrädare tillåts utnyttja affärsmöjligheter som bolaget ändå saknat möjlighet 

att utnyttja. Det kan även argumenteras för att bolaget ska ha ett reellt intresse 

av den specifika affärsmöjligheten för att företagsledaren av lojalitetsskäl ska 

anses förhindrad att utnyttja affärsmöjligheten.  

 Som anförts ovan bör lojalitetsplikten innebära att företrädaren är 

förhindrad att agera på ett sådant sätt att bolaget riskerar att skadas. Det kan 

argumenteras att bolaget har riskerat en skada endast om företrädaren utnyttjat 

en affärsmöjlighet som bolaget har haft möjlighet att utnyttja, och inte endast 

haft ett teoretiskt intresse av. I ordet lojalitet kan man lägga olika värderingar 

och krav beroende på situationen, men har huvudmannen inte ens riskerat att 

skadas kan ifrågasättas om beteendet är illojalt. Att beakta bolagets faktiska 

möjligheter att utnyttja affärsmöjligheten ter sig även samhällsekonomiskt 

önskvärt då man undviker att allokera affärsmöjligheter till bolag som inte har 

möjlighet att utnyttja dem.  

 Det finns dock starka argument mot att ta hänsyn till att bolaget saknat 

faktisk möjlighet att utnyttja affärsmöjligheten. För det första bidrar detta till att 

säkra att företrädare gör allt de kan för att komma runt hindret, exempelvis 

genom att skaffa finansiering eller söka ena vid interna stridigheter. I annat fall 

finns initiativ för företrädare att inte verka för att bolagets ska kunna utnyttja 

                                                      
241 Bergström, Samuelsson, s. 118. 
242 Clark, s. 235. 
243 Dotevall menar att amerikansk rätt, med samma anglo-amerikanska rättstradition som engelsk rätt, väl 
kan tjäna som förebild. Dotevall, s. 161. 
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affärsmöjligheten då de själva kan utnyttja den. För det andra kan hänsyn till 

faktiska omständigheter leda till gränsdragningsproblem. När är det tillräckligt 

omöjligt för företrädaren att lösa situationen för att denne ska vara fri att utnyttja 

affärsmöjligheten själv? Detta leder till sämre förutsebarhet, vilket inte är 

önskvärt för vare sig bolag eller bolagsföreträdare. För det tredje kan 

erkännandet av bolagets faktiska möjligheter leda till mer kostsamma och 

utdragna processer då bevisning måste föras exempelvis angående bolagets 

finanser och möjligheten att erhålla finansiering.  

 I svensk doktrin förespråkas en betydligt mer pragmatisk bedömning än 

enligt engelsk rätt. Utöver bolagets finansiella och legala möjligheter att utnyttja 

affärsmöjligheten samt huruvida motparten är villig att sluta avtal med bolaget 

anges att det bör beaktas om det är en affär som bolaget normalt väntas ingå.244 

Jag anser att det även för svensk rätts del, i likhet med engelsk rätt, ter sig 

ändamålsenligt om endast sådana omständigheter där företrädaren verkligen inte 

kunnat undanröja hindret beaktas. Dock bör inte endast legala förbud beaktas, 

utan även andra omständigheter där företrädaren kan visa att det står klart att 

bolaget saknat möjlighet att utnyttja affärsmöjligheten, exempelvis vid bolagets 

insolvens. 

 Bolagets beslut att inte utnyttja affärsmöjligheten 4.6

I svensk rätt finns ingen direkt ledning för hur bolagets beslut att inte utnyttja 

affärsmöjligheten eventuellt skulle påverka förbudet att utnyttja bolagets 

affärsmöjligheter. Denna fråga är inte lagreglerad i engelsk rätt, men informella 

beslut att inte utnyttja affärsmöjligheten har frånkänts betydelse i praxis 

(Boardman). Även ett formellt beslut att inte att utnyttja affärsmöjligheten bör 

sakna betydelse, då ett sådant beslut i praktiken, likväl som ett informellt beslut, 

är en omständighet som avser bolagets faktiska möjligheter att utnyttja 

affärsmöjligheten. När en director haft någon möjlighet att påverka hindret 

frånkänns hindret betydelse för förbudet,245 och bolagets beslut att inte utnyttja 

affärsmöjligheten bör en director anses kunna påverka. 

 Vore det ändamålsenligt att i svensk rätt beakta bolagets beslut att inte 

utnyttja affärsmöjligheten vid tillämpningen av förbudet? Ett sådant beslut kan 

troligen många gånger klargöra att bolaget saknat allt intresse av 

affärsmöjligheten, varför det tycks både rättvist och samhällsekonomiskt 

önskvärt att en företrädare får utnyttja affärsmöjligheten. Ett skäl att inte låta ett 

sådant beslut verka ansvarsbefriande är att beslutet att inte utnyttja en 

                                                      
244 Bergström, Samuelsson, s. 118.  
245  Kershaw, s. 519. 
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affärsmöjlighet är ett beslut rörande förvaltningen av bolaget. Ett sådant beslut 

är artskilt från ett beslut att bevilja ett undantag från lojalitetsplikten genom att 

uttryckligen tillåta en företrädare att utnyttja bolagets affärsmöjlighet. Därtill 

skulle en prövning av bolagets beslut att inte utnyttja affärsmöjligheten vara 

svårhanterligt. Ska det krävas att bolaget beslutat att aldrig utnyttja 

affärsmöjligheten? Måste beslutet röra den specifika affärsmöjligheten eller kan 

det vara generellt, exempelvis ”fastighetsförvärv i investeringssyfte”? Av båda 

dessa anledningar ter det sig mer lojalt och även praktiskt om en företrädare 

tvingas fråga bolaget om lov att utnyttja affärsmöjligheten istället för att förlita 

sig på att bolaget tidigare beslutat att inte utnyttja affärsmöjligheten. 

 Affärsmöjligheter som upptäcks utanför arbetstid 4.7

En fråga avseende förbudets omfattning är vad som gäller när en företrädare 

upptäcker en affärsmöjlighet när denne inte agerar i egenskap av VD eller 

styrelseledamot. Den allmänna lojalitetsplikten omfattar inte enbart handlingar 

när företrädaren formellt agerar för bolagets räkning, utan även andra handlingar 

som påverkar bolaget.246 Dessutom innehas uppdraget dygnet runt, och inte 

endast när det utövas genom exempelvis styrelsemöten. Detta talar för att även 

affärsmöjligheter som upptäcks på fritiden bör omfattas av förbudet.  

 Enligt Stattin beror den utsträckta tillämpningen av tystnadsplikten 

efter uppdragets upphörande på styrelseledamöternas och VD’s ställning som 

sysslomän i bolaget.247 Bolagsledningens särskilda ställning i bolaget kan på 

samma sätt göras gällande som ett skäl att affärsmöjligheter som upptäckts på 

fritiden ska omfattas, oavsett om man som Stattin anser att de är sysslomän. 

Styrelsen och VD intar en organställning i bolaget som innebär ett mycket stort 

förtroende från aktieägarna. Enligt kompetensfördelningen i ABL överlåter 

aktieägarna på styrelsen att bestämma verksamhetens inriktning samt utse en 

VD som ska sköta den löpande förvaltningen av bolaget.248 Även om 

aktieägarna ytterst kan avsätta styrelsen står de i ett klart beroendeförhållande 

till styrelse och VD. Aktieägarna måste lita på att ledningen utför sitt uppdrag på 

ett sätt som leder till utdelning, vilket är det enda anspråket aktieägarna har på 

bolaget. Alla dessa faktorer, särskilt mot bakgrund av principal- agent problemet 

i bolag med spritt ägande, talar för att lojalitetsplikten ges ett omfattande 

tillämpningsområde. Emot att affärsmöjligheter som upptäckts på fritiden bör 

omfattas av förbudet kan anföras vissa rättviseaspekter.249 

                                                      
246 Sandström, s. 256. 
247 Stattin, s. 362. 
248 Sandström, s. 225. 
249 I detta avseende hänvisas till den rättspolitiska diskussionen i avsnitt 4.2. 
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 I engelsk rätt regleras inte frågan huruvida det är av betydelse för 

förbudet att en director upptäckt affärsmöjligheten på sin fritid. Tidigare 

common law på området är dock entydigt med att detta saknar relevans. En 

director är en director, även på fritiden.250 

 Affärsmöjligheter som utnyttjas efter uppdragets upphörande 4.8

Lojalitetsplikten gäller under den tiden uppdraget varar.251 Lojalitetsplikten har 

dock utsträckts avseende förbudet att yppa bolagsspecifik information som 

erhållits under uppdraget. Den utsträckta tystnadsplikten anses följa av att 

förpliktelsen följer av sysslomannaregler.252 Information om en affärsmöjlighet 

som erhållits under uppdraget och som då på grund av lojalitetsplikten inte får 

utnyttjas eller avslöjas av företrädaren får inte heller utnyttjas eller avslöjas efter 

avslutat uppdrag.253  

 En intressant fråga är om förbudet att utnyttja bolagets 

affärsmöjligheter bör tillämpas på samma sätt när affärsmöjligheten utnyttjats 

efter avslutat uppdrag. Enligt Dotevall kan brott mot konkurrensförbudet 

aktualiseras efter uppdraget om förberedande steg att bedriva denna verksamhet 

vidtagits under tiden för uppdraget. Samma krav nämns inte avseende förbudet 

att utnyttja affärsmöjligheter som upptäckts under tiden för uppdraget.254  

 Enligt engelsk common law upphör lojalitetsplikten när uppdraget 

upphör.255 I sec. 170 (2) har dock tillämpligheten av förbudet att utnyttja 

bolagets affärsmöjligheter utsträckts till efter avslutat uppdrag. Enligt praxis är 

tillämpningen av förbudet mindre strikt när affärsmöjligheten utnyttjats efter 

avslutat uppdrag. I IDC v Cooley grundades ansvar på tre faktorer: 1) att 

directorn redan under uppdraget vidtagit förberedande åtgärder för att utnyttja 

affärsmöjligheten, 2) att den relevanta informationen hemlighållits för bolaget, 

3) att avgången skedde i syfte att utnyttja affärsmöjligheten.256 Enligt Kershaw 

bör en director gå fri från ansvar om denne inte vidtagit förberedande åtgärder, 

om denne informerat bolaget om affärsmöjligheten, samt avgick av en annan 

anledning än i syfte att utnyttja affärsmöjligheten.257  

 I svensk rätt saknas ledning för hur förbudet tillämpas avseende 

affärsmöjligheter som utnyttjas efter avslutat uppdrag. Det tycks dock lämpligt 

                                                      
250 French, Mayson, Ryan, s. 506. 
251 Stattin, s. 362 ff. 
252 Stattin, s. 362 ff. 
253 Dotevall, s. 173. 
254 Dotevall, s. 175.  
255 Kershaw, s. 508. 
256 Kershaw, s. 510. 
257 Kershaw, s. 522. 
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att anamma de kriterier som bedömdes i IDC v Cooley. Dessa kriterier fångar 

upp fall där företrädaren agerat illojalt, men innebär en mildare tillämpning av 

förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter efter avslutat uppdrag. Detta 

tycks rimligt då det speciella förhållandet mellan företrädaren och aktieägarna 

upphört, och den före detta företrädarens intresse av entreprenöriella aktiviteter 

bör därför ges större vikt efter avslutat uppdrag. 

 Tillåtelse från bolaget att utnyttja affärsmöjligheten 4.9

CA 2006 sec. 175 (5) underlättar för en director att inhämta bolagets 

godkännande att utnyttja affärsmöjligheten då ett sådant beslut som huvudregel 

får fattas av styrelsen i privata bolag.258 Även enligt svensk rätt kan bolaget 

samtycka till att företrädaren utnyttjar bolagets affärsmöjlighet. Eftersom 

lojalitetsplikten är uppställd i huvudmannens intresse kan denne även tillåta 

avvikelser. 259 Då bolagets beslut innebär beviljandet av ett undantag från 

lojalitetsplikten uppkommer frågan om det bör ankomma på stämman att lämna 

godkännande. Ett beslut att inte utnyttja en affärsmöjlighet är å andra sidan ett 

beslut om bolagets förvaltning, och faller därmed inom styrelsens 

kompetensområde. Stämman anses dock ha s.k. oreglerad exklusiv 

bolagsstämmokompetens avseende frågor som normalt skulle ankomma på 

styrelsen men är av särskild vikt för bolaget.260 Detta bör normalt inte vara fallet 

avseende affärsmöjligheter, varför beslutet torde ankomma på styrelsen. 

 Att engelsk rätt genom regleringen i sec. 175 (5) underlättar 

möjligheten att inhämta godkännande att utnyttja affärsmöjligheten kompenserar 

i viss mån det strikta förbudet.261 Det är svårt att tänka sig att ett bolag väljer att 

inte låta en director utnyttja en affärsmöjlighet som bolaget inte har något 

intresse av eller möjlighet att utnyttja. Möjligheten att inhämta godkännande 

tycks därför vara en ändamålsenlig säkerhetsventil för att undvika de negativa 

effekterna av ett strikt förbud, och kan således motivera en strikt reglering. 

 Förbudets omfattning för styrelseledamot respektive VD 4.10

En intressant fråga är om förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter bör 

tillämpas likadant för VD och styrelseledamöter. Det råder delade meningar i 

doktrin huruvida en åtskillnad ska göras avseende lojalitetspliktens styrka. 

Avseende konkurrensförbudet och förbudet att utnyttja bolagets 

                                                      
258 Detta innebär ett undantag från huvudregeln enligt common law som innebär att aktieägarna måste 
lämna godkännande för ett undantag från no- conflicts principen. Kershaw, s. 507. 
259 Stattin, s. 364. 
260 Dotevall, s. 101, Sandström, s. 178. Frågan är dock omtvistad och Nerep och Samuelsson menar att det 
inte finns någon oskriven bolagstämmokompetens. Nerep Samuelsson s. 571-572. 
261 Clark, s. 241. 
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affärsmöjligheter görs enligt Dotevall ingen skillnad på ansvaret mellan VD och 

styrelseledamöter, eller heltids eller deltidsengagerade styrelseledamöter.262 

Bergström och Samuelsson behandlar konkurrensförbudet i samband med 

förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter, och menar att större krav kan 

ställas på en VD än en styrelseledamot som bara arbetar deltid i bolaget.263 

Nerep och Samuelsson gör en åtskillnad mellan styrelseledamöter och VD 

avseende konkurrensförbudet, då en VD enligt deras mening (till skillnad från 

en styrelseledamot) aldrig får bedriva konkurrerade verksamhet.264  

 Det kan argumenteras för att de faktiska omständigheter som 

karaktäriserar styrelsens och VD’s uppdrag bör beaktas avseende 

lojalitetspliktens omfattning för att balansera skyddet av bolagets intressen utan 

att bli alltför betungande för bolagsledningen. Exempelvis i vilken grad dessa är 

engagerade i arbete i bolaget bör påverka vilka krav som kan ställas.  

 Det är svårt att se varför en distinktion inte borde göras avseende 

konkurrensförbudet. En VD bör inte tillåtas bedriva konkurrerande verksamhet 

över huvud taget, oavsett risk för skada. En VD är heltidsanställd arbetstagare i 

bolaget. Lojalitetsplikten som åligger en ”vanlig” arbetstagare förbjuder att 

denne bedriver konkurrerade verksamhet som riskerar att skada bolaget.265 Den 

arbetsrättsliga lojalitetsplikten ställer dessutom högre lojalitetskrav på en högre 

uppsatt arbetstagare. Mot bakgrund av detta är inte rimligt att en VD som till 

följd av sin organställning omfattas av den aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten 

skulle tillåtas bedriva konkurrerande verksamhet i större utsträckning än en 

vanlig arbetstagare. Dessutom förväntar sig aktieägarna att VD lägger all tid och 

kraft på VD-uppdraget, och en VD bör på grund av sin höga ställning i bolaget 

av lojalitetsskäl inte ha några parallella engagemang där dennes intresse ens 

riskerar att komma i konflikt med bolagets. En styrelseledamots uppdrag skiljer 

sig dock från en VD’s. Styrelseledamöter förväntas inte lägga all sin tid på 

bolaget och många deltar endast i ett fåtal styrelsemöten per år. Detta talar för 

att lägre lojalitetskrav bör åligga styrelseledamöter jämfört med VD. I vilken 

utsträckning och i vilka avseenden en distinktion kan och bör göras bör bero på 

vad som är påkallat för att skydda bolagets intresse utan att bli alltför 

betungande för bolagsledningen. 

 Mot bakgrund av skillnaderna mellan styrelseledamöters och VD’s 

uppdrag kan argumenteras att en VD bör behandlas strängare avseende förbudet 

att utnyttja bolagets affärsmöjligheter. Emot att göra en åtskillnad talar det 

                                                      
262 Dotevall, s. 185. 
263 Bergström, Samuelsson, s. 118.  
264 Nerep, Samuelsson, s. 650. 
265 AD 2003 nr. 84. 
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faktum att bolagets risk för skada respektive intresse av affärsmöjligheten är 

detsamma oavsett vem som utnyttjat affärsmöjligheten. Exempelvis bör inte 

heller en styrelseledamot någonsin tillåtas agera på ett sätt som riskerar att skada 

bolaget. Ett exempel på en möjlig distinktion kan vara att VD men inte 

styrelseledamöter förbjuds att utnyttja affärsmöjligheter som de upptäckt på 

fritiden. En VD bör nämligen lägga all sin omsorg på bolaget, medan en 

deltidengagerad styrelseledamot har ett berättigat intresse av sidoverksamhet, 

förutsatt att bolaget inte riskerar att skadas. 

 I engelsk rätt har man valt att inte göra någon skillnad avseende 

lojalitetspliktens styrka för executive- respektive non- executive directors.266 

Olikheterna mellan en executive- respektive non-executive directors uppdrag 

liknar skillnaderna mellan en VD’s respektive styrelseledamots uppdrag i svensk 

rätt. Mot bakgrund av det engelska förbudets genomgående strikthet, t.ex. att 

även handlanden som inte kan anses illojala eller ens riskerat att skada bolaget 

omfattas av förbudet, ligger det knappast i linje med en sådan utformning att ge 

styrelseledamöter en mildare behandling.  

 Bolagets skada 4.11

Det råder delade meningar om lojalitetsplikten förbjuder handlingar där bolaget 

riskerar att skadas.267 Även handlingar som ger upphov till en risk för skada bör 

förbjudas av flera skäl. En sådan ordning ligger i linje med regleringen i 

generalklausulen. För överträdelse av generalklausulen räcker det att handlingen 

är ”ägnad att” åstadkomma en otillbörlig effekt, dvs. det finns inget krav på att 

en effekt uppstått.268 Även jävsreglerna tyder på att lojalitetsplikten bör omfatta 

risk för skada då de omfattar situationer där det finns risk för jäv.269 Det råder 

delade meningar om konkurrensförbudet omfattar konkurrerande verksamhet 

som riskerar att skada bolaget.270 Det arbetsrättsliga konkurrensförbudet 

omfattar risk för skada, och i AD 2003 nr 81 där en arbetstagare utnyttjat 

                                                      
266 Directors kan vara antingen executive directors vilka arbetar heltid i bolaget och har verkställande 
uppgifter, eller non- executive directors vilka inte arbetar heltid i bolaget och endast har en beslutsfattande 
funktion. Directors duties åligger enligt sec. 170 (1) ”directors”, vilket omfattar alla typer av directors i 
samma utsträckning. Kershaw, s. 294-295. 
267 Sandström och Dotevall anser att lojalitetsplikten förbjuder handlingar som riskerar att skada bolaget. 
Sandström, s. 255, Dotevall, s. 176. Jfr dock Bergström och Samuelsson som menar att lojalitetsplikten 
innebär ett förbud mot att vidta handlingar som inte är förenliga med bolagsintresset, men att denna princip 
inte kan utsträckas till att förbjuda företrädaren från att involvera sig i transaktioner där det enbart finns en 
risk att bolaget skadas. Bergström, Samuelsson, s. 14.  
268 Dotevall, s. 170. 
269 Sandström, s. 255. 
270 Bergström och Samuelsson menar att så inte är fallet, se Bergström, Samuelsson, s. 114. Jfr dock 
Dotevall och Sandström som är av motsatt uppfattning och anser att även konkurrerande verksamhet som 
riskerar att skada bolaget omfattas av förbudet. Dotevall, s. 176, och Sandström, s. 255.  
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bolagets affärsmöjlighet uttalades att det är tillräckligt att handlandet är ägnat att 

skada bolaget. Det saknas anledning att anse att den aktiebolagsrättsliga 

lojalitetsplikten bör ställa lägre krav på en företrädarens lojalitet än vad som 

gäller för en vanlig arbetstagare, snarare tvärtom på grund av bolagsledningens 

särskilda ställning i bolaget. 

 Anses lojalitetsplikten och förbudet att utnyttja bolagets 

affärsmöjligheter förbjuda handlingar som ger upphov till en risk för skada är en 

viktig fråga när en sådan risk anses uppkomma. Redan förberedelse till 

konkurrerande verksamhet kan strida mot det arbetsrättsliga 

konkurrensförbudet.271 Det kan argumenteras att en risk för skada uppkommer 

redan när företrädaren försatt sig i en intressekonflikt. Vid denna tidpunkt 

uppstår initiativ för företrädaren att åsidosätta bolagets intresse till förmån för 

sina egna, vilket äventyrar dennes lojalitet. På förberedelsestadiet har 

intressekonflikten manifesterats, varför detta kan vara en lämplig tidpunkt för 

ansvar. Även om affärsmöjligheten vid denna tidpunkt ännu inte utnyttjats har 

företrädaren åsidosatt bolagets intresse till förmån för sina egna redan på 

förberedelsestadiet. Detta bör anses strida mot lojalitetsplikten och bör även 

omfattas av förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter. 

 I engelsk rätt saknar det betydelse hur bolaget påverkas av utnyttjandet 

av affärsmöjligheten. Även om bolaget inte riskerat att skadas, eller till och med 

gjort en vinst tack vare att directorn utnyttjade affärsmöjligheten, anses 

handlandet strida mot lojalitetsplikten om directorn försatt sig i en 

intressekonflikt genom att utnyttja en affärsmöjlighet som bolaget anses ha ett 

intresse av.272 Det finns inget stöd för att man liksom i engelsk rätt skulle anse 

att ett brott mot lojalitetsplikten föreligger om bolaget inte ens riskerat en skada. 

Att så är fallet i engelsk rätt beror sannolikt på att förbudet utöver no- conflicts 

principen även innefattar no- profit principen som förbjuder en företrädare att 

berika sig genom sitt uppdrag.273 Lojalitetskravet är således högre ställt i 

engelsk rätt, vilket har motiverats av att förbudet ska ha en förebyggande effekt. 

Som påtalats tidigare är det engelska förbudets strikthet något av ett mantra, och 

eftersom ingen sådan utgångspunkt uttryckts i svensk rätt bör lojalitetsplikten 

och förbudet inte förbjuda handlingar där bolaget inte ens riskerat att skadas. 

                                                      
271 Det krävs att planerna på att bedriva konkurrerande verksamhet tagit sig något konkret uttryck och inte 
endast befinner sig på idéstadiet. Munukka, s. 218. 
272 Exempelvis i Regal ledde utnyttjandet av affärsmöjligheten till att bolaget gjorde en vinst. 
273 Kershaw, s. 486 
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 Sanktioner 4.12

I 29:1 stadgas skadeståndsansvar för styrelseledamot eller VD som vid 

utförandet av sitt uppdrag av uppsåt eller oaktsamhet skadar bolaget. Det 

grundläggande syftet bakom 29:1 från ett bolagsstyrningsperspektiv är att 

påverka bolagsledningen att agera i enlighet med aktieägarnas intressen, och i 

annat fall ersätta skada som de orsakat.274 Stadgandet omfattar även 

överträdelser av lojalitetsplikten.275
 Uppenbarligen sanktioneras inte handlingar 

där bolaget endast en riskerat att skadas, även om sådana handlingar torde 

utgöra ett brott mot lojalitetsplikten. Handlingar som gett upphov till en risk för 

skada kan dock sanktioneras om de strider mot generalklausulen i 8:41 (jfr. 

”ägnat att”) eller jävsreglerna i 8:23 och 8:34 (även risk för jäv omfattas). Enligt 

8:42  2 st. kan en överträdelse av dessa regler leda till att rättshandlingen blir 

ogiltig om motparten var i ond tro avseende lojalitetsbrottet.276 I mycket 

allvarliga fall där en bolagsföreträdare åsidosatt sina skyldigheter gentemot 

bolaget kan dessutom straffrättsligt ansvar uppkomma, t.ex. trolöshet mot 

huvudman.277
  

 En avsevärd skillnad mellan sanktionerna enligt svensk respektive 

engelsk rätt är att enligt engelsk rätt ska directorn tillgodoräkna bolaget all vinst 

denne gjort genom utnyttjandet av affärsmöjligheten. Även detta har sin grund i 

att det engelska förbudet är av uttalat förebyggande karaktär, därav den 

avskräckande rättsföljden.278 

 Sammanfattning av de kriterier som identifierar bolagets 4.13

affärsmöjligheter  

Detta avsnitt redogör kort för olika aspekter av förbudet som i uppsatsen 

konstaterats vara av intresse för att klarlägga vilka affärsmöjligheter som 

omfattas av förbudet. Även sanktionerna för ett brott mot förbudet sammanfattas 

i korthet. 

• Verksamhetsföremålet 
I doktrin råder enighet om att verksamhetsföremålet avgränsar vilka 

affärsmöjligheter som omfattas av förbudet. Faller affärsmöjligheten 

                                                      
274 Svernlöv, Carl, ”Styrelse och VD ansvar i Aktiebolaget”, 2u.,Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 36. 
275 När skada åsamkats bolaget krävs inte att någon specifik norm överträtts utan det räcker med sedvanliga 
skadeståndsrättsliga krav på adekvat kausalitet.  Bergström, Samuelsson, s. 135. 
276 Andersson, Johansson, Skog, (tillgänglig 6 februari 2014, Zeteo), kommentaren till 8 kap 42 §. 
http://zeteo.nj.se/docview?vestaPageFlow=1395853731698#docview/?state=62250&_suid=139585531277
006871681042057153. 
277 Bergström, Samuelsson, s. 119. 
278 French, Mayson, Ryan, s. 479. 
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inom bolagets verksamhetsföremål talar detta för att den ska tillkomma 

bolaget.279 Det saknas vägledning för hur verksamhetsföremålet ska 

avgränsas vid tillämpningen av förbudet, men bedömningen bör kunna 

vara densamma som enligt 8:41 2 st (som behandlar 

kompetensöverskridande handlingar i strid med verksamhetsföremålet). 

En sådan bedömning ger följande kriterier att ta fasta på; 1) 

verksamhetsföremålet enligt bolagsordningen; 2) verksamhet som faller 

utanför verksamhetsföremålet i bolagsordningen men som faktiskt 

bedrivs, 3) vilka affärsmöjligheter som enligt en affärsmässig bedömning 

kan anses komplettera verksamheten eller vara del av en naturlig 

expansion.280 Denna pragmatiska tolkning av verksamhetsföremålet har 

ansetts motiverad av praktiska skäl, och av samma skäl bör även 

affärsmöjligheter inom annan verksamhet som bolaget har uttryck ett 

intresse av att expandera till omfattas av förbudet. Även enligt engelsk 

rätt anses verksamhetsföremålet ha betydelse för att avgränsa vilka 

affärsmöjligheter som tillkommer bolaget.281  

 

• Bolagets faktiska möjligheter att utnyttja affärsmöjligheten 
I doktrin har anförts att om bolaget saknar möjlighet att utnyttja 

affärsmöjligheten talar detta emot att den ska tillfalla bolaget.282 I 

engelsk rätt torde sådana omständigheter inte tillmätas någon betydelse 

såvida det inte varit omöjligt för directorn att påverka hindret.283 Särskilt 

i detta avseende anser jag att den engelska regleringen har fördelar då en 

director måste göra allt för att komma runt hindret istället för att ha ett 

initiativ att låta hindret bestå för att själv kunna utnyttja 

affärsmöjligheten.  

 

• Bolagets beslut att inte utnyttja affärsmöjligheten  

Denna fråga har inte berörts i doktrin. Enligt ABL’s 

kompetensfördelning är ett beslut att inte utnyttja affärsmöjligheten ett 

förvaltningsbeslut som ankommer på styrelsen. Det tycks olämpligt att 

ett beslut om förvaltningen får ansvarsbefriande verkan om en 

företrädare senare utnyttjar affärsmöjligheten. Därför bör bolagets beslut 

                                                      
279 Bergström, Samuelsson, s. 118, Stattin, s. 364. Dotevall, s. 184. 
280 Andersson, Johansson, Skog, (tillgänglig 6 februari 2014, Zeteo), kommentaren till 8 kap 41 §, 
http://zeteo.nj.se.ezp.sub.su.se/docview?vestaPageFlow=1391774898720#docview/?state=24722&_suid=1
39177493822707494999242756296. 
281 Kershaw, s. 510. 
282 Bergström, Samuelsson, s. 118. 
283 Kershaw, s. 519. 
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att inte utnyttja affärsmöjligheten sakna betydelse. Det vore dessutom 

svårhanterligt att låta sådana beslut verka ansvarsbefriande, i vilken grad 

ska krävas att bolaget avfärdat affärsmöjligheten? För stunden eller för 

all framtid? I engelsk rätt frånkänns ett sådant beslut betydelse.284 

 

• Affärsmöjligheter som upptäcks på fritiden 
Inte heller denna fråga har berörts i doktrin. Dock anses en företrädare 

inte endast vara bunden av lojalitetsplikten under tiden denne handlar för 

bolagets räkning. Även handlande ”utanför” bolaget omfattas när bolaget 

påverkas.285 Detta talar för att även affärsmöjligheter som upptäcks på 

fritiden kan omfattas av förbudet. Så är även fallet enligt engelsk rätt.286 

Även den särskilda makt och förtroendeställning bolagsledningen 

innehar talar för att förbudet ges ett omfattande tillämpningsområde även 

i detta avseende. Dock kan rena rättviseskäl göras gällande mot att 

affärsmöjligheter som upptäcks på fritiden omfattas av förbudet, särskilt 

om affärsmöjligheten endast har en mycket vag anknytning till bolagets 

verksamhet. 

 

• Affärsmöjligheter som utnyttjas efter uppdragets upphörande 
Företrädare är enligt doktrin även efter sin avgång förhindrade att 

utnyttja affärsmöjligheter som upptäckts under uppdraget.287 I engelsk 

rätt tillämpas förbudet mindre extensivt för affärsmöjligheter som 

utnyttjats efter uppdraget. En director som inte vidtagit förberedande 

steg för att utnyttja affärsmöjligheten, informerat bolaget om 

affärsmöjligheten samt inte avgått i syfte att utnyttja affärsmöjligheten 

bör vara fri från ansvar.288 Någon närmre vägledning för förbudets 

tillämpning efter uppdraget enligt svensk rätt står inte att finna. Det tycks 

lämpligt att förbudet ges en mindre omfattande tillämpning efter att 

uppdraget upphört, då den speciella relationen mellan bolaget och 

företrädaren upphört. De faktorer som bedöms relevanta för ansvar i 

engelsk rätt tycks ändamålsenliga för att endast fånga upp fall där 

företrädaren faktiskt agerat illojalt. 

 

                                                      
284 Kershaw, s. 508. 
285 Sandström, s. 256. 
286 French, Mayson, Ryan, s. 506. 
287 Dotevall, s. 173. 
288 Kershaw, s. 522. 
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• Förbudets omfattning avseende styrelse och VD 
Det råder delade meningar i doktrin om det bör göras en åtskillnad 

avseende lojalitetsplikten och förbudets omfattning mellan 

styrelseledamöter och VD.289 Som stöd för en åtskillnad talar det faktum 

att en VD’s respektive en deltidsengagerad styrelseledamots 

engagemang i bolaget skiljer sig väsentligt, och större krav bör därför 

kunna ställas på en VD. Dock påverkas bolaget i lika grad av att ha gått 

miste om en affärsmöjlighet, vilket talar för att förbudet bör tillämpas 

lika för styrelseledamot och VD. I engelsk rätt gäller alla aspekter av 

lojalitetsplikten i lika grad för executive respektive non- executive 

directors, och skillnaden mellan deras uppdrag liknar skillnaden mellan 

styrelse- och VD uppdraget.290 

 

• Bolagets skada 
Lojalitetsplikten torde förbjuda handlingar som riskerar att skada 

bolaget. I doktrin har dock framförts skilda åsikter om detta.291 

Handlingar som ger upphov till en risk för skada kan strida mot 

generalklausulen,292 och jävsreglerna utesluter företrädaren att delta i 

handläggningen om det finns risk för jäv.293 Dessutom förbjuder den 

arbetsrättsliga lojalitetsplikten handlingar som riskerar att skada 

bolaget.294 Detta talar för att även den aktiebolagsrättsliga 

lojalitetsplikten förbjuder sådant handlande. Särskilt då en VD eller 

styrelseledamot innehar större makt och förtroende än en arbetstagare. 

Bolaget påverkas dessutom i lika grad oavsett om en arbetstagare eller 

företrädare utnyttjar bolagets affärsmöjlighet. Vid bedömningen av det 

arbetsrättsliga konkurrensförbudet kan ett brott mot lojalitetsplikten 

föreligga redan vid förberedelse till konkurrerande verksamhet.295 Har 

företrädaren vidtagit förberedelser för att utnyttja en affärsmöjlighet bör 

detta vara ett brott mot lojalitetsplikten då denne har satt sina egna 

                                                      
289 Enligt Dotevall ska exempelvis ingen åtskillnad göras avseende konkurrensförbudet. Dotevall, s. 185. 
Jfr. dock Bergström och Samuellson, respektive Nerep och Samuelsson som anser att en åtskillnad ska 
göras avseende konkurrensförbudet. Bergström, Samuelsson, s. 118. Nerep, Samuelsson, s. 650. 
290 Kershaw, s. 294-295. 
291 Sandström och Dotevall anser att lojalitetsplikten förbjuder handlingar som riskerar att skada bolaget. 
Sandström, s. 255, Dotevall, s. 176. Jfr dock Bergström och Samuelsson som menar att lojalitetsplikten 
innebär ett förbud mot att vidta handlingar som inte är förenliga med bolagsintresset, men att denna princip 
inte kan utsträckas till att förbjuda företrädaren från att involvera sig i transaktioner där det enbart finns en 
risk att bolaget skadas. Bergström, Samuelsson, s. 14. 
292 Dotevall, s. 170. 
293 Sandström, s. 255. 
294 AD 2003 nr. 84. 
295 AD 2003 nr. 84. 



59 

 

 

intressen framför bolagets. Det kan därför argumenteras att en risk för 

skada i förbudets mening har uppkommit redan på förberedelsestadiet, 

även om affärsmöjligheten inte de facto utnyttjats. 
 

• Sanktioner 
I 29:1 skadeståndssanktioneras handlande i strid med lojalitetsplikten. 

Dock måste en skada ha uppkommit, och eftersom lojalitetsplikten även 

torde omfatta risk för skada är inte allt handlande i strid med 

lojalitetsplikten skadeståndssanktionerat. Däremot kan handlingar som 

riskerar att skada bolaget och som strider mot generalklausulen eller 

jävsreglerna sanktioneras genom 8:42 2 st. Transaktionen blir då ogiltig 

om motparten var i ond tro avseende lojalitetsbrottet.296 Även om 

lojalitetsplikten har ett vidare tillämpningsområde än det som är 

skadeståndssanktionerat bör den även i dessa delar vara meningsfull för 

att sätta en standard för hur bolagsföreträdare ska sköta sitt uppdrag. 

5 Jämförande analys och avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen är att göra en komparativ studie av svensk och engelsk rätt 

med avseende på vilka affärsmöjligheter som omfattas av förbudet att utnyttja 

bolagets affärsmöjligheter, samt analysera detta lege ferenda.  

 I engelsk rätt är en viktig utgångspunkt för förbudets tillämpning 

huruvida man grundar förbudet på att directorn försatt sig i en intressekonflikt 

genom att utnyttja affärsmöjligheten (no- conflicts principen), eller på att 

bolaget har bättre rätt till affärsmöjligheten (the maturing business approach). 

Under en period bedömdes det engelska förbudet enligt maturing business 

approachen, enligt vilken ett antal olika omständigheter i det enskilda fallet ska 

beaktas vid tillämpningen av förbudet. Detta ledde till en mer flexibel 

tillämpning, och färre affärsmöjligheter kom att omfattas då det måste vara en 

”maturing business opportunity that the company was actively pursuing”. No- 

conflicts approachen, som nu tycks vara gällande rätt, omfattar även 

affärsmöjligheter som varit ”worthwile” för bolaget (Bhullar), dvs. kommersiellt 

attraktiva på något sätt. Detta är en signifikant skillnad avseende vilka 

affärsmöjligheter som kan komma att omfattas av förbudet.  

 I svensk rätt finns ingen tydlig utgångspunkt för förbudet och frågan 

har inte berörts i doktrin. Jag anser att det svenska förbudet att utnyttja bolagets 

                                                      
296 Andersson, Johansson, Skog, (tillgänglig 6 februari 2014, Zeteo), kommentaren till 8 kap 42 §. 
http://zeteo.nj.se/docview?vestaPageFlow=1395853731698#docview/?state=62250&_suid=139585531277
006871681042057153. 
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affärsmöjligheter rent teleologiskt möjligen kan härledas ur en skyldighet att 

undvika intressekonflikter snarare än ”bättre rätt”, eftersom kärnan i 

lojalitetsplikten är att företrädaren förbjuds gynna sitt eget eller någon annans 

intressen på bekostnad av bolagets intressen. Det är osäkert om förbudet bör 

tolkas på det sättet. Om förbudet anses kunna härledas ur en skyldighet att 

undvika intressekonflikter kan det tala för att även affärsmöjligheter som 

bolaget har ett minimalt eller teoretiskt intresse av kan omfattas på grund av att 

det föreligger en intressekonflikt.  

 Även om det svenska förbudet skulle anses kunna härledas ur en 

skyldighet att undvika intressekonflikter är det knappast säkert att detta skulle 

innebära samma strikta tillämpning av förbudet som följer av den engelska no- 

conflicts approachen. För att förstå hur utgångspunkten för det engelska 

förbudet påverkar dess tillämpning måste förbudets historiska utveckling förstås. 

En förklaring till den strikta tillämpningen är att skyldigheten att inte försätta sig 

i intressekonflikter är en s.k. fiduciary duty som har utvecklats genom analogier 

från de plikter som åligger trustees.297 En trustees ställning är mycket lik 

sysslomannens ställning enligt svensk rätt.298 No- conflicts principen betraktas 

av tradition som mycket strikt. Den är inte till för att fånga upp enbart illojala 

beteenden, utan har utformats efter ett antagande om den mänskliga naturen som 

opportunistisk, och därför getts en avskräckande utformning för att undvika att 

överträdelser begås.299  

 I svensk rätt anses företagsledningens lojalitetsplikt kunna härledas från 

deras sysslomannaliknande ställning, men uppfattningen tycks vara att 

lojalitetsplikten existerar självständigt i ett aktiebolagsrättsligt sammanhang.300 I 

amerikansk rätt har lojalitetsplikten utvecklats i sitt eget aktiebolagsrättsliga 

sammanhang, och inte heller amerikansk rätt intar samma strikta utgångspunkt 

som engelsk rätt.301 

 Den engelska regleringens lämplighet har debatterats flitigt, och det 

finns stöd såväl för som emot den strikta regleringen. Eftersom det svenska 

rättsläget är mycket oklart går det inte att i detalj jämföra det svenska förbudet 

med det engelska. Däremot finns tendenser som kan jämföras. Exempelvis har 

den strikta och historiskt välförankrade utgångspunkten för det engelska 

förbudet stor betydelse för dess tillämpning, medan motsvarande utgångspunkt 

                                                      
297 French, Mayson, Ryan, s. 480. 
298 Angående sysslomän, se Dotevall, s. 153, 159. 
299 Edmunds, Lowry, para. 131. 
300 Sandström, s. 254. 
301 Edmunds, Lowry, para. 123 f, Clark, s. 235.  
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saknas i svensk rätt. I svensk doktrin tycks istället råda konsensus om att 

förbudet ska tillämpas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, 

och att inget specifikt ”test” kan fastslås för att identifiera vilka 

affärsmöjligheter som omfattas av förbudet.302 I svensk doktrin omnämns ofta 

den amerikanska regleringen av förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter, 

och författarna tycks inspirerade av amerikansk rätt när de uttalar sig om vilka 

affärsmöjligheter som bör omfattas av förbudet enligt svensk rätt.303 Det är 

därför extra intressant att analysera förbudet i perspektiv till engelsk rätt. Även 

om svensk rätt som ovan konstaterats inte uttrycker motsvarande mantra om 

förbudets strikthet, tror jag att engelsk rätt ofta tjänar som en god förebild 

jämfört med den amerikanska regleringen. En strikt reglering kan nämligen fylla 

ett praktiskt behov i svensk rätt, och bör åtminstone beaktas som ett seriöst 

alternativ till en mer flexibel tillämpning av förbudet.  

 För ett strikt förbud talar behovet av att disciplinera företagsledningar 

och sända signaler till marknaden om vad som är en godtagbar moralisk 

standard. Enligt ekonomiska teorier behövs en avskräckande effekt då den 

nyttomaximerande individen kommer att åsidosätta bolagets intresse till förmån 

för sina egna.304 Även om detta är en mycket förenklad teori kan ändå 

konstateras, mot bakgrund av de företagsskandaler som skett, att 

företagsledningar inte haft tillräcklig integritet för att avhålla sig från att 

åsidosätta bolagets intresse. En avskräckande utformning kanske alltså är 

behövlig. På grund av kompetensfördelningen i ABL, samt separationen av 

ägande och kontroll som uppstår i bolag med spritt ägande, har 

företagsledningen avsevärd makt och aktieägarna har svårt att övervaka hur 

ledningen sköter sitt uppdrag.305 Även detta talar för behovet av ett strikt förbud. 

 Ett strikt förbud kan dock påverka villigheten att anta framförallt 

styrelseuppdrag negativt, då flertalet styrelseledamöter endast är 

deltidsengagerade i bolaget och därför har ett berättigat intresse av verksamhet 

vid sidan av. Likaså kan entreprenöriella initiativ hos företrädare kvävas, och 

färre affärsmöjligheter kanske upptäcks då företrädare vet att affärsmöjligheter 

med största sannolikhet kommer att tillkomma bolaget. Onekligen tycks engelsk 

                                                      
302 Bergström, Samuelsson, s. 118. 
303 I doktrin förespråkas en pragmatisk tillämpning av förbudet med hänsyn till omständigheterna i det 
enskilda fallet. Se Bergström, Samuelsson, s. 118. Förespråkandet av att beakta bolagets faktiska 
möjligheter att utnyttja affärsmöjligheten samt bolagets förväntningar att utnyttja affärsmöjligheten är 
kriterier som är typiska för det amerikanska förbudet, och tydligt avviker från den engelska regleringen. Se 
Kershaw, “Lost in Translation”, s. 2. 
304 Clark, s. 234. 
305 Bergström, Samuelsson. s. 71 f. 
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rätt allokera det stora flertalet affärsmöjligheter till bolaget. Regleringen i CA 

2006 har dock gjort det lättare för directors att inhämta godkännande för att 

utnyttja en affärsmöjlighet då godkännande ofta kan lämnas av styrelsen. En 

sådan möjlighet kan uppväga flera av de negativa effekter som ett strikt förbud 

medför. 

 Även om uppfattningen i svensk doktrin tyder på att förbudet ska ges 

en flexibel tillämpning råder oenighet om en del viktiga frågor avseende 

lojalitetsplikten som bör påverka förbudets omfattning. Exempelvis råder delade 

meningar om lojalitetsplikten förbjuder handlingar som ger upphov till en risk 

för skada,306 samt om lojalitetsplikten skiljer sig mellan styrelse och VD.307 

Denna oenighet, samt att författarna inte har motiverat de meningar som 

framförts angående förbudets omfattning, bör innebära att det är möjligt att det 

svenska förbudet skulle tillämpas striktare än vad som först tycks vara fallet. 

Särskilt mot bakgrund av att den allmänna lojalitetsplikten tycks strikt. Det 

återstår att se hur förbudet utvecklar sig. Mot bakgrund av senaste tidens fokus 

på bolagsstyrningsfrågor bör det dock vara en fråga om tid när lojalitetsplikten, 

och kanske även det därmed sammanhängande förbudet, ges större 

uppmärksamhet och en tydligare utformning. 

                                                      
306 Sandström och Dotevall anser att lojalitetsplikten förbjuder handlingar som riskerar att skada bolaget. 
Sandström, s. 255, Dotevall, s. 176. Jfr dock Bergström och Samuelsson som menar att lojalitetsplikten 
innebär ett förbud mot att vidta handlingar som inte är förenliga med bolagsintresset, men att denna princip 
inte kan utsträckas till att förbjuda företrädaren från att involvera sig i transaktioner där det enbart finns en 
risk att bolaget skadas. Bergström, Samuelsson, s. 14. 
307 Enligt Dotevall ska exempelvis ingen åtskillnad göras avseende konkurrensförbudet. Dotevall, s. 185. 
Jfr. dock Bergström och Samuellson, respektive Nerep och Samuelsson som anser att en åtskillnad ska 
göras avseende konkurrensförbudet. Bergström, Samuelsson, s. 118. Nerep, Samuelsson, s. 650. 
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