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SAMMANFATTNING 

 

I ett aktiebolag har delägarna inget personligt ansvar för bolagets skulder och förpliktelser. 

Denna frihet från personligt ansvar är en av aktiebolagslagsrättens grundpelare och troligtvis 

en starkt bidragande faktor till bolagsformens populäritet. Trots detta har det i Sverige disku-

terats huruvida ansvarsgenombrott i ett aktiebolag ska kunna vara möjligt och under vilka om-

ständigheter ansvaret i så fall kan brytas igenom. Med ansvarsgenombrott menas i detta arbete 

ett genombrytande av friheten från personligt ansvar för delägare i aktiebolag som inte vilar 

på en bestämmelse i lagtext. 

 

Den 11 december 2014 avgjorde Högsta domstolen ett fall där två delägare blev personligt an-

svariga för en förpliktelse som deras gemensamt ägda aktiebolag ådragit sig. Detta arbete har 

som syfte att med utgångspunkt i Högsta domstolens avgörande utreda huruvida det i svensk 

rätt existerar ett verksamt ansvarsgenombrottsinstitut och under vilka förutsättningar ett 

sådant kan aktualisera ansvar för delägare i ett aktiebolag. 

 

Genom att analysera domen och redogöra för den diskussion som förts inom lagstiftnings-

arbetet såväl som i doktrinen ges synpunkter på de ställningstaganden som domstolen gör. 

Avslutningsvis görs en utblick till den engelska samt amerikanska rätten innan en 

sammanfattande diskussion inleds. I och med Högsta domstolens dom är det nu klart att det i 

svensk rätt existerar ett ansvarsgenombrottsinstitut. De omständigheter som kan aktualisera ett 

personligt ansvar för delägare i aktiebolag är däremot inte klarlagda. Att låta domstolarna 

fortsätta utveckla ansvarsgenombrottsinstitutet verkar leda till en ökad osäkerhet kring när 

ansvarsfriheten kan komma att genombrytas. Därför krävs antingen ett nytt försök att stifta en 

mer kasuistiskt utformad bestämmelse i lag, eller att domstolarna i större utsträckning 

använder sig av befintliga lagbestämmelser för att tydliggöra de omständigheter som ska 

föreligga. 
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FÖRORD 

 

Den 11 december 2014 meddelade Högsta domstolen en dom där två aktieägare förpliktigades 

att solidariskt med bolaget utge ersättning till aktiebolagets borgenär. Den fråga som ska 

behandlas i denna uppsats är om Högsta domstolen därvid tillämpade principen om ansvars-

genombrott och vad detta kan anses innebära. 

1. INLEDNING 

 

Aktiebolaget har i Sverige en särställning som den överlägset populäraste associationsformen. 

Anledningarna till detta är antagligen flera, men portalstadgandet i 1 kap 3 § ABL bör vara 

det som gör bolagsformen särskilt attraktiv. Lagtexten är tydlig:  

 

”I ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets 

förpliktelser”.  

 

Denna frihet från personligt ansvar möjliggör en begränsning av den ekonomiska risk det kan 

innebära att starta ett bolag. Risken för delägarna utgörs av det i bolaget investerade kapitalet 

och vid en eventuell konkurs eller likvidation är det bolagets tillgångar som står borgenärerna 

till buds. Ägarnas personliga tillgångar går därför enligt huvudregeln inte att komma åt.  

 

Ingen regel utan undantag heter det och så även i det här fallet. I ABL finns det bestämmelser 

som under vissa förutsättningar kan göra delägarna i ett bolag ansvariga för bolagets skulder. 

Betalningsansvar för delägare i aktiebolag kan aktualiseras på grund av förpliktelser som upp-

kommer före bolagets registrering, förpliktelser i samband med tvångslikvidation enligt 25 

kapitlet och vid aktieägares skadeståndsansvar enligt 29 kapitlet. Ett indirekt betalnings-

ansvar, där ansvaret gäller gentemot bolaget, kan aktualiseras vid emission till underkurs eller 

övervärdering av apportegendom enligt 2 kapitlet 2 §, vid lagstridiga utbetalningar enligt 17 

kap 6 och 7 §§ samt vid skadeståndsskyldighet enligt 29 kapitlet 3 §. Även utanför ABL finns 

bestämmelser som lagstadgar ansvar för aktieägare, till exempel ett personligt ansvar för 

skatter och avgifter enligt 12 kapitlet 6 § SkbrL. Även bestämmelserna om återvinning i 

konkurs och utmätningsreglerna i 4 kapitlet UB kan aktualiseras med följd att ansvar åläggs 

delägarna i ett bolag. 
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Dessa bestämmelser utgör inget urholkande av portalstadgandet och är samtliga lagfästa 

principer med tydliga anvisningar om vad som sker om de inte följs. Utöver dessa 

bestämmelser har det framförallt i doktrinen diskuterats om ytterligare en möjlighet att bryta 

igenom friheten från personligt ansvar är möjlig. Denna princip vilar inte på något stadgande i 

lag utan snarare på något slags allmän rättsprincip. Diskussionen i doktrinen har varit 

omfattande och underlaget består av äldre lagförarbeten samt en mindre omfattande rätts-

praxis. I vissa fall görs även jämförelser med hur ansvarsgenombrott används i andra länders 

rättsordningar. Ansvarsgenombrott där aktieägare drabbas av personligt betalningsansvar har 

en lång historia och möjligheterna till lagstiftning har utretts ett flertal gånger. Inget av 

lagförslagen har dock antagits och åsikterna i doktrinen är långt från överens. Faktum är att 

det i doktrinen finns åsikter över hela spektrumet, från de som anser att ansvarsgenombrott är 

ett verksamt institut i gällande svensk rätt till de som förnekar att institutet ens existerar.  

 

I ett hovrättsfall från 2010 (som nekades prövningstillstånd av Högsta domstolen) tillämpade 

hovrätten ansvarsgenombrott och gav därmed förespråkarna för institutets existens rätt. 

Domen har sedan dess blivit omdiskuterad. Frågan om ansvarsgenombrott har till slut letat sig 

hela vägen fram till Högsta domstolen. Delägarna i ett aktiebolag har ålagts att personligen 

svara för aktiebolagets rättegångskostnader, trots att det var bolaget som var part i rättegången 

och inte delägarna. Aldrig tidigare har en fråga om ansvarsgenombrott uttryckligen avgjorts 

av högsta instans och när nu avgörandet är publicerat uppstår enligt mig fler frågor än vad 

domen lyckas besvara. 

 

Högsta domstolens dom i mål nr T 2133-14 (det så kallade Processbolagsmålet) kom den 11 

december 2014. Det är första gången sedan NJA 1993 s. 188 som domstolen över huvud taget 

använder sig av uttrycket ansvarsgenombrott. Delägarna till aktiebolaget blev betalnings-

skyldiga och trots att domstolen hade en utmärkt chans att klargöra frågan huruvida 

ansvarsgenombrott existerar i svensk rätt eller inte, kvarstår en del frågetecken kring hur del-

ägarna kunde bli betalningsansvariga. Enligt domstolen hade de två delägarna begränsat sin 

egen risk för negativa ekonomiska konsekvenser av processen eftersom de drev den genom ett 

aktiebolag. Samtidigt hade de möjlighet att ta del av de ekonomiska fördelarna vid en 

eventuell framgång. Detta rubbade enligt domstolen själva syftet med rättegångsbalkens 

regler om ansvar för rättegångskostnader och den avvägning mellan processvilja och 

ekonomisk risk som reglerna är avsedda att skapa. Detta samt att omständigheterna i övrigt 
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inte enligt domstolen motiverade en annan bedömning gjorde att delägarna inte kunde undgå 

betalningsansvar gentemot deras motpart. 

 

Prövningstillståndet i målet formuleras i den femte punkten i domen enligt följande: 

 

”Deloitte har gjort gällande bl.a. att MH och JL enligt principerna om ansvarsgenombrott 

är skyldiga att ersätta Deloitte för dess rättegångskostnad i tvisten mot Processorbolaget. 

Hur det förhåller sig med detta är den prejudikatfråga som Högsta domstolen nu ska ta 

ställning till.”
1
 

1.1 Syfte 

 

Detta arbete har som syfte att med Processbolagsmålet som utgångspunkt belysa den 

diskussion om ansvarsgenombrott som förts i svensk rätt och vad som lett fram till 

avgörandet. Inledningsvis analyseras domen, domstolens resonemang och slutsatser. Detta 

görs med löpande hänvisningar till och jämförelser med tidigare diskussioner från doktrin 

samt lagstiftningsarbete som har bedrivits på området. Utöver det som sägs i domen finns det 

ett värde i att diskutera och utreda det som domstolen inte nämner i sina domskäl.  

 

Debatten om ansvarsgenombrott har varit aktuell i Sverige sedan i vart fall mitten av 1980-

talet och många av de frågor som figurerat i debatten saknar svar i domen. Hur ska egentligen 

domen tolkas och vad innebär de svar som domstolen ger respektive det som domstolen är 

tyst om? Dessa frågor samt vilken verkan domen kommer att få för framtiden diskuteras även 

i arbetet. Frågan som slutligen ska besvaras är om ansvarsgenombrott kan anses vara ett 

verksamt institut i svensk rätt, trots att domstolen verkar ha gett sitt svar på den frågan i och 

med Processbolagsmålet. Även de förutsättningar som i så fall kan aktualisera ansvar för 

delägare i ett aktiebolag utan ett tydligt lagstöd ska undersökas. 

1.2 Metod 

 

Den traditionella rättsdogmatiska metoden är utgångspunkten för detta arbete. Det vill säga att 

undersöka ett problem inifrån och med hjälp av rättskällorna försöka fastställa vad som är 

gällande rätt. I arbetet undersöks rättspraxis först och främst med utgångspunkt i Process-

bolagsmålet och även det historiska lagstiftningsarbetet kommer att behandlas. 

                                                 

1
 Se Processbolagsmålet s. 4 
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Doktrinen på området bidrar med en diskussion som förts över lång tid och åsikterna i frågan 

går isär på flera punkter. Detta gör det svårt att redovisa samtliga åsikter i frågan och ett urval 

av källor har därför gjorts där målsättningen har varit att så många åsikter som möjligt ska 

vara redovisade, men att formen kan variera: artikel eller avhandling, festskrift eller lag-

kommentar. Den diskussion som domstolen för är inte det enda som är intressant med domen 

utan även det som inte nämns ges utrymme för analys. Därför är det nödvändigt att även 

behandla de källor som inte uttryckligen hänvisas till av domstolen. Utan en djupare förståelse 

för ansvarsgenombrottsproblematiken och dess omdiskuterade existens i svensk rätt är det 

svårt att tillgodogöra sig den mångfacetterade problematik som ansvarsgenombrottet ger 

upphov till. En jämförande analys av hittillsvarande gällande rätt tillsammans med Högsta 

domstolens ställningstagande i frågan blir möjlig för första gången eftersom det inte tidigare 

avgjorts något fall uttryckligen enligt principerna om ansvarsgenombrott. Jämförelsen mellan 

dåtid och nutid tjänar som en sammanfattning av den diskussion som varit och blickar framåt 

på den diskussion som är att vänta.  

 

När det gäller ansvarsgenombrott i Sverige är underlaget som tidigare påpekats relativt 

magert, i alla fall rättspraxis, medan det i andra länder finns betydligt mer att ta av. I USA är 

frågan om ansvarsgenombrott mer utförligt diskuterad. En anledning kan vara att det om-

fattande borgenärsskydd som finns i svensk rätt inte är lika utvecklat där. Principer som 

möjliggör ansvarsgenombrott kan därför bli nödvändiga när borgenärer och fordringshavare 

söker fastställa sina anspråk gentemot bolag i konkurs. Det kan även för resonemangets skull 

finnas skäl att kortfattat redovisa den uppfattning som synes råda i England. 
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2. AKTIEBOLAGET OCH DESS HISTORIA 

 

Innan vi kommer till kärnan av detta arbete och Processbolagsmålet kan börja analyseras, kan 

det vara lämpligt med en kort utvikning om hur aktiebolag vuxit fram som associationsform i 

Sverige. Dels för att öka förståelsen av hur stor påverkan friheten från personligt betalnings-

ansvar haft för dess utveckling, men även som ett bevis på att aktiebolag som juridisk 

företeelse utvecklas i hög hastighet allteftersom tiderna förändras och nya problem som 

kräver nya lösningar uppstår. 

2.1 Ett verktyg för organiserat risktagande 

 

Aktiebolaget är idag den dominerande associationsformen i Sverige. Ingen annan bolagsform 

förekommer i så stort antal som aktiebolagen och ingen annan associationsform erbjuder det 

ekonomiska skydd som den personliga betalningsfriheten i 1 kap. 3 § ABL ger delägarna.  

 

”I ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets 

förpliktelser.” 

 

Delägarnas ekonomiska risk utgörs av det i bolaget investerade kapitalet och ansvaret för 

bolagets förpliktelser begränsas på så vis för delägarna. Denna begränsning är troligtvis 

nyckeln till aktiebolagets popularitet och breda spridning. Ett tydligt avgränsat ansvar är 

attraktivt då affärsverksamheter med hög riskpotential ska startas och utgör en viktig förut-

sättning för att kunna få investerare att stödja verksamheten. Utan friheten från personligt 

ansvar, som saknas i andra associationsformer, är det inte säkert att aktiebolaget hade blivit så 

populärt som det är idag. Självklart är inte portalstadgandet den enda anledningen till att 

bolagsformen är så utbredd utan andra faktorer spelar även in. Aktiebolaget och lagstiftningen 

kring det möjliggör till exempel att kunna bedriva verksamhet i aktiebolagsform både som 

enmans- eller fåmansaktiebolag eller som en stor internationell företagskoncern. Detta gör 

självklart att aktiebolaget attraherar en bred skara av olika företagare med vitt skilda intressen 

och affärsverksamheter. Aktiebolaget skulle kunna beskrivas som ett verktyg för organiserat 

risktagande
2
 och aktiebolagslagen är resultatet av ett omfattande lagstiftningsarbete. 

                                                 

2
 Se Sandström Aktiebolagsrätt s. 13 
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Medveten om att påståendet är en överdrift kallar Sandström aktiebolaget för ”en 

företagsform som har förändrat världen.”
3
.  

2.2 Aktiebolagets utveckling i tiden 

 

Kortfattat kan aktiebolagets historiska resa beskrivas som en övergång från personassociation 

till kapitalassociation. De första egentliga aktiebolagen, i bemärkelsen associationer grundade 

på kapitalinsatser och utan personligt ansvar för delägarna var medeltida banker i Italien. I 

England och Holland bildades under 1600-talet handelskompanier som påminde om dagens 

aktiebolagsassociationer. I Sverige hade vid den tiden bolaget Stora Kopparbergs Bergslag 

funnits under en längre tid och hade redan då aktiebolagsliknande drag. Under 1600-talet 

bildades även i Sverige ett betydande antal kompanier där det Ostindiska Kompaniet torde 

vara det mest bekanta. Kompanierna stod, till skillnad från dagens aktiebolag, under starkt 

statligt inflytande och själva grundandet skedde med statliga privilegier och oktrojer. En 

oktroj är ett bemyndigande av en statsmakt att utöva en viss verksamhet som annars hade varit 

otillåten och dessa var en förutsättning för att kunna bilda kompanierna. Det statliga 

inflytandet minskade dock med tiden och kompanierna fick en mer privaträttslig karaktär där 

bland annat möjligheten för delägarna att själva välja styrelse ingick. I 1734 års lag lös 

bestämmelser om aktiebolag, kompanier och andra associationer utan personligt ansvar med 

sin frånvaro. Det vanligaste sättet att undgå den personliga ansvarsfriheten var att grunda 

bolaget på oktroj men det förekom även att aktiebolag bildades utan en sådan. 

 

I Sverige tillkom vår första aktiebolagslag år 1848 och den var starkt påverkad av den franska 

Code de Commerce. För att nu uppnå personlig ansvarsfrihet för delägarna för bolagets för-

pliktelser krävdes att bolagsordningen stadfästes av Konungen. Prövningen som genomfördes 

vid stadsfästelsen var inte mycket mer än en kontroll av att bolagsordningen var laglig och 

tillräckligt utförlig. Bedömningen fäste ingen vikt vid det eventuella behovet av ett sådant 

bolag eller nyttan av detsamma. I 1895 års aktiebolag intogs betydligt mer utförliga regler 

angående bolagsordningens utformning samt bolagets verksamhet och förvaltning och ännu 

längre i denna riktning gick 1910 års aktiebolagslag. Den här gången starkt influerad av tysk 

                                                 

3
 A.a. s. 13 



12 

 

rätt. Lagen blev under sin giltighetstid ändrad ett flertal gånger och för första gången syntes 

nu bestämmelser om aktieägarminoriteters skydd mot majoritetsmissbruk.
 4
 

 

Aktiebolaget som företeelse har utvecklats snabbt och ofta har lagändringar och reformer av 

lagstiftningen varit åtgärder mot sådant som ansetts vara missbruk inom aktiebolagsväsendet. 

Detta märks tydligt i 1944 års aktiebolagslag som var starkt präglad av Kreugerkoncernens 

sammanbrott. Lagen blev mycket omfattande och innehöll bland annat detaljerade regler om 

formerna för bildande av bolag, om publicitet av bildandet och bolagets verksamhet. Särskilt 

genom offentlig redovisning som krav även vid koncernförhållanden. Denna lag stod sig 

relativt länge och arbetet med en ny lag inleddes på 1960-talet. Resultatet blev 1975 års 

aktiebolagslag som från början var tänkt som en harmonisering av de nordiska 

bestämmelserna för aktiebolag. Slutprodukten var i stora delar överensstämmande men vissa 

skillnader fanns. År 1990 tillsattes en kommitté för att göra en översyn av 1975 års lag och 

slutbetänkandet presenterades i januari 2001.
5
 Med detta slutbetänkande som grund 

utarbetades vår nuvarande aktiebolagslag.
6
 

  

                                                 

4
 Se Johansson Svensk Associationsrätt s. 25-27 och Sandström Aktiebolagsrätt s. 37-56 

5
 Se SOU 2001:1 - Ny aktiebolagslag 

6
 Se Johansson Svensk Associationsrätt s. 25-27 och Sandström Aktiebolagsrätt s. 37-56 
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3. PROCESSBOLAGSMÅLET, HÖGSTA DOMSTOLENS DOM, MÅL NR T 2133-14 

 

Högsta domstolens dom utgör allt som allt åtta sidor och innan diskussionen om innehållet 

däri kan påbörjas måste förutsättningarna som lett fram till domen utredas och klargöras. 

3.1 Bakgrunden till fallet 

 

MH och JL var aktieägare i varsin koncern under 1990-talet. I de båda koncernerna ingick ett 

stort antal bolag som till stor del bedrev affärer med användande av Controlled Foreign 

Companys (CFC-bolag). Sådana bolag har sin skattehemvist i ett lågskatteland med ägare i ett 

annat land och kunde vid den tiden användas för avancerad skatteplanering. De båda 

koncernerna yrkade avdrag för underskott som hänförde sig till CFC-bolagen och fick 

avdragen underkända av domstol efter att Skatteverket genomfört en revision. Inom två år 

efter revisionen försattes samtliga bolag i båda koncernerna i konkurs. 

 

De två konkursbona ansökte om stämning (nedan huvudmålet) mot företaget som godkänt 

koncernernas avdrag (bokföringsbolaget) och yrkade att företaget skulle förpliktas att till 

konkursbona utge närmare 64 miljoner kronor i skadestånd samt ränta.  

 

Knappt nio månader efter att talan väckts vid Stockholms tingsrätt överlät konkursbona talan 

till det av MH och JL gemensamt ägda aktiebolaget Processor AB (processbolaget) för 

160 000 kr och processbolaget tog därmed över talan i målet. 

 

Processbolaget var registrerat den 18 maj 2004 som lagerbolag tills MH och JL förvärvade 

bolaget. De båda infördes i aktieboken den 5 augusti 2004 med 500 aktier var. MH var 

styrelseledamot och JL suppleant. Verksamhetsändamålet var enligt bolagsordningen att 

bedriva bland annat finansiella tjänster, handel med värdepapper och legala skadestånds-

processer samt därmed förenlig verksamhet och aktiekapitalet var 100 000 kr. Bolaget hade 

inga anställda och den enda verksamhet bolaget kom att bedriva var rättsprocessen mot 

bokföringsbolaget. Samtliga dessa förutsättningar bestod till bolagets konkurs den 29 mars 

2011. 

 

Under huvudmålet i tingsrätten framkom att mer än hälften av bolagets aktiekapital förbrukats 

samt att åtgärder enligt 25 kapitlet aktiebolagslagen inte vidtagits. Efter att en oren 
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revisionsberättelse lämnats av bolagets revisor upprättades en kontrollbalansräkning den 31 

juli 2010 som visade att bolagets aktiekapital hade återställts. Detta skedde genom att två 

fordringar mot MH och JL närstående bolag tagits upp som tillgångar i balansräkningen. 

Dessa två bolag fakturerades den 17 augusti 2010 på ett sammanlagt belopp av 306 875 kr 

och den 18 respektive 21 oktober samma år inkom betalningar till processbolaget på samman-

lagt 300 000 kr. Dagen efter överfördes motsvarande summa som ett à-contobelopp till 

processbolagets juridiska ombud. Den 29 november 2010 hade bolagets juridiska ombud för-

brukat hela à-contobeloppet så när som på 212 kr. Vid årsskiftet 2010/2011 fanns 3101 kr 

kvar av processbolagets aktiekapital enligt bokföringen och den 5 januari 2011 tillfördes 

bolaget 300 000 kr från MH och JL närstående bolag. Detta belopp användes för betalning av 

bolagets juridiska ombud enligt fakturor utställda den 5 november 2010 och de betalades den 

7 november 2011. Vid bolagets konkurs fanns en brist i konkursboet på 3 286 261 kronor som 

motsvarade bokföringsbolagets fordran på rättegångskostnader från huvudmålet. 

 

Tingsrätten ogillade processbolagets talan och förpliktade processbolaget att ersätta bok-

föringsbolagets rättegångskostnader på drygt 3 miljoner kronor. 8 dagar efter att tingsrätten 

meddelat sin dom försattes processbolaget i konkurs på egen begäran. 

 

Bokföringsbolaget stämde MH och JL och yrkade att tingsrätten i första hand skulle 

förpliktiga de båda att solidariskt ersätta bokföringsbolaget med drygt 3 miljoner kronor 

(motsvarande bokföringsbolagets rättegångskostnader i huvudmålet) medelst principen om 

ansvarsgenombrott. I andra hand yrkade bokföringsbolaget att MH ensam skulle utge drygt 3 

miljoner enligt bestämmelserna i 25 kapitlet aktiebolagslagen. 

3.2 Tingsrättens bedömning i Processbolagsmålet 

 

Tingsrätten biföll bokföringsbolagets talan och domen överklagades. 

 

I domskälen konstaterade tingsrätten inledningsvis att huvudregeln i svensk rätt är att 

aktieägare inte kan göras personligen ansvariga för sitt aktiebolags förpliktelser. Denna 

huvudregel är dock inte utan undantag och i vissa fall, där borgenärsskyddet inte kunnat 

upprätthållas med skyddsreglerna i aktiebolagslagen, har det förekommit att aktieägare blivit 

personligen ansvariga. Detta kallar tingsrätten för ansvarsgenombrott. Principen om 

ansvarsgenombrott ska enligt tingsrätten tillämpas mycket restriktivt och ”kan komma i fråga 
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endast i sådana fall där ägare på ett stötande sätt använt bolagsformen för att minimera sin 

egen ersättningsskyldighet och där bolaget utrustats med helt otillräckliga kapitalresurser”
7
. 

Övriga omständigheter som enligt tingsrätten kan motivera ett ansvarsgenombrott är brist på 

självständigt affärsmässigt syfte, brist på självständig förvaltning samt att det varit 

underkapitaliserat i förhållande till sin verksamhet
8
.  

 

Om konkursbolagens talan mot bokföringsbolaget varit framgångsrik hade medel som tillförts 

konkursbona kommit MH och JL tillgodo och de hade därför uppnått en fördel med den förda 

processen enligt tingsrätten. Processbolaget hade enligt tingsrättens bedömning som huvud-

syfte att driva processen mot bokföringsbolaget och några planer på fortsatt verksamhet i 

bolaget verkade inte ha förelegat. Inte heller hade processbolaget haft någon egentlig affärs-

verksamhet eller några anställda. Tvärtom hade bolagets enda verksamhet bestått i trans-

aktioner med syfte att täcka dess ombudskostnader i processen. Dessa transaktioner utfördes 

av till MH och JL närstående bolag och därför drog tingsrätten slutsatsen att bolaget endast 

använts som en ”osjälvständig mellanhand” mellan svarandena och deras ombud. Bristen på 

självständigt affärsmässigt syfte och självständig förvaltning blev därför enligt tingsrätten 

otvivelaktig. 

 

Bolaget hade inte heller enligt tingsrätten varit utrustat med tillräckligt kapital för att klara av 

ombudskostnaderna i processen eller eventuella rättegångskostnader vid den händelse att 

bolaget skulle förlora målet. Vid två tillfällen hade bolaget förbrukat mer än hälften av sitt 

aktiekapital och det försattes i konkurs åtta dagar efter domen i huvudmålet. Allt detta pekade 

sammantaget enligt tingsrätten på att bolaget varit kraftigt underfinansierat i förhållande till 

sin verksamhet. 

 

Tingsrätten konstaterade att det i det här fallet fanns ”förutsättningar att sätta aktiebolags-

lagens regler om skydd mot personligt betalningsansvar åt sidan” eftersom ”[s]varandenas sätt 

att använda processbolaget är ett sådant otillbörligt förfarande som i den allmänna 

omsättningens intresse saknar berättigande.” Tingsrätten ansåg att om sådana förfaranden 

                                                 

7
 Se tingsrättens domskäl i mål T 12533-11 s. 10 med hänvisning till Andersson m.fl. Aktiebolagslagen, 

kommentaren till l kap 3 § 
8
 Se tingsrättens domskäl i mål T12533-11 s. 11 med hänvisning till NJA 1947 s. 647, RH 2011:24 och Rodhe 

Moderbolags ansvar s. 481 ff. 
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skulle tillåtas kan det finnas risk att aktiebolaget förlorar sin attraktivitet och användbarhet i 

näringslivet och att förtroendet för aktiebolagsformen som motpart urholkas. 

 

Då allt ovan konstaterats av tingsrätten kvarstod bedömningen av huruvida de två aktieägarna 

haft ett sådant bestämmande inflytande över bolaget att de ska åläggas personligt ansvar. HM 

ägde hälften av aktierna i bolaget och var ensam styrelseledamot. JL var ägare till den andra 

hälften av aktierna och hade rätt att ensam teckna bolagets firma, trots att han endast var 

suppleant. Ett till JL närstående företag var delaktigt i att tillskjuta processbolaget medel som 

användes för att betala bolagets ombudskostnader. Tingsrätten konstaterade att både MH och 

JL haft ett sådant bestämmande inflytande över bolaget att de kunde åläggas personligt 

ansvar. Ansvaret gällde ersättning av rättegångskostnader och hade inte sin grund i några 

skadeståndsrättsliga bestämmelser eller principer. Det rör inte heller en fråga en tillämpning 

av ett avtalsvillkor. Därför saknades enligt tingsrätten grund att jämka beloppet. 

3.2 Hovrättens bedömning i Processbolagsmålet 

 

Hovrätten avslog MH och JL överklagande och domen beviljades prövningstillstånd i Högsta 

domstolen. 

 

Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning vad gäller bedömningen om MH och JL skulle 

kunna åläggas personligt ansvar enligt principen om ansvarsgenombrott. Hovrätten 

konstaterade att oavsett om jämkning kan förekomma vid utdömande av ansvarsgenombrott 

har inga sådana omständigheter av MH och JL framförts, varför någon jämkning inte blev 

aktuell.
9
 

3.3 Högsta domstolens bedömning i Processbolagsmålet 

 

Högsta domstolen förklarade MH och JL ersättningsskyldiga gentemot bokföringsbolaget och 

meddelade inget prövningstillstånd i målet i övrigt. 

 

Huvudregeln när det gäller aktiebolag är alltjämt enligt domstolen att aktieägare inte har något 

ansvar för bolagets förpliktelser. Denna huvudregel balanseras med bestämmelser som syftar 

                                                 

9
 Se Svea Hovrätts dom 2014-03-20, mål nr T 3030-13 s. 4 
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till att ge borgenärer till ett bolag ett förstärkt skydd, men huvudregeln är grundmurad och 

ruckas inte på i första taget.  

 

Det har dock enligt domstolen förekommit fall där ansvaret har brutits igenom. Domstolen 

konstaterade att de situationer som diskuterats såsom ansvarsgenombrott brukar innefatta att 

aktieägare eller andra trots friheten från personligt ansvar ändå blir ansvariga för bolagets 

förpliktelser. Detta trots att förpliktelserna är uppkomna i den verksamhet som bolaget 

bedriver. Anmärkningsvärt är även att ansvaret aktualiserats med stöd av icke lagfästa 

principer. 

 

När domstolen söker förklaringar till hur detta ansvar uppkommer hittar den tre tänkbara 

sådana. Det skulle kunna förklaras  

 

1. genom en oskriven associationsrättslig genombrottsregel 

2. genom att verksamheten som bedrivs i bolagets namn i själva verket bedrivs av ägaren 

eller någon annan, eller  

3. genom en allmän utomobligatorisk skadeståndsrättsprincip där ägaren, eller någon 

annan, ansvarar för skada som orsakats av bolagets verksamhet.  

 

Efter att dessa olika möjligheter till ansvarsgenombrott gåtts igenom diskuterar domstolen 

vilka möjligheter det faktiskt finns att frångå huvudregeln och utdöma ansvarsgenombrott. De 

nämner att undantag från huvudregeln kan göras i rättspraxis enligt uttalanden i förarbeten till 

ABL. För att detta ska kunna göras krävs att friheten från personligt ansvar leder till stötande 

konsekvenser samt att försiktighet måste iakttas när inskränkningar görs i ansvarsfriheten.  

 

När ansvaret för aktieägare sedan diskuteras konstaterar domstolen att det kan anses ta sikte 

på sådant ansvar som följer av mera allmänt tillämpliga civilrättsliga principer. Med 

hänvisning till NJA 1935 s. 81 och NJA 1975 s. 45 konstateras att  

 

”förpliktelser enligt ett avtal under vissa förutsättningar kan göras gällande inte bara mot 

den som formellt har åtagit sig dem utan även mot den som har det reella intresset i 

saken”
10

. 

 

                                                 

10
 Se Processbolagsdomen s. 5 
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En annan möjlighet blir enligt domstolen möjlig på grund av allmänna skadeståndsrättsliga 

regler och här görs en hänvisning till NJA 1947 s. 647. De två situationer som ovan beskrivs 

verkar återknyta till domstolens andra och tredje förklaring beträffande hur ansvar genom 

ansvarsgenombrott kan förklaras. Slutligen kan ansvar enligt domstolen ”även i vissa andra 

särskilt kvalificerade fall”
11

 komma ifråga för aktieägare. Denna punkt verkar enligt min åsikt 

vara fristående från domstolens förklaring att ansvar kan uppstå genom en oskriven 

associationsrättslig regel. Det är dessutom oklart vad domstolen menar skulle passa in under 

kategorin ”vissa andra särskilt kvalificerade fall”. Mer om detta nedan. Domstolen påpekar 

även att det ansvar som kan bli aktuellt på grund av någon av de alternativa förklaringarna 

kan drabba andra än aktieägare, beroende på omständigheterna.  

 

De som har ett extra stort skyddsbehov vid diskussionen om ansvarsgenombrott är enligt 

domstolen de som är att anse som ofrivilliga borgenärer. Väljer en borgenär att på frivillig väg 

göra affärer med ett bolag finns det stora möjligheter att undersöka bolagets ekonomi och 

ställning i övrigt. Denna möjlighet saknar de borgenärer som inte har kunnat undvika att få en 

fordring hos ett bolag varför ett förstärkt rättsskydd för denna grupp blir nödvändigt enligt 

domstolen. När bedömningen av huruvida ansvar för annan än bolaget kan bli aktuellt är det 

enligt domstolen beroende på bland annat vad för slags fordring det rör sig om och ändamålet 

bakom rättsregeln som fordringen vilar på. 

 

Enligt mig utgör syftet bakom rättegångsbalkens regler om hur rättegångskostnader ska 

fördelas en stor del av domstolens bedömning i detta mål. Domstolen konstaterar att 

svaranden, som i princip inte har möjlighet att undandra sig att bli indragen i en rättegång, har 

sitt främsta skydd i dessa regler. Eftersom fördelningen av kostnaderna sker efter i hur stor 

utsträckning en part vinner processen, verkar dessutom reglerna handlingsdirigerande på så 

vis att de eventuellt kan avskräcka någon från att inleda ogrundade processer. Detta eftersom 

en förlorande part får ersätta sin motparts rättegångskostnader och dessutom stå för sina egna 

kostnader.  

 

MH och JL har enligt domstolen endast använt processbolaget för att kunna driva vidare 

rättsprocessen gentemot bokföringsbolaget. Eftersom bolaget varit det som stått part i 

rättegången har MH och JL begränsat sin ekonomiska risk vid en eventuell förlust, samtidigt 

                                                 

11
 Se a.a. s. 5 
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som de haft kvar möjligheten att få del av de ekonomiska fördelarna vid en vinst. Bolaget har 

inte bedrivit någon annan verksamhet än processen och det har enligt domstolen inte 

framkommit något som tytt på att en plan för hur kostnader i samband med rättsprocessen 

skulle kunna betalas. Tillsammans med det sätt på vilket MH och JL använt till sig själva 

närstående företag för att betala ombudsarvoden samt att dessa transaktioner i princip varit de 

enda som förekommit i bolaget väljer domstolen att döma till ansvar. Domstolens avslutande 

mening lyder: 

 

”Arrangemanget har således uteslutande syftat till att kringgå rättegångsbalkens regler om 

ansvar för rättegångskostnader och därmed till att rubba det incitament och den balans 

som dessa regler avser att åstadkomma.”
12

 

  

                                                 

12
 Se Processbolagsdomen s. 7 
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4. ARBETETS STRUKTUR 

 

Högsta domstolen har i och med Processbolagsmålet enligt mig för första gången klart och 

tydligt svarat på frågan huruvida aktieägare i ett aktiebolag kan bli ansvariga för en 

förpliktelse som bolaget ådragit sig. Svaret blev ja, men domen väcker flera frågor kring hur 

detta egentligen gick till.  

 

För det första bör det poängteras att diskussionen om ansvarsgenombrott inte är någon ny 

företeelse och att frågan har behandlats i lagstiftningssammanhang sedan mitten på 1980-talet. 

Av det arbetet nämner endast domstolen det bemyndigande för vidareutveckling av frågan om 

ansvarsgenombrott som finns i propositionen till ABL samt kortfattat att frågan måste 

behandlas med försiktighet
13

. Mycket i det lagstiftningsarbete som gjorts är viktigt för att få 

en djupare förståelse för ansvarsgenombrottsfrågan och diskussionen i stort. Därför kommer 

en kortare genomgång av det arbetet att göras inledningsvis.  

 

Det som sedan är av intresse är att domstolen identifierar tre möjliga förklaringar till hur 

aktieägare eller andra kan bli personligt ansvariga för förpliktelser uppkomna i en verksamhet 

bedriven av ett bolag, eller i bolagets namn. Dessa förklaringar är enligt domstolen icke 

lagfästa principer och de nämndes ovan i referatet av domen. En förklaring skulle kunna vara 

en oskriven associationsrättslig regel. En annan att verksamhet som bedrivits i ett bolags 

namn i själva verket är att anse som bedriven i en ägares (eller någon annans) namn och 

intresse. Ytterligare en förklaring är att ansvaret kan grunda sig i allmänna rättsprinciper om 

utomobligatoriskt skadeståndsansvar.  

 

Förutom de tre nämnda förklaringarna till ansvarets eventuella uppkomst söker Högsta 

domstolen efter grunden som detta eventuella ansvar kan antas vila på. Domstolen konstaterar 

att det personliga ansvaret för en eller flera aktieägare nära nog kan sägas följa av mer allmänt 

tillämpliga civilrättsliga principer.  

 

 

 

 

                                                 

13
 Se prop. 2004/05:85 s. 205 ff. 
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De civilrättsliga grunder som ansvaret skulle kunna vila på är enligt domstolen dels: 

 

- att förpliktelser enligt avtal under vissa förutsättningar kan göras gällande inte bara 

gentemot de formella avtalsparterna utan även gentemot den som har ett reellt intresse i 

saken, dels 

- att en aktieägare i vissa situationer kan bli ersättningsskyldig på grund av allmänna 

skadeståndsrättsliga regler, och dels 

- att personligt betalningsansvar för aktieägare även i vissa andra särskilt kvalificerade fall 

kan bli aktuellt. 

 

Av dessa tre möjliga förklaringar till att ansvar uppstår och dessa tre civilrättsliga grunder 

som ansvaret enligt domstolen kan anses vila på återkommer två av de civilrättsliga grunderna 

senare i domskälen och då med hänvisningar till rättspraxis. Det blir därför naturligt att be-

handla dem tillsammans med varandra. De tre fall som domstolen hänvisar till i sina domskäl 

kommer därför att gås igenom här och även de åsikter som finns i doktrinen kring rättsfallen 

redovisas. 

 

Det som då blir kvar av domstolens resonemang är den första av domstolen presenterade för-

klaringen, nämligen att det skulle finnas en ”oskriven associationsrättslig ansvars-

genombrottsregel” samt att det skulle finnas en civilrättslig grund som motiverar att 

ansvarsgenombrott kan bli aktuellt för en aktieägare i ”vissa andra särskilt kvalificerade fall”.  

Vad som egentligen menas med dessa två framgår inte av domen och det kan därför vara 

givande att försöka utreda vad domstolen kan ha menat med dessa formuleringar. 

 

Domstolen avslutar sina domskäl med att rättegångsbalkens kostnadsfördelningsregler sätts ur 

balans genom MH och JL:s användande av processbolaget. Detta skäl är något som inte före-

kommit i den tidigare diskussionen av ansvarsgenombrottet i Sverige som huvudsakligen 

riktat in sig på om det är rätt eller fel att använda sig av rekvisit för att kunna utdöma ansvars-

genombrott. För att bättre kunna hantera det resonemanget som presenteras av Högsta 

domstolen kommer en snabb utblick till andra rättsordningar att göras. Dels till den engelska 

rätten men även till den amerikanska. Denna utblick görs lika mycket för att ge fler perspektiv 

på ett problems lösning som för att kunna presentera andra sätt att tänka på. Avslutningsvis 
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kommer jag att sammanfatta mina synpunkter i frågan om Högsta domstolen i och med 

Processbolagsmålet tillämpat ett i Sverige verksamt ansvarsgenombrottsinstitut. 
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5. LAGSTIFTNINGSARBETET   

 

Diskussionen om lagstiftning rörande ansvarsgenombrott i svensk rätt har pågått under lång 

tid. Försök till lagstiftning har gjorts vid olika tillfällen men någon ändring av ABL har inte 

gjorts. Anledningarna till detta är flera. Svårigheterna att utforma en lagregel som täcker in de 

eventuella missbruk av aktiebolagsformen som skulle kunna motivera ansvarsgenombrott 

ställs mot vikten av att friheten från personligt betalningsansvar för delägarna förblir 

oförändrad. En generellt utformad lagregel möjliggör att lagstiftaren inte behöver täcka in alla 

de tänkbara situationer där ansvarsgenombrott kan anses vara motiverat samtidigt som 

förutsebarheten i en sådan bestämmelse blir lidande. En mer kasuistiskt utformad 

bestämmelse ökar självklart förutsebarheten men då uppstår problemet att den blir lätt att 

kringgå.  

 

Det här är bara ett fåtal av de problem som uppstått under arbetet med lagstiftning kring 

ansvarsgenombrott och ytterligare ett problem finns i bakgrunden, nämligen politiken. 

Ansvarsgenombrottet och dess utredning har ömsom påbörjats, ömsom stoppats och återupp-

tagits igen allteftersom den styrande makten i Sverige skiftat. Problemen med detta är uppen-

bara och det får anses svårt att få en ordentlig och uttömmande utredning genomförd när 

arbetet hela tiden blir avbrutet. Här följer en kort historik av hur arbetet sett ut under de 

senaste dryga 35 åren.  

5.1 Tidslinje över lagstiftningsarbetet 

 

Under Thorbjörn Fälldins borgerliga regering lades vid 1981/82 års riksmöte två motioner 

fram som begärde en översyn av ansvarsgenombrott i svensk rätt. De två motionerna lades 

fram av VPK och Socialdemokraterna. Lagutskottet konstaterade i ett utlåtande
14

 över dessa 

motioner att tiden var mogen för en mer övergripande utredning och riksdagen beslutade i 

enlighet med utskottets hemställan
15

.  

 

Efter ett regeringsskifte där Olof Palme och Socialdemokraterna tog regeringsmakten 

beslutade regeringen att hösten 1984 tillsätta den så kallade Betalningsansvarighetskommittén 

med uppdrag att bl. a. utreda frågan om ansvarsgenombrott. Kommitténs arbete avrapport-

                                                 

14
 Se LU 1982/83:16 

15
 Se rskr 1982/83:89 
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erades i betänkandet SOU 1987:59 med titeln Ansvarsgenombrott m.m. Våren 1991 lade 

regeringen, nu under ledning av Ingvar Carlsson, fram en lagrådsremiss där lagrådet uttalade 

sig mycket kritiskt över förslaget
16

. Regeringen gav i september 1991 i uppdrag åt 

Aktiebolagskommittén
17

 att utreda frågan vidare och efter att ha tagit del av lagrådets kritik 

ingick nu även i uppdraget att utarbeta mer precisa rekvisit för en lagbestämmelse om 

ansvarsgenombrott. Lite senare under samma månad inträffar ett regeringsskifte där en 

borgerlig regering ledd av Carl Bildt fråntar Aktiebolagskommittén uppdraget
18

.  

 

Efter tre år sker ytterligare ett regeringsskifte där Socialdemokraterna under ledning av först 

Ingvar Carlsson och senare Göran Persson uppdrar åt Aktiebolagskommittén att fortsätta med 

utredningen
19

. I januari 2001 presenteras resultatet av utredningen i SOU 2001:1 med titeln 

En ny aktiebolagslag. Kommittén kom fram till att något behov för en ansvarsgenombrotts-

regel inte fanns i nuläget och att den inte låter sig utformas på ett mer precist sätt än de 

tidigare förslagen.
20

 Kommittén lämnade även ett förslag till en specialregel om ansvars-

genombrott på miljöbalkens område. Regeringen beslutade att inte införa några regler om 

ansvarsgenombrott men lämnade det öppet för domstolarna att fortsätta och utveckla ansvars-

genombrottsfrågeställningar i rättspraxis
21

. Lagförslaget om ansvarsgenombrott på miljö-

balkens område ledde inte heller det till någon regel om ansvarsgenombrott.
22

 

5.2 SOU 1987:59 – Ansvarsgenombrott m.m. 

 

Betalningsansvarskommittén lade i sitt slutbetänkande fram följande förslag till lagstiftning 

om ansvarsgenombrott: 

 

”Kan ett aktiebolag inte uppfylla sina förpliktelser mot borgenärerna och beror detta på 

att en delägare begagnat sitt inflytande över bolaget på ett gentemot borgenärerna 

otillbörligt sätt, svarar delägaren solidariskt med bolaget för vad som brister. Ansvar 

inträder dock inte i annat fall än då bolagets ekonomiska underlag varit uppenbart 

otillräckligt i förhållande till verksamhetens art och omfattning samt till förutsebara 

risker. För förpliktelser på grund av avtal med viss borgenär inträder ej ansvar för 

delägare, som gjort vad som på honom skäligen ankommit för att upplysa borgenären om 

bolagets ekonomiska förhållanden. 
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 Se prop. 1990/91:198 s. 42 ff. 

17
 Se Dir 1991:89 
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 Se Dir 1991:98 
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 Se Dir 1994:143 
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 Se SOU 2001:1- Ny Aktiebolagslag s. 285 ff. 
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Den som utan att vara delägare har ett bestämmande inflytande över bolagets verksamhet 

är ansvarig enligt de grunder som anges i första stycket. 

 

I fråga om rätt att påkalla betalningsansvar enligt vad nu är sagt och om väckande av 

talan härom tillämpas bestämmelserna i 4 kap. 19 och 20 §§ konkurslagen (1987:672).”
23

 

 

Enligt Betalningsansvarskommittén gick det vid tiden för deras utredning enligt svensk 

doktrin och praxis redan att döma till ansvarsgenombrott enligt då gällande svensk rätt. Vad 

som närmare krävdes för sådant ansvar ansåg däremot inte kommittén stå helt klart. Antalet 

fall av ansvarsgenombrott var i praxis mycket litet och det som kännetecknade de fall där 

Högsta domstolen statuerat ansvarsgenombrott var enligt kommittén att verksamheten i 

gäldenärsbolaget drivits på ”ett gentemot borgenärerna stötande eller illojalt sätt.”
24

 När det 

gällde frågan om vad som enligt kommittén krävdes för att ansvarsgenombrott skulle bli 

aktuellt listas nedan de rekvisit som tas upp i lagförslaget. 

5.2.1 Otillbörlighetsbedömningen 

För det första krävdes det ”ett mycket tydligt urskiljbart moment av otillbörlighet i bolagets 

relationer med sina borgenärer.”
25

 Denna otillbörlighet ska enligt kommittén haft att göra med 

själva uppläggningen av ett bolags verksamhet snarare än att den ska kunna grunda sig i en 

enstaka affärshändelse eller en överträdelse av någon lagregel. Nästa fråga blir enligt 

kommittén att avgöra var gränsen mellan det som är otillbörligt och inte otillbörligt går. Med 

en hänvisning till rättspraxis från Högsta domstolen konstaterade kommittén att  

 

”ett aktiebolag kommer i riskzonen för ansvarsgenombrott om dess egna tillgångar utgjort 

en uppenbart otillräcklig företagsekonomisk bas i förhållande till verksamhetens art och 

omfattning samt till de risker och förpliktelser verksamheten kunnat förväntas 

medföra.”
26

  

 

I denna riskzon menade kommittén att bolag där de ekonomiska bristerna är tillfälliga, 

exempelvis under en uppstartsfas, eller där ett bolag som trots negativa resultat driver 

verksamheten vidare i väntan på bättre tider eller gynnsammare konjunktur inte ska räknas in. 

Däremot hamnar ett företag med icke övergående finansiella otillräckligheter, som inte beror 

på yttre omständigheter utan på ett systematiskt omöjliggörande för bolaget att skapa sig ett 
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 Se SOU 1987:59 s. 128 
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 Se a.a. s. 107 
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eget ekonomiskt liv, i denna riskzon. Speciellt om bolaget driver sin verksamhet under 

ådragande av förpliktelser som det saknar möjlighet att infria.  

5.2.2 Kausalitetsbedömningen 

Enligt kommittén är den omständigheten att en delägare begagnat sitt inflytande över ett 

bolags verksamhet på ett för borgenärerna otillbörligt sätt och att detta lett till bolagets 

betalningsoförmåga en förutsättning för ansvarsgenombrott. Det krävdes att kausalitet förelåg 

emellan aktieägarens utövade inflytande över bolaget på ett för borgenärerna otillbörligt sätt 

och att beteendet haft betydelse för det uppkomna obeståndet. Denna kausalitetskedja får inte 

brytas för att ansvar ska kunna utkrävas och en bruten orsakskedja kan inte läkas i efterhand.
27

 

5.2.3 Ansvar för avtalsenliga förpliktelser 

Kommittén drog en skiljelinje emellan de som blivit borgenärer till bolaget på inom- och 

utomobligatorisk väg, där de utomobligatoriska förhållandena oftast grundat sig i ett 

skadeståndskrav gentemot bolaget. Kommittén ansåg det inte rimligt att en borgenär med full 

vetskap om ett bolags ekonomiska förhållanden vid tiden för ett avtals ingående skulle få luta 

sig mot de omständigheterna som kunde konstituera ett ansvarsgenombrott om de var kända 

för honom vid avtalets ingående. Därför kan inte en delägare som gjort vad som ”skäligen 

ankommit” på honom för att upplysa en borgenär om bolagets ekonomiska förhållanden 

hållas ansvarig enligt principerna om ansvarsgenombrott.
28

 

5.2.4 Underkapitalisering 

Av central betydelse vid bedömningen av huruvida ett bolags verksamhet är att beteckna som 

otillbörlig hör underkapitalisering och orsakerna till en sådan i bolaget. Dock påpekar 

kommittén att andra omständigheter självklart också måste beaktas samt att det aldrig kan 

undvikas att helhetsbilden måste undersökas och värderas. Dessa andra omständigheter 

nämner kommittén, med hänvisning till praxis, såsom brist på självständigt affärsmässigt syfte 

och brist på egen förvaltning. Huruvida dessa faktorer ska få påverka bedömningen blir endast 

aktuellt då det ekonomiska underlaget bedöms som alltför bräckligt i förhållande till 

verksamhetens omfattning och risker. Hänger något av de ovan nämnda omständigheterna 

ihop med underkapitaliseringen kan det enligt otillbörlighetskravet vara uppfyllt.
29
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Alla tänkbara varianter på ansvarsgenombrott fångas inte enkelt i en lagbestämmelse. Därför 

valde kommittén att som materiell förutsättning för ansvar använda sig av formuleringen att 

en delägare begagnat sitt inflytande över bolaget på ett för borgenärerna otillbörligt sätt. 

Kommittén ansåg efter sin genomförda utredning att tecken på att borgenärernas intressen på 

ett otillbörligt vis åsidosatts är att bristerna i det egna kapitalet hos bolaget, i förhållande till 

den bedrivna verksamheten, inte är av tillfällig eller övergående art. Underkapitalisering är 

enligt kommittén en förutsättning för att ansvarsgenombrott överhuvudtaget ska kunna 

komma i fråga. Inget ansvar kan alltså utkrävas av en delägare om inte bolaget varit uppenbart 

underkapitaliserat i förhållande till sin verksamhet. Det ekonomiska underlag som kommittén 

räknar på är först och främst bolagets eget kapital. 

 

Efter att det ekonomiska underlaget fastställts blir nästa steg i bedömningen att ställa det i 

relation till verksamhetens art och däri förutsebara risker. Här kan ett flertal faktorer bedömas 

t. ex. verksamhetsbelastande olyckshändelser, så länge de är av någorlunda förutsebart slag, 

samt risken för uteblivna intäkter. Om prövningen visar att bolaget varit uppenbart under-

kapitaliserat är enligt kommittén nästa steg att genomföra den egentliga otillbörlighets-

prövningen. Här spelar flera omständigheter in och kapitaliseringsgraden i bolaget blir en del 

av en helhetsbedömning. Något som talar för att borgenärernas intressen åsidosatts på ett 

otillbörligt sätt är enligt kommittén att underkapitaliseringen i bolaget till större del beror på 

en delägares förhindrande av kapitalbildning för egen vinning, än på grund av ekonomiska 

realiteter. Vissa omständigheter som lett till en för svag ekonomisk bas i ett bolag ska trots allt 

inte ses som tecken på att något otillbörligt förfarande skett i bolaget. Som sådana 

omständigheter nämner kommittén oskickligt företagande, oturliga affärshändelser och dåliga 

konjunkturer. Det som krävs är ett planmässigt handlande från delägarna för att minimera 

storleken på det kapital som borgenärerna kan söka täckning för sina fordringar ur vid 

bolagets obestånd. Ett rubbande av bolagsformens grundförutsättningar med syfte att hålla 

nere kapitalbildningen i bolaget.
30

 

5.2.5 Osjälvständigt affärssyfte eller verksamhet 

Kommittén konstaterar att det i diskussionen om rekvisit för att döma till ansvarsgenombrott 

förekommer åsikter om att brist på självständigt syfte eller brist på självständig förvaltning 

ska användas som rekvisit. Dessa rekvisit har enligt kommittén ingen plats i en bedömning av 
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om ansvarsgenombrott är för handen. Detta eftersom rättsordningen erkänner bolag som helt 

eller delvis domineras av en eller ett fåtal delägare, t. ex. enmansaktiebolag, och att dessa 

bolag därför erhåller det skydd från personlig ansvarsfrihet som bolagsformen erbjuder. Det 

viktiga borde enligt kommittén för borgenärerna vara att bolag drivs på ett sådant sätt att de 

kan ansvara för förpliktelser som uppkommer under deras verksamhet, inte vad syftet med en 

bolagsbildning är eller hur förvaltningen är ordnad.
31

 

5.2.6 Kretsen av ansvariga 

Den enligt förslaget som skulle kunna hållas ansvarig enligt bestämmelsen var den ”som haft 

ett bestämmande inflytande över bolagets verksamhet”
32

. För att inte kretsen av ansvariga 

skulle göras alltför vid krävdes både ett bestämmande inflytande samt att detta inflytande 

använts på ett gentemot borgenärerna otillbörligt vis. Inte bara delägare kan enligt lagförslaget 

bli betalningsansvariga för bolagets skulder. Ansvaret kan åläggas de personer i företaget som 

haft ett bestämmande inflytande och samtidigt använt det inflytandet för att på ett otillbörligt 

sätt åsidosätta borgenärernas intressen.  

5.3 Proposition 1990/91:198 

 

Regeringen föreslog i en lagrådsremiss som överlämnades våren 1991 en regel som nära 

anslöt till Betalningsansvarighetskommitténs förslag. Detta lagförslag blev dock mycket 

kritiserat av Lagrådet
33

.  

5.3.1 Lagrådets kritik 

Till att börja med konstaterade Lagrådet att lagförslaget gällde ett undantag från den i 

associationsrätten grundläggande principen om att delägare i aktiebolag inte personligen 

ansvarar för bolagets förpliktelser. Eftersom denna ansvarsfrihetsprincip utgör en grundpelare 

i aktiebolagsrätten och dessutom är nödvändig för aktiebolagets funktion i näringslivet borde 

den enligt lagrådet inte kunna förbigås om inte verkligt goda skäl föreligger.
34

 Vidare var det 

enligt Lagrådet osäkert om lagtextens utformning skulle bidra till en ökad rättssäkerhet och 

klarhet i frågan om ansvarsgenombrott eller om det tvärtom fanns risker ur ett rättssäkerhets-

perspektiv med formuleringen av förslaget. Formuleringen att något ”otillbörligt” ska ha 

förekommit samtidigt som det ekonomiska underlaget varit ”uppenbart” otillräckligt var 
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enligt Lagrådet allmänt hållen. Angående rekvisitet ”otillbörligt” konstaterade Lagrådet att det 

hade ”en stark värdeladdning och knyter nära an till personliga åsikter i allmänt samhälleliga 

angelägenheter”
35

. Alltför mycket tolkningsutrymme gavs enligt Lagrådet med den i förslaget 

angivna lagtexten och det saknades även tydliga hänvisningar gällande tolkningen i motiven 

till förslaget. Lagrådet var dock inte negativt inställd till lagstiftning på området och 

framförallt en preventiv sådan, men påpekade samtidigt att sådan lagstiftning kräver tydlighet 

och förutsebarhet. Det var enligt Lagrådet tveksamt om lagförslaget i sin dåvarande 

utformning skulle ge någon preventiv effekt utan tvärtom fanns det en risk för att lagtexten 

skulle införa ytterligare ett osäkerhetsmoment i all näringsverksamhet bedriven i aktiebolags-

form. Detta eftersom det med förslagets utformning skulle bli ännu mer osäkert på vilket sätt 

den personliga ansvarsfriheten skulle kunna komma att brytas igenom.  

 

Lagrådet ifrågasatte även behovet av en regel om ansvarsgenombrott eftersom ansvarsfriheten 

redan brutits igenom i praxis men även, som konstaterats ovan, på grund av bristen på 

rättssäkerhet och förutsebarhet som kommitténs lagförslag innehöll. Lagförslaget i sin 

dåvarande utformning borde enligt Lagrådet inte genomföras och regeringen beslöt att låta 

frågan utredas vidare. 

5.4 SOU 2001:1 – En ny aktiebolagslag 

 

Enligt Aktiebolagskommittén var den lagstiftningsmodell som bäst passade för en 

bestämmelse om ansvarsgenombrott en generalklausul.
36

 

5.4.1 Underkapitalisering 

Vad gäller rekvisitet ”underkapitalisering i förhållande till verksamhetens art, omfattning och 

risker” konstaterade kommittén att ett sådant stöter på problem. Aktiebolagslagen innehåller 

inget preciserat krav på konsolidering och redan det utgör ett tungt argument mot ett sådant 

rekvisit. Att lagrådet kritiserade användningen av ett sådant rekvisit och även hade synpunkter 

på försöket att kvalificera rekvisitet med att bolag måste vara ”uppenbart” underkapitaliserade 

gjorde sammantaget att kommittén kom till slutsatsen att problemen med ett sådant rekvisit 

inte går att lösa med en annan formulering av nämnda rekvisit.
37
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5.4.2 Otillbörlighet 

Även kravet på att en delägare på ett ”otillbörligt” sätt utövat ett bestämmande inflytande över 

bolaget och på grund av detta gjort att bolaget inte kunnat fullgöra sina förpliktelser gentemot 

borgenärerna skapade enligt kommittén problem. Fördelarna med otillbörlighetsrekvisitet var 

enligt kommittén att det avgränsade tillämpningsområdet för ansvarsgenombrott samtidigt 

som det gav domstolarna en möjlighet att beakta omständigheterna i det enskilda fallet. 

Kommittén hänvisade däremot även till Lagrådets uttalade åsikt att sådana rekvisit ökade 

rättsosäkerheten i näringslivet. På grund av detta ansåg kommittén att svårigheterna med ett 

otillbörlighetsrekvisit inte heller kunde komma att lösas med endast en annan formulering av 

rekvisitet. Dessa svårigheter väckte enligt kommittén frågan om det över huvud taget går att 

utforma en regel av generalklausulskaraktär för ansvarsgenombrott med nämnda rekvisit. 

Innan kommittén besvarade frågan gjordes en genomgång av om en sådan regel ens behövs i 

dagsläget.
38

 

5.4.3 Aktiebolagskommitténs slutsats 

Betalningsansvarskommitténs utredning gav enligt Aktiebolagskommittén inte stöd för 

slutsatsen att det fanns något behov, varken från näringslivets eller rättsvårdande 

myndigheters sida, att lagstifta om ansvarsgenombrott. Snarare tvärtom. Denna utredning 

gjordes under slutet av 1980-talet och enligt Aktiebolagskommittén fanns det inget som 

pekade på att behovet av en reglering skulle vara större då Aktiebolagskommitténs utredning 

gjordes. Denna slutsats dras mot bakgrund av den skärpning som gjorts av lagstiftning och 

den utveckling i rättspraxis som skett på en rad områden sedan den första utredningen. Med 

tanke på dessa regeländringar och utvecklingen i praxis konstaterade Aktiebolagskommittén 

att behovet av lagstiftning om ansvarsgenombrott var ännu mindre vid tiden för deras 

utredning och eftersom behovet var så litet kunde det knappast motivera en lagändring som 

skulle påverka de nästan 270 000 aktiebolag som då fanns i Sverige. Slutsatsen från 

kommittén blev följaktligen att inte föreslå en generell regel om ansvarsgenombrott.
39
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5.5 Proposition 2004/05:85 

 

Regeringen beslutade i enlighet med kommitténs bedömning och förslag att inte införa några 

generella regler om ansvarsgenombrott och denna åsikt fick medhåll från de allra flesta 

remissinstanserna.
40

 

 

Enligt regeringen var friheten från personligt betalningsansvar för aktieägare i ett aktiebolag 

det främsta kännetecknet för bolagsformen. Den personliga betalningsfriheten är av stor vikt 

för bolagsformens användbarhet och attraktivitet och utgör en grundpelare inom aktiebolags-

rätten. Stor försiktighet bör därför enligt regeringen iakttas när inskränkningar i denna huvud-

regel ska göras. Regeringen påpekar att fall av ansvarsgenombrottsnatur redan gjorts i praxis 

och även fortsättningsvis ska kunna vara möjliga om ett upprätthållande av principen kan leda 

till stötande konsekvenser. Denna möjlighet lämnade däremot regeringen till domstolarna med 

motiveringen:  

 

”Vårt ställningstagande i denna fråga innebär givetvis inget hinder för domstolarna att 

tillämpa – och vidare utveckla – de principer som har vuxit fram i rättspraxis när det 

gäller ansvarsgenombrott.”
41

  

 

För att inte minska aktiebolagsformens attraktivitet och för att på så vis undvika negativa 

effekter för näringslivet ansåg regeringen att det inte borde införas regler om ansvarsgenom-

brott.  

5.6 Egna reflektioner angående lagstiftningsarbetet 

 

Med Processbolagsmålet i färskt minne verkar det enlig min mening nu stå klart att Högsta 

domstolen har tagit avstånd från en ansvarsgenombrottsbestämmelse uppbyggd kring vissa i 

förväg bestämda rekvisit som tillsammans leder till en viss rättsföljd. Ingenstans i domskälen 

nämns det tidigare lagstiftningsarbetet utan endast en kort passage från propositionen till vår 

nuvarande aktiebolagslag. Anledningen till att domstolen ens nämner propositionen verkar 

snarast vara för att övertyga om sin behörighet att utveckla rättspraxis på ansvarsgenombrotts-

området. Trots detta går det att hitta vissa likheter mellan domstolens resonemang och de 

tankar som kretsat kring lagstiftningen om ansvarsgenombrott. Till exempel anges att det står 
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klart för både domstol, Betalningsansvarskommittén och även Aktiebolagskommittén att den 

personliga ansvarsfriheten i ett aktiebolag är något av yttersta vikt och att det ansvaret inte får 

brytas igenom hursomhelst. Domstolen konstaterar i inledningen till själva domskälen att 

ansvarsgenombrott enligt regeringen får antas vara möjligt då ”principen om aktieägarnas 

frihet från betalningsansvar leder till stötande konsekvenser.”
42

 Liknande tankar fanns hos 

Betalningsansvarskommittén som konstaterade att ansvarsgenombrottet kunde vara 

användbart i situationer ”där det närmast är fråga om missbruk av aktiebolagsformen och där 

verksamheten bedrivits uteslutande på borgenärernas risk under det att ordinära borgenärs-

skyddsrättsliga regelsystemet samtidigt framstår som otillräckligt.”
43

 Att aktiebolagsformen 

inte ska kunna användas för olika typer av missbruk verkar vara en stark anledning till att 

domstolen dömt till ansvarsgenombrott i Processbolagsmålet, men hur ska detta missbruk 

bedömas? Är det tillräckligt att i domskälen ange att delägarna till bolaget rubbat den balans 

som rättegångskostnadsfördelningsreglerna i rättegångsbalken syftar till att upprätthålla och 

att inga omständigheter i övrigt motiverar en annan slutsats än att friheten från ansvar bör 

brytas igenom?  

 

Andra likheter finns i den bedömningen att de ofrivilliga borgenärerna har ett särskilt 

skyddsvärt intresse när det gäller ansvarsgenombrott. Betalningskommittén konstaterade att i 

den gruppen fanns det största behovet av ett ökat skydd för borgenärers fordringar, eftersom 

de oftast inte på frivillig eller förutsebar väg hamnat i fordringsförhållande med bolaget och 

därför inte heller kunnat gardera sig mot förluster såsom t.ex. skador på egendom eller 

omfattande miljöskador.
44

 Även andra inom doktrinen verkar dela denna uppfattning.
45

 Den 

som lider en skada orsakad av ett aktiebolag eller blir indragen i en process har som tidigare 

nämnts svårt att undvika att hamna i ett fordringsförhållande med skadegöraren eller den som 

stämmer till domstol. Att det därför skulle vara viktigt att hålla dörren för ansvarsgenombrott 

öppen verkar vara ett sätt att balansera de ekonomiskt negativa konsekvenserna som kan 

uppstå i samband med det uppkomna fordringsförhållandet. Den som å andra sidan haft 

möjlighet att i lugn och ro undersöka sin motparts ekonomiska ställning innan affärs-

förbindelser ingås förtjänar tydligen inte detta skydd och får stå sitt kast.  
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Med dessa kommentarer lämnas nu lagstiftningen och de likheter som finns men som trots allt 

inte nämns i domstolens avgörande. Istället ska domstolens förklaringar av ansvar på grund av 

ansvarsgenombrott samt dess civilrättsliga grunder som domstolen lutar sig på diskuteras och 

även några synpunkter på dem redovisas. 
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6. DOMSTOLENS FÖRKLARINGAR OCH DESS GRUNDER FÖR ANSVAR 

 

6.1 Den skadeståndsrättsliga förklaringen och grunden 

 

När Högsta domstolen ritar upp sina utgångspunkter för bedömningen av ansvarsgenombrott i 

Processbolagsmålet konstateras att: 

 

”[u]ttalandena i motiven om ansvarsgenombrott får anses närmast ta sikte på det ansvar 

för aktieägare som kan följa av mera allmänt tillämpliga civilrättsliga principer.”
46

  

 

Ett exempel på detta är att ansvar för aktieägare kan uppkomma på grund av allmänna 

skadeståndsrättsliga regler och här görs en hänvisning till NJA 1947 s. 647. Fallet är flitigt 

citerat och använt i diskussionen om ansvarsgenombrott och nedan följer en kort redogörelse 

för fallet innan diskussionen tar vid. 

6.1.1 NJA 1947 s. 647 

Fyra stycken aktiebolag och en stad ägde tillsammans ett bolag, intressentbolaget, som 

förvärvat en damm och ansvarade för driften av denna. Nedströms från dammen hade bolagen 

och staden vattenkraftverk. Driften av dammen genomfördes på ett sätt som gynnade verken 

och på grund av detta svämmade dammen vid ett tillfälle över. Skador uppkom på en 

markägares fastighet och markägaren vände sig till intressentbolaget för att få skadorna 

ersatta. Då det visade sig att intressentbolaget inte kunde betala och gått i konkurs vände sig 

istället markägaren till ägarna av intressentbolaget för att få sina skador ersatta. 

 

Högsta domstolen konstaterade att intressentbolaget bildades och förvärvade dammen för att 

delägarna skulle kunna reglera dammdriften på ett för deras vattenkraftverk fördelaktigt vis, 

att detta genomfördes samt att skada uppkom på grund av dammdriften. Vid en närmare 

analys av intressentbolaget framkom att aktiekapitalet utgjort 30 000 kr, att kostnaderna för 

driften, utöver det som kunde täckas av aktiekapitalet, betalats med medel från delägarna samt 

att bolaget trädde i likvidation och försattes i konkurs efter att aktiekapitalet var förbrukat.  

 

Slutsatsen från Högsta domstolen blev att intressentbolaget endast utgjort ett verkställighets-

organ för driften av dammen som inte bedrev någon självständig verksamhet. På grund av 
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detta och med en hänvisning till omständigheterna i övrigt ansåg Högsta domstolen att del-

ägarna var ersättningsskyldiga för skadorna som uppkommit på privatpersonens fastighet. 

6.1.2 Doktrinens synpunkter på 1947 års fall 

1947 års fall är enligt många det tydligaste beviset på att institutet ansvarsgenombrott 

existerar i Sverige samt att det ur domen går att hitta rekvisit för utdömande av detsamma.
47

 

Alla är däremot inte lika övertygade och det finns de som anser att domen inte alls handlar om 

ansvarsgenombrott utan snarare vilar på en skadeståndsrättslig grund samt att domskälen är 

alldeles för vaga för att ge någon vägledning.
48

 Längst i den riktningen går Svensson som 

konstaterar att delägarnas ansvar uppstod eftersom de hölls ansvariga för skada orsakad tredje 

man av en så kallad självständig driftsledning. Som stöd för detta hänvisar Svensson till ett 

uttalande gjort av Hjerner:  

 

”Redan före skadeståndslagens tillkomst gjordes företagare ansvarig för skada orsakad av 

självständig driftsledning utan att man för dylik identifikation behövt åberopa någon 

”genomsyn”.”
49

 

 

Detta är en lösning från innan skadeståndslagens tillkomst där en företagare ansvarade för 

eget vållande och för juridiska personer omfattades organen inom den juridiska personen av 

ansvaret. Vad gällde utomobligatoriska förhållanden svarade företagaren endast för vållande 

som driftsledning eller arbetsledning gjort sig skyldiga till. Således har domen ingenting med 

ansvarsgenombrott att göra enligt Svensson.
50

  

 

Trots att språkbruket bland de som letar efter rekvisit ur domen skiljer sig åt är det framförallt 

tre rekvisit som de allra flesta nämner. Att intressentbolaget saknade en självständig 

förvaltning, att intressentbolaget saknade ett självständigt affärsmässigt syfte (det var helt 

underordnat delägarnas vattenkraftsverksamhet) samt att intressentbolaget var under-

kapitaliserat är omständigheter som ofta nämns.
51

 Trots att dessa rekvisit är vanligt 

förekommande i tolkningarna av 1947 års fall är det inte utan reservationer. Sandström 
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påpekar att domskälen är knapphändiga samt att det antagligen spelade stor roll att bolaget 

och markägaren inte stod i en avtalsrelation med varandra och att situationen därför blev 

utomobligatorisk. Antagligen hade en avtalsrelation starkt begränsat möjligheterna till 

ansvarsgenombrott.
52

 Bergström och Samuelsson anser att det faktum att intressentbolaget 

hade få delägare snarare än att bolaget saknade självständig förvaltning påverkade 

bedömningen samt att det inte är oproblematiskt att avgöra huruvida ett bolag är under-

kapitaliserat. Eftersom verksamhet i aktiebolag ofta innebär ett risktagande och merparten av 

alla nystartade under uppstartsfasen har hög skuldsättning är det svårt att bestämma en rimlig 

storlek på ett företags tillgångar. Vidare är det svårt att bestämma en tillfredsställande grad av 

kapitalisering utan att skrämma iväg investerare eller skapa alltför stora barriärer för entre-

prenörer att ta sig över då de tänker starta företag.
53

 Rodhe anser att domskälen inte är särskilt 

klargörande bland annat eftersom domstolen hänvisar till ”omständigheterna i övrigt”. 1947 

års fall karaktäriseras bäst ”som en svala, vilken inte gör någon sommar. Men samtidigt är det 

en varning.”
54

 

 

Trots att de tre ovan nämnda rekvisiten tillsammans av vissa anses vara avgörande för 

utgången i målet finns det de som bryter ut en eller två av omständigheterna för att förklara 

domstolens avgörande. Kärnan, som Lindskog
55

 uppfattar den, verkar ha varit att intressent-

bolaget i princip agerat som osjälvständig uppdragstagare åt vattenkraftverksägarna med följd 

att verksamheten bedrevs i deras direkta intresse. Lindskog frågar sig även om det hade gjort 

någon skillnad för utgången i målet om ägarförhållandena sett annorlunda ut. Antagligen inte 

blir svaret och därför bör utgången inte bero på något genombrott av ansvarsbegränsningen i 

aktiebolagsrätten utan på något annat. Kanske skulle detta något annat kunna hänföras till det 

problemområde som hanterar uppdragsgivares ansvar för skada som uppdragstagare vållar 

tredje man?
56

  

 

Nerep och Samuelsson begränsar de omständigheter som hade betydelse för utgången i målet 

till att intressentbolaget närmast var att se som ett aktieägarnas verkställighetsorgan som inte 

utövade någon självständig verksamhet. Författarna riktar kritik mot domstolen och hävdar att 

motiveringen snarast får ses som ett bevis på domstolens ovilja att utforma en generell princip 
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kring ansvarsgenombrott. Detta bör enligt författarna ge domen ett ganska lågt prejudikat-

värde, men trots detta är det med säkerhet så att ansvarsgenombrott kan aktualiseras även i 

andra fall än de lagstadgade. Omständigheterna för ett sådant ansvarsgenombrott förblir 

däremot oklara.
57

 Söderlund är av samma åsikt och hävdar att det borde vara möjligt att 

framgångsrikt åberopa allmänna rättsgrundsatser rörande ansvarsgenombrott mot en 

aktieägarkrets som utan framgång drivit en rättegång i ett konkursbolags namn och på så vis 

ådragit konkursboet en betalningsförpliktelse i förhållande till motparten. Denna slutsats dras 

med ledning av utgången i 1947 års fall.
58

 

 

Svensson anser att rättsfallet endast kan ses som ett otvivelaktigt resultat av att en skade-

ståndsrättslig regel tillämpats. Det faktum att intressentbolaget benämns verkställighetsorgan 

pekar i den riktningen eftersom driftsledning kan jämställas med ett organ inom en juridisk 

person. Slutligen bör, enligt Svensson, inte det faktum att Högsta domstolen väljer att 

fokusera på att intressentbolaget var osjälvständigt i förhållande till ägarna missförstås. 

Påpekandet visar endast att intressentbolaget var i ett sådant subordinationsförhållande att 

driftsledning för vilken ägarna ansvarade uppstod. Resten av de omständigheter domstolen 

nämner ska enligt Svensson förstås som ytterligare bevis på att subordinationsförhållandet 

existerade samt att ”omständigheterna i övrigt” innebär att grund för att skadestånd skulle 

utgå, culpa, adekvat kausalitet m.m. existerade.
59

 

6.1.3 Mina synpunkter på 1947 års fall 

1947 års fall är utan tvekan det mest omtalade när det gäller ansvarsgenombrott i svensk rätt. 

Utgången i målet har tolkats på många olika sätt och det är, trots uppmärksamheten 

avgörandet fått, svårt att hitta en entydig uppfattning om betydelsen av avgörandet. 

Osjälvständig förvaltning, brist på självständigt affärssyfte och underkapitalisering är 

omständigheter som enligt många ansetts motivera utgången i målet.  

 

Domskälen är däremot långt från så klara och entydiga att man med säkerhet kan konstatera 

vad domstolen egentligen bedömde vara av störst vikt och även andra omständigheter lyfts 

fram. Att bolaget hade få delägare är ett exempel och nästa problem, oavsett vilken 

omständighet som diskuteras, är hur bedömningen av rekvisiten ska göras. Ett slags utom-
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obligatoriskt skadeståndsansvar eller en äldre skadeståndsprincip om ansvar för självständig 

driftsledning komplicerar bilden ytterligare och slutligen är avgörandet snart 70 år gammalt. I 

och med Högsta domstolens dom i Processbolagsmålet får relevansen med 1947 års fall anses 

avgjord. Det relevanta i fallet är enligt domstolen att ansvarsfriheten för aktieägare mycket väl 

kan brytas igenom, men inte på grund av rekvisit samlade för en bedömning av 

ansvarsgenombrott. Istället vilar ansvaret, som några i diskussionen ovan påpekat, istället på 

en skadeståndsrättslig grund. Domstolen kallar grunden för ”allmänna skadeståndsrättsliga 

regler” och där slutar motiveringen. Den som orsakar en skada ansvarar för de kostnader som 

uppkommer i samband med skadan. Att detta ansvar utan vidare kan utsträckas till delägare i 

ett aktiebolag verkar inte vara ett problem för domstolen som helt enkelt konstaterar att så är 

fallet.  

6.2 Namnlånsförklaringen och den reelle intressentens civilrättsliga 

ansvarsgrund 

 

De två andra rättsfallen som domstolen hänvisar till är NJA 1935 s. 81 och NJA 1975 s. 45. 

Enligt domstolen är dessa fall exempel på att förpliktelser uppkomna ur ett avtal inte bara kan 

göras gällande mot den som formellt tagit på sig förpliktelserna, till exempel ett aktiebolag, 

utan även den som har ett reellt intresse i själva saken. I detta fall skulle det till exempel 

kunna röra sig om en ägare som i själva verket är den som är att anse som verksamhets-

utövaren.  

6.2.1 NJA 1935 s. 81 

Sandström bedrev verksamhet i form av en skrädderirörelse där fyra personer förutom 

Sandström ingick. Efter en tid kom verksamheten att drivas i en av Sandström startad förening 

vid namn ”Nils Sandströms Skrädderiförening u.p.a”. I föreningens stadgar stod att: 

 

”föreningens ändamål vara att genom skrädderirörelse avsätta alster av medlemmarnas 

verksamhet samt att i samband med skrädderirörelsen idka därmed sammanhängande 

verksamhet och ekiperingsaffär.”  

 

Medlemmarna i föreningen var desamma som i den tidigare skrädderirörelsen och Sandström 

var ensam styrelseledamot. Ingen av medlemmarna betalade någon insats eller kallades till 

några föreningssammanträden förutom det som hölls då föreningen bildades. Sedan 

föreningen gått i konkurs krävde en leverantör att Sandström personligen skulle plikta för 

betalningen av varorna. 
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Högsta domstolen konstaterade att föreningen inte bildats under sådana omständigheter att 

den var att anse som en ekonomisk förening, trots registreringen och angivandet av 

föreningens ändamål i stadgarna. Enligt Högsta domstolen bildades föreningen för att 

Sandström i föreningens namn skulle kunna fortsätta driften av hans tidigare skrädderirörelse. 

Eftersom föreningen uteslutande drivits för Sandströms räkning och de beställda varorna 

kommit honom till godo ansåg domstolen att någon frihet från betalningsansvar för 

Sandström inte var aktuellt. 

6.2.1.1 Doktrinens synpunkter på 1935 års fall 

I doktrinen finns det två konstateranden som de allra flesta enat sig om rörande 1935 års fall. 

För det första bär rättsfallet en stark föreningsrättslig prägel eftersom det behandlar en 

ekonomisk förening och för det andra är det så pass gammalt att värdet av några slutsatser av 

domskälen idag får anses starkt begränsat.
60

  

 

Huruvida rättsfallet egentligen behandlar frågan om ansvarsgenombrott råder det istället 

delade meningar om. Andersson och Lindskog konstaterar att avgörandet har ett drag av 

namnbyte över sig eftersom det inte var fråga om någon verklig rörelseövergång till 

föreningen. Detta eftersom Sandström i den nytillkomna föreningens namn fortsatte att 

bedriva sin tidigare verksamhet för egen räkning.
61

  

 

Även Svensson är av denna uppfattning med det tillägget att föreningen av domstolen inte 

ansågs vara lagligen bildad. Här uppmärksammas domstolens motivering att föreningen inte 

”varit av sådan beskaffenhet som avses i 1 § lagen om ekonomiska föreningar” och att det 

därför är naturligt att ansvaret kunde åläggas Sandström. Det i dåvarande lagstiftning gällande 

skyddet mot personligt ansvar kan självklart bara göras gällande om föreningen uppfyller 

lagens krav. Vidare anser Svensson att eftersom föreningen inte var laglig finns det ännu 

större anledning att bortse från betydelsen av avgörandet då frågan om ansvarsgenombrott i 

aktiebolag diskuteras. Detta eftersom aktiebolaget i sig självklart måste uppfylla de 

bestämmelser i lag som krävs för att ens få bilda ett sådant. Trots detta använder Svensson 

rubriken ansvarsgenombrottsfall för att kategorisera fallet. Troligtvis eftersom fallet ofta 
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räknas in under den kategorin av övriga inom doktrinen.
62

 Enligt Andersson saknar inte 

avgörandet helt och hållet betydelse för diskussionen även om de få slutsatser som kan dras är 

av mycket begränsat värde. Att föreningens verksamhet inte var separerad från Sandström 

samt att den bedrevs uteslutande i hans intresse är det som möjligtvis är värt att ta med sig.
63

 

6.2.1.2 Mina synpunkter på 1935 års fall 

Att Högsta domstolen väljer detta rättsfall när argument för att ansvarsgenombrott ska kunna 

utdömas är märkligt. Visserligen väljer domstolen i domskälen att ansvaret i 1935 års fall 

egentligen följer ”av mera allmänt civilrättsliga principer”
64

 och att det i detta fall var den 

verklige verksamhetsutövaren, Sandström, som därför fick ansvara för sin rörelses skulder. 

Att fallet snarare handlar om en typ av namnlån än egentligt ansvarsgenombrott verkar det 

åtminstone råda viss enighet om i doktrinen. Betydligt mer anmärkningsvärt är att fallets ålder 

och prejudikatvärde idag ifrågasätts av i princip samtliga.
65

 Att domstolen väljer just detta fall 

som ett vägledande avgörande vid bedömningen om ansvarsgenombrott, utan någon egentlig 

förklaring, är inget annat än förvånande. Fallet rör dessutom enligt en majoritet i doktrinen en 

oäkta ekonomisk förening och det blir därför svårt att tillämpa fallet på ett aktiebolag såsom i 

Processbolagsmålet.  

6.2.2 NJA 1975 s. 45 – Kommissionsbolagsmålet 

Mellan två bolag som båda behärskades av samma person och som ägdes av honom och 

medlemmar ur hans familj slöts ett avtal om att ett av bolagen skulle bedriva sin rörelse i 

kommission för det andra bolaget. Sedan kommissionärsbolaget gått i konkurs riktade ett 

antal fordringsägare samt konkursboet anspråk mot huvudbolaget och yrkade på att detsamma 

skulle förpliktas svara för konkursfordringarna.  

 

Högsta domstolen konstaterade att kommissionärsbolaget i skatterättsligt hänseende utgjort 

just ett sådant bolag. Detta eftersom kommissionärsbolagets verksamhet visserligen bedrevs 

under eget namn/firma men på ett helt och hållet osjälvständigt vis. Verksamheten 

behärskades helt av huvudbolaget som var det bolag som i själva verket drev rörelsen och det 

var där rörelseresultatet redovisades.  
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Den första frågan domstolen besvarade var huruvida huvudbolaget skulle svara för de 

rörelseförpliktelser som kommissionärsbolaget ådragit sig. Svaret blev ja. Ansvaret kunde inte 

enligt domstolen grundas på den personella gemenskapen företagen emellan eller det faktum 

att kommissionärsbolagets verksamhet uteslutande bedrivits i huvudbolagets intresse. Det 

som istället blev avgörande var att kommissionärsbolaget inte självt haft tillräckliga tillgångar 

för att i huvudbolagets namn kunna driva en självständig rörelse. De enda tillgångar som 

funnits var ett lager av bilar som ägdes av huvudbolaget. Ytterligare en anledning var att 

rättsförhållandet bolagen emellan knappast kunnat betraktas som ett kommissionärs-

förhållande enligt den då gällande kommissionslagen. På grund av de avvikelserna och det 

faktum att huvudbolaget i vart fall fick anses som den egentlige rörelseidkaren tillsammans 

med kommissionsbolaget fann inte domstolen någon anledning att hålla sig till huvudregeln 

om att tredje man endast hade att vända sig till kommissionären och huvudbolaget ålades 

därför ansvar för förpliktelserna.  

6.2.2.1 Doktrinens synpunkter på 1975 års fall 

Detta avgörande har i doktrinen tolkats på olika vis. Rodhe hävdar att domstolen statuerade ett 

ansvarsgenombrott och Andersson kallar det för, vid sidan av 1947 års fall, det kanske 

intressantaste fallet rörande ansvarsgenombrott. I domskälen känns enligt Rodhe rekvisiten 

frånvaro av eget affärsintresse, osjälvständighet och underkapitalisering igen från 1947 års 

fall. Andersson lägger stor vikt vid osjälvständigheten hos kommissionärsbolaget i 

förhållande till huvudbolaget. Den bestod i att kommissionsförhållandet företagen emellan 

avvek från vad som normalt präglar ett kommissionsförhållande eftersom kommissionärs-

bolagets verksamhet var helt och hållet behärskad av huvudbolaget som även var det bolag 

som egentligen drev rörelsen och där resultatet redovisades. Detta trots att kommissionärs-

bolaget drev sin rörelse i eget namn/under egen firma. Denna avvikelse möjliggjorde för 

Högsta domstolen att bortse från huvudregeln vid kommission att tredje man endast har att 

vända sig till kommissionären för att få betalning för sina fordringar.
 66

  

 

Även underkapitalisering hos kommissionärsbolaget verkar enligt Andersson ha förelegat. 

Denna märks eftersom kommissionärsbolaget inte förfogade över tillgångar av tillräcklig 

storlek för att självständigt kunna bedriva rörelsen och de tillgångar bolaget disponerade, ett 

lager av bilar, ägdes av huvudbolaget. Trots dessa i domskälen uppmärksammade 
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omständigheter konstaterar Andersson att domstolens domskäl mycket väl kan tolkas som att 

ansvaret istället grundades på ”ett slags kombinerat bulvan- och ansvarsgenombrotts-

synsätt”
67

. 

 

Andra visar ett svalare intresse för avgörandet och dess relevans för diskussionen om 

ansvarsgenombrott. Johansson konstaterar att detta fall är av visst intresse samt att 

systerbolagets verksamhet drevs i kommission för det förstnämnda bolaget.
68

 Bergström och 

Samuelsson räknar upp ett antal rättsfall, däribland 1975 års fall, som enligt dem utgör en klen 

praxis på området för ansvarsgenombrott och frågar sig om något av fallen kan sägas handla 

om egentligt ansvarsgenombrott.
69

 Sandström återknyter till sitt resonemang om att 

mellanmansrättsliga perspektiv kan ligga bakom domen, se ovan, och konstaterar att en 

lösning som ligger nära till hands när detta rättsfall diskuteras är det solidariska ansvaret 

delägarna emellan i ett enkelt bolag där en av delägarna agerat för den andres räkning. 

Hänvisning till 4 kap 5 § 2 st. 1p. HBL och till rättsfallet görs och Sandström konstaterar att 

huvudbolaget blev betalningsskyldigt och påpekar att reglerna om kommission inte godtogs 

som skydd för huvudbolaget.
70

 

 

Ytterligare andra hävdar att detta avgörande inte har något överhuvudtaget att göra med 

ansvarsgenombrott och diskussionen om detta. Avgörandet handlar snarare om två 

systerföretag i en så kallad oäkta koncern.
71

 Lindskog tycker det är märkligt att Högsta 

domstolen ger två alternativa förklaringar till utgången i målet eftersom det är överflödigt. 

Den första grunden kan förstås på så vis att huvudbolaget var den verkliga rörelseidkaren 

vilket enligt Lindskog inte kan förstås på annat sätt än att det är fråga om namnlån. Den andra 

var att huvudbolagets medverkan i rörelsen var sådan att medansvar inte kunde undgås. 

Lindskog frågar sig vad som närmare bestämt krävs för sådant medverkansansvar enligt 

domstolen och kommer fram till  

 

”att om huvudmannen tar del i rörelsedriften i sådan utsträckning att han i aktiv mening är 

att se som rörelseidkare - vid sidan av kommissionären - ådrar han sig ett medansvar.”
72
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Den bakomliggande rättsprincipen till detta syns enligt Lindskog inte vara helt klar. En möjlig 

förklaring är en sorts namnlån där huvudmannen genom att aktivt ta del i rörelsen vid sidan av 

kommissionären gör att båda två kan ses som rättshandlande, om än i kommissionärens namn. 

På grund av detta ådrar sig båda solidariskt ansvar för ingångna förpliktelser, ett förhållande 

som ligger väldigt nära förhållandet bolagsmän emellan i enkla bolag.
73

 Enligt Svensson kan 

bolagsförhållandet mellan kommissionärsbolaget och huvudbolaget betraktas som en form av 

rörelsekommission, d.v.s. drivande av rörelse i eget namn för annans räkning. Svensson 

tillägger att rättsförhållandet har en civilrättslig grund och att det baseras på ett avtal bolagen 

emellan. Ur domskälen framgår det med tydlighet enligt Svensson att huvudbolaget självt 

drev verksamheten för egen räkning. Även Svensson ställer sig frågan vad som krävs för att 

huvudbolaget skulle anses som drivande av verksamheten. Persongemenskapen i företagen 

kan inte anses vara en indikation på faktiskt drivande av verksamheten, vilket domstolen 

konstaterar i sina domskäl, utan det bestämmande inflytandet måste ges en annan innebörd i 

detta sammanhang. Istället lägger domstolen vikten på vilket av bolagen som faktiskt ägt 

tillgångarna i rörelsen och att det är detta bolag som anses driva verksamheten. Preciseringen 

av kravet är enligt domstolen att kommissionärsbolaget behöver äga tillgångar i sådan 

omfattning att det faktiskt kan fortsätta sin verksamhet, utan inblandning av huvudbolaget. 

Enligt Svensson ska denna precisering inte tolkas såsom att underkapitalisering i 

kommissionärsbolaget ansågs föreligga.
74

 

6.2.2.2 Mina synpunkter på 1975 års fall 

Även detta rättsfall åberopas i domskälen i Processbolagsmålet utan någon egentlig 

motivering eller vidare förklaring till varför eller på vilket sätt det skulle stödja ett utdömande 

av ansvarsgenombrott. I doktrinen har fallet däremot diskuterats livligt och åsikterna om 

huruvida fallet är av intresse skiljer sig åt rejält, allt från de som anser att fallet absolut är av 

vikt vid bedömningen av ansvarsgenombrott till de som helt förnekar fallets relevans. 

Bolagskommission, mellanmansrättsliga perspektiv och namnlån där den verklige verk-

samhetsutövaren blir ansvarig är olika spår i diskussionen där även frågan om fallets relevans 

för egentligt ansvarsgenombrott förekommer. I och med att Högsta domstolen nu åberopar 

1975 års fall får dess relevans för bedömningen av ansvarsgenombrott anses högst aktuell. 

Däremot är fortfarande de omständigheter som gör fallet intressant eller ens tillämpligt vid 

bedömningen svåra att hitta eller förstå sig på. 
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6.3 Den oskrivna associationsrättsliga genombrottsregel-förklaringen 

 

Som en tredje förklaring till hur ansvar enligt principerna om ansvarsgenombrott kan anses 

uppstå räknar Högsta domstolen in ett ansvar grundat på en oskriven associationsrättslig 

ansvarsgenombrottsregel. Någon förklaring till hur en sådan kan tänkas se ut eller hur den kan 

vara tänkt att tillämpas ger inte domstolen. Försöken till lagstiftning om ansvarsgenombrott 

har alla strandat, men ur de olika lagförslagen har en diskussion i doktrinen uppstått om hur 

ansvarsgenombrott möjligtvis kan uppstå. Framförallt har diskussionen handlat om huruvida 

det är rätt eller fel att med hjälp av rekvisit forma en sådan princip eller oskriven regel. Att här 

redogöra för hela den diskussionen är av praktiska skäl inte möjligt, men en kortare 

presentation av de två huvudlinjer som diskussionen innehåller följer nedan. 

6.3.1 Oskriven genombrottsregel med rekvisit 

I doktrinen förekommer från många olika håll synpunkter på vilka omständigheter eller 

rekvisit som skulle kunna konstituera ett ansvarsgenombrott. Diskussionen följer till stor del 

de rekvisit som Betalningsansvarskommittén lade fram i sitt lagförslag men det finns även de 

som tycker annorlunda. Nedan listas de vanligen förekommande omständigheterna och i 

vilken omfattning de enligt doktrinen kan läggas till grund för att bryta igenom friheten från 

personligt betalningsansvar enligt ABL. 

6.3.1.1 Osjälvständighet 

Att ett aktiebolag saknar en självständig förvaltning och i vissa fall även ett självständigt 

affärsmässigt syfte är enligt flera ett grundläggande rekvisit i bedömningen för om ansvars-

genombrott kan bli aktuellt och belägg för detta går enligt dem att finna i rättspraxis.
75

 I 

Hellners formulering av ett osjälvständighetsrekvisit ska bolagets verksamhet vara 

osjälvständig i förhållande till delägarnas egen verksamhet och snarare syfta till att tillgodose 

delägarnas direkta intressen istället för att skapa vinst i bolaget.
76

  

 

Sandström är mer tveksam till om osjälvständighet i ett bolag bör kunna ligga till grund för en 

bedömning av ansvarsgenombrott och konstaterar att en ägare till ett aktiebolag har en 

självklar rätt att diktatoriskt styra över sitt bolag. Lika självklart är det att riskfylld verksamhet 
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kan förläggas i ett separat bolag för att minimera den ekonomiska risken för delägaren. Dock 

medför inte detta att en aktieägare som genom olika manipulationer såsom att driva särskilt 

riskfylld verksamhet i ett svagt finansierat bolag får dra fördel av de regler som ABL ställer 

upp rörande friheten från personligt betalningsansvar. I synnerhet om manipulationerna på ett 

eller annat sätt gynnar aktieägaren. Då bör istället ansvaret drabba den eller de personer som 

faktiskt utövat ett inflytande över bolagets verksamhet och genom detta uppnått en fördel av 

något slag.
77

  

 

Nerep och Samuelsson konstaterar att i Betalningsansvarskommitténs lagförslag utgjorde inte 

osjälvständighet i vare sig ledning eller verksamhet ett separat rekvisit för ansvarsgenombrott 

utan det infogades istället i en otillbörlighetsbedömning. Att ett bolag saknar ett självständigt 

syfte eller självständig förvaltning har enligt dem ingen plats i en bedömning av om 

ansvarsgenombrott kan vara för handen eftersom en- eller fåmansaktiebolag lika väl som 

dotterbolag i koncerner är fullt legitima företeelser i den svenska aktiebolagsrätten. Hur ett 

bolags verksamhet styrs och för vilket syfte har enligt författarna ingen betydelse eftersom 

osjälvständigheten är en ofrånkomlig följd av ägandet. Däremot påpekar författarna att ett 

inflytande över ett bolags verksamhet måste brukas på ett lagligt vis för att kunna undantas 

från en bedömning om ansvarsgenombrott kan vara aktuellt.
78

 

 

Att ha med ett osjälvständighetsrekvisit i en bedömning om huruvida ansvarsgenombrott kan 

bli aktuellt tjänar enligt min mening inget syfte. Trots att vissa anser det ha en självklar plats i 

bedömningen är det mindre lämpligt att inte respektera giltigheten av formen för ett 

aktiebolag, oavsett hur bolaget styrs eller för vilket syfte förutsatt att det sker inom 

aktiebolagsrättslig och annan lagstiftning. 

6.3.1.2 Underkapitalisering 

Även ett krav på underkapitalisering nämns av många som en del i en samlad bedömning av 

om ansvarsgenombrott kan bli aktuellt. Däremot skiljer sig motiveringen av vad som ska 

anses vara ett underkapitaliserat bolag åt. Enligt Rodhe innebär det att ett bolags tillgångar är 

alltför begränsade i förhållande till den verksamhet det ska bedriva.
79

 Andersson, Johansson 

och Skog konstaterar att underkapitalisering innebär att ett bolag utrustats med helt 
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otillräckliga kapitalresurser.
80

 Sandström konstaterar att det självklart måste vara möjligt att 

fortsätta driften av ett bolag med svag ekonomisk ställning, så länge inte tvångslikvidations-

plikt på grund av att mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat uppkommit. Utgången i NJA 

1947 s. 647 berodde enligt Sandström på att ägarna blev ansvariga eftersom de kröp bakom 

ett bolag med en otillräcklig förmögenhetsbas.
81

 

 

Enligt Johansson krävs att kapitalgrundvalet i bolaget är otillräckligt i förhållande till de risker 

och förpliktelser som kan uppkomma i samband med verksamheten. I och med kravet på 

tillräcklig kapitalgrund kan enligt Johansson en riskfylld verksamhet bedrivas i ett aktiebolag 

utan att ett personligt ansvar drabbar delägarna så länge borgenärernas intressen inte 

åsidosätts genom en för svag ekonomisk bas i bolaget. Som en parantes påpekar Johansson att 

det ansvar som eventuellt kan komma att aktualiseras på grund av otillräckliga tillgångar i 

bolag borde kunna lösas genom att försäkringar mot de risker verksamheten innebär tecknas.
82

 

Enligt Bergström och Samuelsson är underkapitalisering som rekvisit problematiskt eftersom 

det inte finns någon ledning om vad som ska anses vara en tillräcklig ekonomisk bas för ett 

aktiebolag. Om krav ställs på en minsta grad av kapitalisering finns det enligt författarna en 

risk att barriärer för entreprenörer att starta riskfyllda projekt uppstår, något som i sin tur 

drabbar näringslivet. Vidare skulle ett krav på att bolag ska vara kontinuerligt kapitaliserade 

kunna ge upphov till att verksamheter inte startas över huvud taget. Sist men inte minst är det 

mycket vanligt att bolag under uppstartsfasen har en relativt hög skuldsättningsgrad, varför 

det blir än mer svårbedömt huruvida dessa bolag ska ses som underkapitaliserade eftersom 

bristen på kapitalisering många gånger är övergående.
83

 Hellner nämner underkapitalisering 

som en förutsättning för att ansvarsgenombrott ska kunna komma i fråga med formuleringen 

att bolaget ”har i förhållande till sannolika skadeståndsanspråk begränsade tillgångar”
84

. 

Nerep och Samuelsson kritiserar framförallt den formulering som kravet på underkapitali-

sering ges av Betalningsansvarskommittén: att bolagets ekonomiska underlag ska ha varit 

uppenbart otillräckligt i förhållande till verksamhetens art och omfattning samt till förutsebara 

risker. Enligt författarna innebär en bestämmelse formulerad på detta vis att i princip samtliga 

svenska aktiebolag måste betraktas som underkapitaliserade.  
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Ytterligare kritik riktas mot det faktum att kommittén verkar ha bortsett från att 

underkapitaliserade bolag, enligt kommitténs bedömning, trots allt har betalningsförmåga. De 

intäkter som en verksamhet genererar räcker ofta för att täcka de ordinära förpliktelser som 

uppstår i verksamheten och först när en extraordinär förpliktelse uppkommer, vilken i sig är 

en helt förutsebar följd av verksamheten, leder det till betalningssvårigheter för bolaget. 

Sammanfattningsvis konstaterar författarna att rekvisitet underkapitalisering inte verkar fylla 

någon egentlig funktion, i vilket fall inte som ett bärande rekvisit i en ansvarsgenombrotts-

bedömning.
85

 

 

Underkapitalisering som rekvisit är, enligt mig även det, något som egentligen inte hör 

hemma i en ansvarsgenombrottsbedömning. Som synes ovan är det svårt att formulera vad 

som ska anses innebära att ett bolag är underkapitaliserat. Det faktum att ABL inte innehåller 

några kapitaliseringsregler utöver de om krav på minsta aktiekapital komplicerar frågan 

ytterligare. Sandströms förklaring till utgången i 1947 års fall är intressant, men då inte på 

grund av att bolaget var underkapitaliserat utan snarare på grund av att ägarna ”kröp bakom” 

bolaget för att undgå ansvar. Detta tankesätt verkar snarare ta sikte på hur ägarna använder 

sitt bolag än kapitalgrundvalet i detsamma. Även Johansson påpekande om att många av de 

problem som underkapitaliserade bolag skapar faktiskt kan lösas genom tecknandet av 

försäkringar är intressant.    

6.3.1.3 Otillbörlighet 

Hur ett otillbörlighetsrekvisit bör konstrueras är inte alls självklart men nämns ändå av flera i 

diskussionen. Ofta utgörs det av flera olika omständigheter som tillsammans med till exempel 

underkapitalisering möjliggör ett ansvarsgenombrott. För att ansvarsgenombrott ska bli 

möjligt krävs enligt Andersson osjälvständighet, underkapitalisering tillsammans med 

ytterligare en eller flera omständigheter. Som exempel nämner Andersson att kommissions-

förhållandet i NJA 1975 s. 45 avvek från ett sedvanligt kommissionsförhållande och att detta 

tillsammans med osjälvständigheten och underkapitaliseringen gjorde att otillbörlighets-

rekvisitet enligt domstolen var uppfyllt.
86

 Andersson, Johansson och Skog konstaterar i all 

korthet att för att ansvarsgenombrott ska bli aktuellt krävs underkapitalisering (se ovan) samt 

att en aktieägare på ett stötande sätt använt bolagsformen för att minimera sin egen 
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ersättningsskyldighet.
87

 Även Sandström för ett tvåstegsresonemang där förutom under-

kapitalisering något illojalt eller otillbörligt missbruk av aktiebolagsformen krävs. Enligt 

Sandström bestod denna otillbörlighet i NJA 1947 s. 647 i att delägarna i kraftverksbolagen 

gjorde en vinst i form av elkraft som deras handhavande av dammen möjliggjorde. Att deras 

handhavande av dammen gav upphov till skador på intilliggande fastighet gör att den ökade 

elkraften framstår som särskilt otillbörlig.
88

  

 

Nerep och Samuelsson är starkt kritiska till de omständigheter som i doktrin och praxis lyfts 

fram för att påvisa ett otillbörlighetsrekvisit. Aktiebolaget är från början ett instrument för att 

begränsa ekonomiskt risktagande och att bilda ett aktiebolag med det syftet kan enligt 

författarna inte anses vara otillbörligt. Vidare är det enligt författarna inte otillbörligt att 

bedriva en riskfylld verksamhet i aktiebolagsform så länge de regler aktiebolagslagen ställer 

upp gällande till exempel lägsta nivå av aktiekapital följs. Formuleringen kring vad som kan 

anses vara ett otillbörligt förfarande i Betalningsansvarskommitténs lagförslag har enligt 

författarna dock ett visst värde. Detta kan komma ifråga då det föreligger ett planmässigt 

handlande för att minimera det för borgenärerna i händelse av bolagets obestånd tillgängliga 

bolagskapitalet. Detta ger upphov till ett subjektivt rekvisit vid otillbörlighetsbedömningen 

och då uppstår enligt författarna en svårighet att fastställa vad som krävs för att uppfylla 

detsamma. Så länge en ägarkrets i ett bolag följer de i aktiebolagslagen anvisade 

bestämmelserna om värdeöverföringar eller utdelning av vinstmedel kan inte förfarandet 

enligt författarna anses vara otillbörligt, även om handlandet sker planmässigt. Framförallt 

försiktighetsprincipen hålls fram av författarna som något som ytterst borde sätta gränsen för 

vad som får anses vara tillåtet eller inte. Det kan inte rimligtvis vara så att ett bolags ledning 

som iakttar de gränser som principen ställer upp beter sig otillbörligt. Sammanfattningsvis är 

författarna av den åsikten att om inga regler i aktiebolagslagen överträtts kan inte någon 

otillbörlighet ha ägt rum.
89

 

6.3.1.4 Få ägare i bolaget 

För att ansvarsgenombrott ska kunna bli möjligt verkar det som att bolaget i fråga inte kan ha 

hur många delägare som helst.
90

 Nerep och Samuelsson konstaterar att ansvarsgenombrott i 

princip endast blir aktuellt i bolag med en eller få delägare. Detta eftersom det i bolag med 
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fler ägare är svårt att göra någon ansvarig eftersom ansvar bör kräva ett dominerande 

inflytande över bolagets verksamhet. Det som kan ligga till grund för ansvar enligt ansvars-

genombrott är en dominans i ett bolag som omsätts till ett faktiskt inflytande över verk-

samheten. Detta inflytande ska sedan leda till handlingar som i sin tur leder till bolagets 

betalningsoförmåga.
91

 

 

Att ett bolag har få eller kanske bara en enda ägare är i sig inte något som enligt min mening 

bör kunna grunda ett ansvarsgenombrott. Som ovan påpekats har detta att göra med att även 

en- eller fåmansbolag är av rättsordningen erkända juridiska personer. Däremot kan det spela 

en viss roll att ansvarsgenombrott i praktiken endast drabbar just sådana bolag eftersom det i 

större bolag troligtvis är svårare för en ägarkrets att styra bolaget diktatoriskt. 

6.3.2 Oskriven genombrottsregel utan rekvisit 

Ansvarsgenombrott i svensk rätt är såsom rättsfigur mycket omdiskuterad. Att i rättspraxis 

söka efter gemensamma omständigheter och på så vis försöka skapa rekvisit som behöver 

vara uppfyllda för att ansvaret ska kunna brytas igenom är bara ett sätt att angripa problemet. 

Det finns i doktrinen alternativa förklaringar till hur ansvarsgenombrottet bör hanteras och hur 

institutet bör kunna tillämpas.  

 

Sandström konstaterar med hänvisning till NJA 1930 s. 306, NJA 1939 s. 228 samt NJA 1942 

s. 473 att mellanmansrättsliga perspektiv troligtvis har funnits med som en omständighet som 

domstolarna beaktade. Domarna är alla exempel på när en person som drivit rörelse i eget 

namn men för en annans räkning inte har gjorts ansvarig för rörelsen. Ansvaret har istället 

drabbat den verklige ägaren av näringsverksamheten eftersom det getts sken av att den 

verklige ägaren ska ”stå för fiolerna”. Sandström drar utifrån domarna slutsatsen att ”den 

verklige ägaren, huvudmannen, bör bära ansvaret för en formellt fristående bulvan.”
92

 

 

Nerep och Samuelsson för en diskussion om huruvida ansvarsgenombrott från en utgångs-

punkt kan ses som ”ett partbindningsmedel av samma slag som exempelvis bulvanskap.”
93

 

Utgångspunkten för diskussionen är enligt författarna NJA 1975 s. 45. Om ansvarsgenombrott 

och bulvanskap ska kunna klassificeras såsom partsbindningsmekanismer krävs det enligt 
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författarna vissa identifikationsregler. Författarna konstaterar att när det gäller just sådana 

regler finns det ingen tillräckligt klar begreppsbildning för att ge ett svar på om det över 

huvud taget finns några sådana rättsnormer. Detta skapar en del problem, då författarna 

påpekar att ”[ä]ven om sådana normer möjligen kan antas existera, så är det i det närmaste 

fullständigt oklart hur de i så fall vore beskaffade.”
94

 Trots dessa problem framhåller 

författarna att då ett egentligt ansvarsgenombrott ska analyseras är det absolut möjligt att 

undersöka huruvida en viss partsbindning kan anses uppstå med hjälp av bulvanskaps-

institutet. Detta trots att begreppet bulvan saknar en rättsligt sett allmänt godtagen innebörd 

samt att rättsföljderna av att bulvanskap har konstaterats är osäkra. Med hjälp av Grönfors 

formulerade bulvanbegrepp
95

 och med återkommande hänvisningar till samme författare 

konstaterar Nerep och Samuelsson att när det gäller drivande av rörelse i annans namn kan 

personen som driver rörelse anses vara en bulvan i de fall han i sin rörelse uteslutande handlat 

för huvudmannens räkning och uppfyller de övriga kriterierna i Grönfors bulvanbegrepp. Till 

skillnad från Sandström konstaterar författarna, med hänvisning till Grönfors, vad gäller 

bundenheten för huvudmannen ”är huvudregeln att rättshandlande bulvaner inte binder sina 

huvudmän.”
96

 Denna huvudregel står självklart inte utan undantag och i äldre rättspraxis har 

avsteg i speciella situationer utvecklats. Huvudmannen har då ansetts obligationsrättsligt 

bunden gentemot de tredje män som den rörelsedrivande bulvanen avtalat med. Det specialfall 

som enligt författarna är att se som ett typiskt ansvarsgenombrottsfall är då ”en juridisk 

person skjutits in mellan huvudmannen och medkontrahenten som bulvan i syfte att utnyttja 

en ansvarsbegränsning på ett illojalt sätt.”
97

 

 

Lindskog resonerar kring vilka effekter det kan få att medvetet placera ett processföremål hos 

en juridisk person, t.ex. ett aktiebolag, som är bristfälligt kapitaliserat. Författaren kallar detta 

för en form av processtorpederi då det ofta finns en bakomliggande intressent som har intresse 

av utgången i processen. Lindskog konstaterar att medansvar för den bakomliggande 

intressenten kan bli aktuellt om medellösheten i det förvärvande bolaget använts som en front 

och själva förvärvet härrör ur en tillskapad situation. Ytterligare en situation som Lindskog 

diskuterar är när ett processföremål medvetet placeras i ett rättssubjekt som endast ska driva 

processen. Bedömningen bör enligt Lindskog göras på så vis att om att den som placerat 
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processföremålet har ett intresse i utgången av målet bör medansvar kunna vara möjligt. För 

att detta ska inträda krävs att placeringen av processföremålet i sig utgör någon form av 

otillbörlig handling. Så kan fallet vara om bolaget som förvärvar processföremålet inte har 

tillräckliga resurser för att kunna betala ett eventuellt krav på rättegångskostnader från 

motparten vid förlust av processen. I det fallet är bolaget att betrakta som en processtorped 

och Lindskog anser då att ett medansvar gentemot aktieägarna, intressenterna, kan vara 

möjligt.
98

 

 

Svensson argumenterar i sin artikel dels mot att det i svensk rätt finns ett verksamt 

ansvarsgenombrottsinstitut men även att det vid bedömandet av huruvida ansvarsgenombrott 

är för handen görs genom en bedömning av olika rekvisit. Samtliga rekvisit som vanligtvis 

förekommer i doktrinen (t.ex. osjälvständighet, underkapitalisering och otillbörlighet) avvisar 

Svensson som omöjliga att luta sig mot. Detta eftersom den traditionella metoden vid 

undersökande av ansvarsgenombrottsinstitutets existens har varit att genom att studera 

rättsfall försöka identifiera gemensamma rekvisit som lett fram till att en förmodad regel om 

ansvarsgenombrott tillämpats. Svensson konstaterar dock att 

 

”[e]n förutsättning för att det ska vara möjligt att finna sådana gemensamma rekvisit är 

dock att det varit fråga om tillämpning av en och samma rättsregel i de rättsfall som 

undersöks. / … / I det avseendet råder dock inte enighet i doktrinen.”
99

 

 

Genom att själv analysera rättspraxisen konstaterar Svensson med hänvisning till Hjerner, 

Grönfors och Lindskog att det i samtliga av de vanligtvis använda ansvarsgenombrottsfallen 

finns alternativa förklaringar till utgången i målen. Regler om ansvar för självständig 

driftsledning, namnlån och slutligen bulvanskap erbjuder andra förklaringar till utgångarna 

och därmed kan inte enligt Svensson en och samma rättsregel ha tillämpats i ansvars-

genombrottsfallen. Detta leder till slutsatsen att det i svensk rätt inte finns ett verksamt institut 

som leder till ansvarsgenombrott och att diskussionen i doktrinen hamnat på fel nivå.  
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Avslutningsvis konstaterar Svensson att:  

 

”Det stöd för förekomsten av ansvarsgenombrott i svensk rätt som hovrätten åberopar i 

sina domskäl (2010 års fall, min kurs.) vilar därmed på felaktiga premisser. Den som 

förespråkar tillämpning av ansvarsgenombrott måste därmed istället föra argumentationen 

på en annan nivå, nämligen huruvida svensk rätt bör innehålla en sådan regel, vilket 

innebär en annan argumentation än den som använts för att fastställa innebörden av ett, 

såsom hittills i allmänhet antagits, redan existerande institut.”
100

 

 

När en oskriven genombrottsregel diskuteras med en annan utgångspunkt än ett antal rekvisit 

som ska vara uppfyllda blir bilden något annorlunda. Många av de alternativa förklaringar 

som här diskuteras har av Högsta domstolen i och med Processbolagsmålet getts egna, 

fristående betydelser som antingen förklaringar till ansvar på grund av ansvarsgenombrott 

eller såsom civilrättsliga grunder för samma ansvar. Sandström, Lindskog, Nerep och 

Samuelsson för alla ett resonemang som bygger på någon form av namnlån eller att en 

verksamhet driven i ett bolags namn egentligen drevs i någon annans intresse. Allt detta känns 

igen från Processbolagsmålet. Nerep och Samuelsson avslutande resonemang om att ett 

inskjutande av en juridisk person emellan två avtalsparter för att undslippa ansvar är dock 

intressant. Även Svenssons utredning kring huruvida ansvarsgenombrottsinstitutet i Sverige 

ens är verksamt eftersom en och samma rättsregel enligt honom inte tillämpats konsekvent av 

domstolarna. Frågan som detta väcker är vilken princip Högsta domstolen valt att tillämpa i 

Processbolagsmålet. Mer om detta nedan. 

6.4 Vissa särskilt kvalificerade fall som grund för ansvar 

 

I sina domskäl nämner Högsta domstolen att ansvar på grund av ansvarsgenombrott kan 

uppstå för en delägare i vissa andra särskilt kvalificerade fall. Vad domstolen menar med detta 

framgår dock inte. Kan det vara så att domstolen väljer denna formulering för att inte låsa 

möjligheterna för ansvarsgenombrott till de som räknas upp i domen? Vad som krävs för att 

dessa särskilt kvalificerade fall ska leda till ansvarsgenombrott går inte att utläsa, men genom 

att betrakta två rättsfall där ansvarsgenombrott blivit utdömt kan viss ledning ges. 

 

Först ut är hovrättsdomen från 2010 som ovan hänvisats till. Ett fall där ansvarsgenombrott 

utdömdes och inget prövningstillstånd meddelades av Högsta domstolen.  
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6.4.1 RH 2011:24 

Ett bolag med två, växelvis verksamma, styrelseledamöter förvärvade av en konkursförvaltare 

en eventuell rätt till skadestånd från en delägare i ett bolag som tidigare gått i konkurs. Det 

förvärvande bolaget drev processen mot konkursbolagsdelägaren och förlorade i såväl 

tingsrätt som hovrätt. Någon annan verksamhet än processen hade inte bolaget och 

aktiekapitalet uppgick till 100 000 kr. På grund av den förlorade processen ålades det 

förvärvande bolaget att betala närmare en halv miljon kronor i rättegångskostnader till sin 

motpart. Kort därefter försattes det förvärvande bolaget i konkurs utan att det varit möjligt att 

utreda vem som var ägare till bolaget. Konkursbolagsdelägaren väckte talan mot de båda 

styrelseledamöterna i det förvärvande bolaget och yrkade förpliktande för de båda att 

solidariskt till honom utge ersättning för rättegångskostnaderna.  

 

Hovrätten över Blekinge och Skåne konstaterade, i enlighet med tingsrättens resonemang, att 

omständigheterna i målet var så speciella att styrelseledamöterna kunde åläggas ett solidariskt 

personligt betalningsansvar för rättegångskostnaderna. Detta enligt principerna om s.k. 

ansvarsgenombrott. Tingsrätten konstaterar i sina domskäl att det förvärvande bolagets enda 

verksamhet utgjorts av processen samt att konkursbolagsdelägaren inte haft något annat val än 

att gå i svaromål och därmed blivit indragen i processen. Vidare konstaterar tingsrätten att det 

förvärvande bolaget hade skulder som uppgick till 800 000 kr efter att bolaget förlorat den 

första processen mot konkursbolagsdelägaren. Enligt tingsrätten var förfarandet från det 

förvärvande bolagets sida exempel på ett klart otillbörligt missbruk av aktiebolagsformen och 

friheten från personligt ansvar som den medger. Med hänsyn till det sagda och till att 

ägarförhållandena i det förvärvande bolaget inte gick att reda ut, främst beroende på att 

ägandet i bolaget innehades av utomlands registrerade bolag som även korsvis ägde varandra, 

fann tingsrätten förutsättningar att bryta igenom reglerna om frihet från personligt ansvar i 

aktiebolag. 

 

Bergström och Samuelsson konstaterar att domstolen i detta fall etablerar en helt ny regel för 

ansvarsgenombrott. Enligt författarna har regeln ”bara svag (om ens någon) anknytning till de 

kriterier som brukar lyftas fram”
101

 när ansvarsgenombrott diskuteras. Domstolen verkar ha 

ställts inför något som uppfattats som starkt moraliskt klandervärt och därför inte kunnat 

acceptera någon annan utväg än att bryta igenom friheten från personligt ansvar. Vidare 
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konstaterar författarna att domstolen väljer att beskriva sättet som delägarna använt bolaget på 

såsom ett ”illojalt missbruk av friheten från personligt ansvar” inte ska tolkas som något annat 

”än en lätt maskering av ett ovanligt klart uttryck för domstolens utövande av 

skönsmässighet.”
102

 

 

Detta fall där hovrätten verkar ha lagt det mesta av diskussionen om ansvarsgenombrott åt 

sidan och istället sökt motverka ett enligt hovrätten ”missbruk av aktiebolagsformen” kanske 

är just ett sådant fall som Högsta domstolen åsyftade såsom särskilt kvalificerat. Om så är 

fallet verkar snarast den kategorin av mål vara en form av sista utpost för att kunna motverka 

beteenden som av domstolar anses klandervärda. Att rättssäkerheten och förutsebarheten 

utsätts för enligt mig allvarliga påfrestningar i och med en sådan möjlighet till genombrytande 

av den personliga ansvarsfriheten i ett aktiebolag verkar inte vara ett bekymmer. 

6.4.2 MÖD 2013:28 

Ett bolag bedrev verksamhet på två fastigheter. Verksamheten bestod bl.a. av ytbehandling av 

stål, galvaniserade material samt aluminium. Efter en tid överlät bolaget verksamheten på ett 

helägt dotterbolag som under 5 år bedrev verksamheten och som efter ansökan om 

nedläggning av verksamheten senare trädde i likvidation. Det processavloppsvatten som 

släpptes ut från fabriken samlades efter rening i en damm och mätningar visade att sediment i 

dammen innehöll förhöjda värden av bl.a. nickel och zink. Länsstyrelsen förelade bolaget att 

sanera dammen och bolaget överklagade beslutet.  

 

Målet avgjordes i miljööverdomstolen som fastställde länsstyrelsens föreläggande. 

Miljööverdomstolen konstaterade att dotterbolaget var helägt samt att verksamheten bedrevs 

av dotterbolaget på en plats som inte var fysiskt förbunden med någon av moderbolags-

koncernens övriga verksamheter. Dotterbolaget gick med förlust under samtliga 5 år som 

verksamheten bedrevs och fortsatt verksamhet i dotterbolaget möjliggjordes med koncern-

bidrag från moderbolaget med omkring 43 miljoner kronor. På grund av de lämnade 

koncernbidragen gjorde miljööverdomstolen bedömningen att moderbolaget möjliggjort 

verksamhetens fortsatta drift och därför haft ett avgörande inflytande på den verksamhet som 

orsakat föroreningarna. Moderbolaget hade genom sin starka ställning som aktieägare och 

koncernbidragsgivare haft rättslig och faktisk möjlighet att påverka verksamheten och var 
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därför att anse som verksamhetsutövare vid sidan av dotterbolaget. Då ansvaret för 

efterbehandlingsåtgärder är solidariskt om det finns flera verksamhetsutövare ansvarade 

således moderbolaget för de ålagda efterbehandlingsåtgärderna. 

 

Forsbacka m.fl. ser betydande risker för aktieägare och koncerner i Sverige efter Mark- och 

miljööverdomstolens dom. I svensk rätt har det under längre tid diskuterats om ett 

moderbolag kan hållas ansvarigt för ett dotterbolags miljöskulder och något stöd för ett sådant 

ansvarsgenombrott har ännu inte utvecklats. Trots detta innebär domstolens dom enligt 

författarna en utvidgning av verksamhetsutövarbegreppet med följd att moderbolag under 

vissa förutsättningar kan hållas ansvariga för betalning av saneringsavgifter som orsakats av 

ett dotterbolags verksamhet. Domstolens resonemang leder enligt författarna till slutsatsen att 

då ett moderbolag finansierar ett dotterbolags verksamhet kan det leda till ansvar för 

moderbolaget. Domens långtgående verkningar är enligt författarna svåra att överblicka och 

de önskar att lagstiftaren klargör vad som innefattas i begreppet verksamhetsutövare.
103

 

 

Även detta är ett domslut som har svag anknytning till diskussionen om ansvarsgenombrott. 

Att kunna inräkna moderbolaget såsom verksamhetsutövare gjorde visserligen att ansvaret för 

efterbehandlingsåtgärderna kunde utkrävas och detta var kanske ur en miljö- och samhälls-

synpunkt viktigt. Kanske till och med viktigare än att föra ett resonemang kring de 

omständigheter som kan leda till ett ansvarsgenombrott. 

 

När nu den svenska uppfattningen i frågan kring ansvarsgenombrott ägnats uppmärksamhet 

ska en kort utblick av hur institutet tillämpas i andra rättsordningar göras. Detta för att inför 

den avslutande diskussionen tillföra några andra synsätt på problematiken och de lösningar 

som kan vara lämpliga. 
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7. JÄMFÖRELSE MED UTLÄNDSK RÄTT 

 

Hur ansvarsgenombrottsinstitutet tillämpas i svensk rätt och diskussionen kring institutet 

utgör en stor del av detta arbete. Rätteligen så eftersom arbetet har svensk gällande rätt som 

utgångspunkt samt att den rättsdogmatiska metoden tillämpas. Det kan dock vara av intresse 

att göra en kort utblick till hur ansvarsgenombrott tillämpas i andra länder och se om de 

metoder som där används kan föra diskussionen i Sverige vidare. I engelsk rätt tillämpas 

ansvarsgenombrott, eller ”piercing the corporate veil” i viss utsträckning och nedan följer en 

kortare redogörelse av ett rättsfall från Englands högsta domstol och några av de åsikter som 

där framkommer. Efter det följer en ytterst kortfattad sammanfattning av en amerikansk 

artikel där institutet också behandlas. Jämförelser med andra rättssystem är alltid mycket 

svåra att genomföra på grund av att det skiljer mycket i både problemformulering och 

förutsättningar mellan de skilda systemen. Det är min förhoppning att de exempel som lämnas 

om inte annat kan inspirera den fortsatta diskussionen här hemma i Sverige. 

7.1 England 

 

7.1.1 Prest-målet 

I ett fall från Englands högsta domstol som avgjordes i juni 2013
104

 behandlar domstolen 

bland annat frågan om ansvarsgenombrott (på engelska disregarding eller piercing the 

corporate veil, nedan kallat ”piercing”). Bakgrunden till fallet är en skilsmässa mellan två 

makar där hustrun inför högsta domstolen för sin talan mot en grupp av företag och inte sin 

före detta make för att bli tillerkänd underhåll. Företagen var enligt domstolens utredning på 

ett eller annat sätt fullständigt behärskade av maken. Frågan domstolen hade att ta ställning 

till var huruvida det var möjligt för domstolen att beordra tre dotterbolag som tillsammans 

ägde sju fastigheter att överföra dessa fastigheter till hustrun som ersättning för ett 

schablonbelopp hon blivit tilldömd vid skilsmässan. Enligt föredraganden Lord Sumption, 

som majoriteten fattade sitt beslut i enlighet med, fanns det tre möjliga grunder för domstolen 

att tvinga bolagen att överföra fastigheterna.  

 

För det första skulle det kunna vara möjligt för domstolen att som ett undantagsfall bryta 

igenom åtskillnaden emellan makens privata egendom och hans företags egendom och på så 
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vis fullgöra betalningen av schablonbeloppet.
 105

 Alltså en form av ”piercing” eller ansvars-

genombrott på svenska. För det andra skulle särskild äktenskapsrättslig lagstiftning i England 

kunna ge domstolen möjlighet att bryta igenom samma åtskillnad som i det första fallet.
106

 För 

det tredje skulle domstolen kunna tvinga företagen att överföra fastigheterna eftersom 

företagen skulle kunna anses inneha dem för makens räkning, och då inte såsom aktieägare 

eller i egenskap av hans ledande roll i företagen, utan på grund av de speciella 

omständigheterna i fallet.
107

 

 

Domstolen kom slutligen fram till att de två första grunderna inte gav domstolen möjlighet att 

överföra fastigheterna till hustrun men att den sista och tredje grunden gjorde detta möjligt. 

Detta eftersom maken genom att överföra pengar till moderbolaget och dess olika dotterbolag 

och på så vis förvärvat fastigheterna i företagens namn ändå kunde anses vara den som 

egentligen ägde fastigheterna (the Beneficial Owner). Omständigheterna och en utförlig 

utredning kring dessa finns beskrivet under punkt 43-52 i domen och är självklart 

rekommenderad läsning för den som är intresserad. Ur ett ansvarsgenombrottsperspektiv är 

däremot den första punkten och resonemanget som Lord Sumption för betydligt mer 

intressant och det kommer att behandlas nedan.  

 

Till att börja med fastslår Sumption att när ”piercing the corporate veil” diskuteras rör det 

endast situationer då man bortser från att ett bolag har en fristående ställning som juridisk 

person
108

. Det finns enligt Sumption ett flertal tillfällen då lagen ställer krav på de personer 

som driver eller äger företag i vissa situationer utan att det för den skull handlar om 

”piercing” i egentlig mening. Trots att domstolarna rubricerar dessa fall som ansvarsgenom-

brottsfall hävdar Sumption att denna rubricering är felaktig. De enda riktiga fall av ”piercing” 

som bör diskuteras inträffar istället enligt Sumption: 

 

“where a person who owns and controls a company is said in certain circumstances to be 

identified with it in law by virtue of that ownership and control.” 
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Dessa tillfällen utmärks av att de är undantag till en i engelsk rätt enligt domstolen väl 

etablerad princip härledd ur rättsfallet Salomon v A Salomon
109

. Den princip som rättsfallet 

givit upphov till sammanfattas av domstolens president Lord Neuberger i punkt 66 i domen: 

 

“The effect of the decision is encapsulated at pp 30-31, where Lord Halsbury LC said that 

a “legally incorporated” company “must be treated like any other independent person 

with its rights and liabilities appropriate to itself /…/, whatever may have been the ideas 

or schemes of those who brought it into existence”.”
110

 

 

Lord Neuberger konstaterar i samma punkt att oavsett om principen anses vara ett utflöde ur 

Common Law eller engelsk bolagsrätt, eller för den delen en blandning av de två, är det en 

under lång tid väl etablerad princip med stor auktoritet.
111

 Då egentligt ansvarsgenombrott 

diskuteras i England är med andra ord utgångspunkten att ett bolags integritet och framförallt 

åtskillnaden mellan bolagets och ägarnas förpliktelser och skyldigheter ska stå fast så länge 

bolaget är lagligt tillkommet. Det spelar alltså ingen roll i vilket syfte bolaget bildats eftersom 

rättsordningen i och med bildandet godkänner bolagets existens. Vidare kan enligt Sumption 

ett egentligt ansvarsgenombrott endast bli möjligt då en person, som äger och kontrollerar ett 

företag, under vissa särskilda omständigheter blir ansvarig för företagets förpliktelser på 

grund av just detta ägande och kontroll. 

 

Sumption gör en utförlig genomgång av tillämpandet av ”piercing” i engelsk rätt och nedan 

sammanfattas slutsatserna. ”Piercing” verkar enligt Sumption vara möjligt då friheten från 

personligt ansvar i ett bolag på något vis missbrukats och då kan möjligheten till ansvars-

genombrott användas för att motverka detta missbruk. Sådant missbruk kan bestå i att 

använda sig av ett bolag för att undkomma vissa lagbestämmelser eller för att försvåra och 

förhindra lagars verkställighet. Att ett bolag åtar sig en förpliktelse eller det faktum att det är 

bolaget och inte dess ägare som ska ansvara för samma förpliktelse utgör däremot inte ett 

sådant missbruk. Tvärtom är detta enligt Sumption vad företagande handlar om.
112

 

 

Sumptions slutledning mynnar ut i att det i engelsk rätt finns en begränsad möjlighet till 

ansvarsgenombrott då en delägare som är förpliktad att uppfylla eller fullgöra något, eller är 

förhindrad enligt lag att fullgöra något, medvetet försöker undvika dessa krav genom att 
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gömma sig bakom ett företag. Endast i dessa fall är det möjligt för domstolen att bryta igenom 

ansvarsfriheten och därigenom frånta delägaren eller företaget de fördelar de hade åtnjutit om 

ansvarsfriheten och bolagets juridiska integritet hade respekterats. I de fall där det inte är 

nödvändigt att bryta igenom ansvarsfriheten är det enligt Sumption inte heller rätt av en 

domstol att göra det. Till exempel är det i många av de fall som uppfyller Sumptions rekvisit 

för ”piercing” så att behovet av ersättningsmöjlighet eller motsvarande för borgenären redan 

föreligger eftersom man vanligen kan konstatera att det enligt redan existerande och 

etablerade lagregler eller principer finns en grund för att tillerkänna borgenären ersättning. 

Ofta går det i fall som felaktigt rubricerats som ”piercing cases” att hitta andra lösningar 

enligt Sumption och domstolarna har en tendens att använda sig av ”piercing” i onödan. Trots 

detta är det enligt Sumption viktigt att det fortfarande och alltjämnt finns möjlighet att komma 

åt det fåtal fall där personer och bolag försöker undvika eller försvåra lagens verkställighet 

och där har ”piercing” fortfarande ett användningsområde.
113

 

7.1.2 Mina synpunkter på Prest-målet 

I engelsk rätt finns det tydligen en möjlighet att tillgripa ”piercing” men principen tillämpas 

sällan, och då med stor restriktivitet. Är ett bolag lagligen bildat eller förvärvat och ikläder det 

sig sedan förpliktelser, såväl kontraktuella såsom utomobligatoriska, finns det inte möjlighet 

att tillgripa ”piercing” gentemot bolagets ägare. Om däremot en delägare först ikläder sig en 

förpliktelse och sedan på något vis försöker undkomma fullgörandet av denna förpliktelse 

genom att inskjuta ett företag emellan sig och sin ursprungliga motpart verkar möjligheterna 

till ”piercing” förhållandevis goda. I engelsk rätt verkar det även vara så att existensen av 

”piercing” är allmänt vedertagen trots att principen egentligen tillämpas ganska sällan. Som 

Sumption påpekade är behovet av att bryta igenom ansvarsfriheten i de fall där det faktiskt 

skulle kunna vara möjligt ofta överflödigt. Detta eftersom det i dessa sällsynta fall finns andra 

existerande och etablerade lagregler som ger borgenären rätt till ersättning. Vikten av att 

principen om ”piercing” alltjämt finns kvar i engelsk rätt är dock så som jag uppfattar det stor. 

Dels såsom markör mot att missbruk av ansvarsfriheten i företag inte ska missbrukas men 

även som en sista utpost för att kunna komma åt de sällsynta fall av missbruk som trots allt 

slinker igenom lagens bestämmelser. 
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7.2 USA 

 

Som tidigare noterats finns det stora skillnader mellan det amerikanska och det svenska 

rättssystemet. Framförallt beror denna skillnad på att svensk lag innehåller ett stort antal 

tvingande borgenärsskyddsregler som saknar motsvarighet i USA. Nerep påpekar, gällande 

rättsläget i USA, att: 

 

”Tvingande regler är mera [sic!] sällan förekommande och tillhör närmast undantagen 

(märk dock att aktiebolagsrätten i USA är delstatlig och att det således härvidlag finns i 

princip 50 olika aktiebolagsrättsliga system, men att mycket i dessa system är 

gemensamt). Avsaknaden av ett lagstadgat, tvingande borgenärsskydd balanseras på så 

sätt i stor utsträckning av allmänna principer om ansvarsgenombrott.”
114

 

 

Trots att skillnaderna rättssystemen emellan är stora och att komparativrättsliga studier därför 

får ges en mycket begränsad betydelse finns det enligt mig ändå anledning att kortfattat återge 

en amerikansk studie
115

 om ansvarsgenombrott (”piercing the corporate veil”). 

7.2.1 Macey’s artikel 

I USA är rättpraxis på detta område väldigt omfattande och därför tillämpas metoder som för 

svenska rättsvetare framstår som ovanliga. Macey och Mitts har använt sig av en algoritm 

som sorterar och söker igenom all text i domar enligt förprogrammerade och verifierade 

sökregler och har på så vis bearbetat ett underlag bestående av 9 380 avgöranden under 

rubriken ”veil piercing”. Genom detta automatiserade arbete har de sedan kunnat dra 

slutsatser kring vilka omständigheter som lett fram till domslutet och hur väl dessa 

omständigheter passar in i den amerikanska synen på ansvarsgenombrott. Doktrinen i USA är 

enligt Macey och Mitts oklar, på gränsen till vag, och långtifrån så förutsebar som investerare 

och företagare i bolag med begränsat ansvar skulle önska. Omständigheter som ofta 

förekommer i diskussionen kring ansvarsgenombrott i USA är när ett bolag agerat alter-ego 

för en delägare, när bolaget varit underkapitaliserat, när tvingande bolagsrättsliga regler inte 

följts, när bolagsformen använts för att främja bedrägliga beteenden eller när orättvisa och 

olagligheter i största allmänhet varit närvarande.
116

 Trots den spridda uppfattningen i 

doktrinen hävdar Macey och Mitts att deras metod på ett bättre sätt förklarar de fall då 

ansvarsgenombrott eller ”piercing” blivit aktuellt. Med hjälp av deras automatiserade 
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textanalys har de lyckats identifiera tre olika situationer som enligt dem kan förklara alla de 

fall där ansvarsgenombrott har blivit aktuellt. De tre olika situationerna kan sammanfattas 

som tillfällen: 

 

1. Då syftet med en särskild tvingande eller lagstadgad bestämmelse försöker uppnås och 

tillgodoses
117

,  

2. då bedrägeri eller bedrägliga förfaranden bland delägare som söker efter långivare till 

ett bolag försöker undvikas
118

 och 

3. då egendomen i ett konkursbo skyddas genom att förhindra favoriseringar bland 

borgenärerna i konkursen
119

. 

 

Vad gäller den första punkten är enligt författarna den tydligaste förklaringen till domstolars 

benägenhet att i dessa fall döma till ansvarsgenombrott viljan att motverka att syftet bakom 

viss lagstiftning undermineras genom att upprätthålla principen om ansvarsfrihet. Framförallt 

olika typer av miljöskyddslagstiftning och arbetsskyddslagstiftning åsyftas här av 

författarna.
120

 

 

Den andra punkten motverkar att krediter ges på grund av att delägare genom missvisande 

eller bedrägliga sätt dolt sitt engagemang hos det bolag som söker krediten. Denna punkt 

måste enligt författarna skiljas från diskussionen om att underkapitalisering egentligen skulle 

vara en omständighet som möjliggör ansvarsgenombrott. Visserligen stämmer det enligt 

författarna att otillräcklig kapitalisering i ett bolag kan skada den som är långivare men att det 

i kontraktuella sammanhang inte vållar några problem. Det finns då möjligheter för långivaren 

att skaffa sig andra säkerheter för sitt lån genom till exempel en personlig garanti. Istället är 

syftet med den andra punkten att skydda kreditgivare mot bedrägliga beteenden från de som 

ansöker om krediter eller lån.
121

 

 

Slutligen har den tredje punkten till syfte att vid ett bolags konkurs se till att bolagets 

borgenärer enligt en bestämd turordning får utdelning och att inte delägarna genom olika 

                                                 

117
 “Achieving the goals of a particular regulatory or statutory scheme” a.a. s. 6 

118
 “Avoiding fraud or misrepresentation by shareholders trying to obtain credit” a.a. s. 6 
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 “Promoting the bankruptcy value of eliminating favoritism among claimants to the cash flows of a firm” a.a.s. 
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undanmanövrar lyckas kringgå de utdelningsregler som tillämpas i konkursen.
122

 Just den här 

punkten har särskilt liten betydelse för bedömningen av ansvarsgenombrott i Sverige eftersom 

vårt regelsystem vid konkurser innehåller både turordningsbestämmelser samt flera 

möjligheter till återvinning av transaktioner gjorda av delägare eller bolagsfunktionärer som 

syftat till att minska bolagets värde före konkursutbrottet. 

 

I sin slutsats konstaterar författarna att rättsvetare alltför ofta har separerat frågan om ett 

genombrott av den personliga ansvarsfriheten bör göras från varför ett sådant genombrott bör 

ske. Enligt Macey och Mitts utgör deras tre situationer en uttömmande lista över de fall då 

ansvarsgenombrott kan bli aktuellt och då ansvarsgenombrott överhuvudtaget kan ske. Inte 

nog med detta utan de anser även att deras modell inte motsäger det faktum att bolag kan 

bildas med syfte att ge frihet från personligt ansvar för dess delägare, så länge inte någon av 

deras tre situationer aktualiseras.
123
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8. AVSLUTANDE SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

 

Den inledningsvis ställda frågan i detta arbete var huruvida Högsta domstolen i och med 

Processbolagsmålet tillämpat principen om ansvarsgenombrott gentemot två delägare i ett 

aktiebolag samt vad dessa principer i så fall kan tänkas innebära. Svaret på frågan blev att 

personligt betalningsansvar för delägarna var möjligt, trots att det var bolaget och inte 

delägarna som ådragit sig den ursprungliga förpliktelsen.  

 

Diskussionen om ansvarsgenombrottets vara eller icke vara i svensk gällande rätt har pågått 

under lång tid och få klara och tydliga slutsatser går enligt mig att dra av det omfattande 

material som skapats med tiden. Förväntningarna på Högsta domstolen i och med 

Processbolagsmålets avgörande har därför varit höga och förhoppningarna om ett tydligt 

besked från domstolen likaså. Inför Högsta domstolen presenterades enligt mig ett gyllene 

tillfälle att en gång för alla, oavsett den förväntade utgången i målet, förklara om och under 

vilka omständigheter personligt betalningsansvar för delägare i aktiebolag kan bli aktuellt. 

Tyvärr verkar det som om Högsta domstolen inte haft för avsikt att bringa någon klarhet i 

frågan. Snarare tvärtom. 

8.1 Vad gjorde domstolen egentligen? 

 

Högsta domstolens avsikt var att utreda huruvida delägarna var skyldiga att ersätta sin 

motparts rättegångskostnader enligt principerna om ansvarsgenombrott.
124

 Resonemanget som 

domstolen till en början för går även i denna riktning. Domstolen konstaterar att friheten från 

personligt ansvar enligt 1 kap 3§ ABL är en inom associationsrätten grundmurad princip som 

inte i första taget låter sig ruckas på. Utan att denna princip åsidosätts finns det flera regler, 

bland annat ABL, som gör det möjligt att ålägga delägare i ett aktiebolag ett personligt ansvar. 

Ett exempel på en sådan bestämmelse är 25 kap 19§ ABL om betalningsansvar för aktieägare 

i samband med likvidationsplikt på grund av kapitalbrist.
125

 Utöver dessa bestämmelser 

konstaterar domstolen att det brukar diskuteras huruvida ansvar genom icke lagfästa principer 

kan bli aktuellt för aktieägare i aktiebolag. Domstolen gör enligt mig en reservering mot att ett 
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ansvarsgenombrottsinstitut faktiskt skulle existera i svensk rätt, märk formuleringen ”brukar 

diskuteras”
126

.  

 

När sedan denna diskussion sammanfattas av domstolen ”kan [det] tänkas förklaras”
127

 att ett 

ansvar för delägare i aktiebolag uppstår på tre olika sätt. Dessa tre förklaringar har ovan 

redovisats och de är dels genom en oskriven associationsrättslig genombrottsregel, dels 

genom att verksamheten som bedrivs i bolagets namn i själva verket bedrivs av ägaren eller 

någon annan eller genom en allmän utomobligatorisk skadeståndsrättsprincip där ägaren, eller 

någon annan, ansvarar för skada som orsakats av bolagets verksamhet. Förklaringarna 

presenteras och blir sedan lämnade åt sidan av domstolen som inte ägnar dem någon 

utförligare redovisning eller fördjupad diskussion. Istället går domstolen vidare och påpekar 

det som de flesta, för att inte säga alla, i såväl lagstiftningsarbetet som diskussionen i doktrin 

varit överens om: att tillämpandet av en ansvarsgenombrottsprincip visserligen kan göras, 

men då med stor restriktivitet. Att ansvarsgenombrott endast kan användas i mycket speciella 

undantagsfall eftersom det inkräktar på en grundpelare i associationsrätten och själva 

grundidén med aktiebolaget. Samt att det hittills inte varit möjligt att genom lagstiftning skapa 

en lösning som är tillräckligt rättssäker och förutsebar när det gäller frågan om 

ansvarsgenombrott. Domstolarna har istället fått möjligheten ”att tillämpa och vidareutveckla 

de principer som /…/ vuxit fram i rättspraxis för ansvarsgenombrott”.
128

 Denna möjlighet, 

som hittills enligt mig inte utnyttjats, verkar nu domstolen vilja ta vara på och går vidare med 

bedömningen i det för dem presenterade fallet. 

 

Enligt domstolen går det i motiven om ansvarsgenombrott att hitta uttalanden som verkar 

peka på att ett ansvar skapat genom ansvarsgenombrott ”kan följa av mera allmänt 

civilrättsliga principer”.
129

 Dessa civilrättsliga principer skulle då kunna utgöra en grund för 

ansvar för delägare som drabbas av ansvarsgenombrott. Här ändrar domstolen tonfall jämfört 

med de ovan redovisade förklaringarna till ansvarsgenombrottets existens och konstaterar att 

”sålunda kan förpliktelser /…/ göras gällande”
130

. Detta är situationer då delägare i aktiebolag 

enligt domstolen kan göras ansvariga och även dessa är ovan redovisade.  
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För tydlighetens skull är de situationer: 

 

- då förpliktelser enligt avtal under vissa förutsättningar kan göras gällande inte bara 

gentemot de formella avtalsparterna utan även gentemot den som har ett reellt intresse i 

saken, dels 

- då en aktieägare i vissa situationer kan bli ersättningsskyldig på grund av allmänna 

skadeståndsrättsliga regler, och dels 

- då personligt betalningsansvar för aktieägare även i vissa andra särskilt kvalificerade fall 

blir aktuellt. 

 

Till de första två situationerna hänvisar domstolen till rättspraxis där NJA 1935 s. 81 samt 

NJA 1975 s. 45 tydligen ska förklara den första punkten. NJA 1947 s. 647 används som 

förklaring av den andra punkten. Diskussionen om ansvarsgenombrott har i Sverige till stor 

del kretsat kring några få rättsfall och samtliga av de fall domstolen hänvisar till har 

förekommit diskussionen. Det överraskande är dock enligt mig att domstolen nu för första 

gången på ett tydligt sätt kopplar rättsfallen såsom relevanta för bedömningen av 

ansvarsgenombrott.  

 

Betydelsen av 1935 års fall vid bedömning av ansvarsgenombrott är av många i doktrinen 

ifrågasatt och prejudikatvärdet har bedömts som lågt, om ens existerande. 1975 års fall har 

kritiserats på liknande grunder. Att det nu enligt domstolen ska vara just dessa fall som ger 

tyngd åt att ansvarsgenombrott kan förekomma gentemot den som egentligen ska anses som 

verksamhetsutövare eller den som har ett reellt intresse i sak förvånar nog inte bara mig. Vad 

gäller 1947 års fall finns det liknande kritik som mot 1935 och 1975 års avgöranden. 

Diskussionen ser dock lite annorlunda ut och de flesta verkar ändå erkänna att 1947 års fall är 

ett av de klaraste exemplen på att ansvarsgenombrott tillämpats i svensk rätt. Istället har 

diskussionen handlat om på vilka grunder ansvaret dömdes ut och här har nu domstolen 

kommit med besked. Ansvaret för delägarna till intressentbolaget aktualiserades på en allmän 

skadeståndsrättslig grund för en utomobligatorisk skada. Däremot ges ingen förklaring till 

exakt vilka omständigheter som låg bakom ansvarsbedömning, varken i 1947 års domskäl 

eller i domskälen till Processbolagsmålet.  
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Den sista grunden som presenteras av domstolen är att personligt betalningsansvar för 

delägare även kan förekomma i ”vissa andra särskilt kvalificerade fall”
131

 och här ger 

domstolen den som undrar vilka situationer det kan röra sig om ingenting att gå på. För egen 

del tror jag att det är tänkt som ett slags slasktratt där situationer som inte passar in enligt de 

ovan beskrivna omständigheterna kan fångas upp. Hovrättsfallet från 2010 och Mark- och 

miljööverdomstolens dom från 2013 skulle kunna vara exempel på sådana fall. I båda fallen 

blev resultatet ett ansvarsgenombrott även om motiveringarna bakom domsluten skiljer sig åt. 

Det synes som att domstolarna velat skydda och upprätthålla principer och värderingar som 

ansetts viktiga att inte kunna kringgå. I hovrättsfallet handlade det om ett missbruk av 

aktiebolagsformen och i 2013 års fall var det vikten av att kunna hålla någon ansvarig för 

efterbehandlingsåtgärder orsakade av miljöfarlig verksamhet. Båda dessa domar har fått utstå 

kritik och enligt mig rätteligen så. Att Högsta domstolen i och med denna tredje punkt inte 

närmare preciserar eller förklarar vilka olika situationer den kan tänkas gälla är enligt min 

mening problematiskt. Det påverkar både förutsebarheten och rättssäkerheten negativt och 

ökar knappast tron på att den personliga ansvarsfriheten i ett aktiebolag i framtiden verkligen 

kommer att respekteras. 

 

Med dessa tre möjligheter till ansvarsgenombrott presenterade, och som jag tolkar domstolen, 

fullt möjliga grunder för ansvarsgenombrott går domstolen vidare i sin bedömning. Denna 

bedömning mynnar till slut ut i det som enligt mig är den grund som domstolen grundar 

ansvaret för delägarna på. Ofrivilliga borgenärer och speciellt sådana som blir indragna i en 

rättsprocess och därför inte kunnat undvika att få en fordring hos sin motpart har enligt 

domstolen en särskilt skyddsvärd ställning. Därför kan de vara i behov av ett förstärkt 

rättsskydd. Har till exempel ett bolag orsakat sin motpart en deliktuell skada som inte 

motparten kunnat undvika kan detta förstärkta skydd enligt domstolen bestå i att ansvar 

aktualiseras för annan än bolaget. Här går tankarna osökt till en delägare eller annan 

funktionär i bolaget, men om detta säger domstolen ingenting. Istället konstateras att huruvida 

detta ansvar kan drabba någon annan än bolaget ”beror bl.a. på vad för slags fordring det rör 

sig om och ändamålet bakom den rättsregel som fordringen vilar på.”
132

 Delägarna har enligt 

domstolen använt sig av processbolaget på ett sådant vis att den balans som rättegångsbalkens 

regler om fördelning av rättegångskostnader satts ur spel. Detta eftersom delägarna med 
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bibehållen möjlighet att ta del av en eventuell ekonomisk fördel vid vunnen process 

minimerat sina ekonomiska risker vid en eventuell förlust. Dessa negativa konsekvenser 

kallar domstolen för ”negativa konsekvenser för egen del”
133

 för delägarna.  

 

Motiveringen är förvånande eftersom det var bolaget, och inte delägarna, som stod som part i 

processen. Även de eventuella ekonomiska fördelar som hade kunnat uppstå vid en vinst 

borde ju därför även räknas till bolaget, låt vara att delägarna indirekt hade kunnat ta del av 

dessa fördelar såsom ägare i bolaget. Valet av motivering är inte det enda som förvånar. Efter 

att ha skisserat en bild av hur domstolen ser på ansvarsgenombrottet i Sverige och de 

förklaringar och grunder som hör denna bild till väljer domstolen en annan väg. Ingen av de 

föreslagna grunderna för ansvar i form av ansvarsgenombrott kan enligt mig användas för att 

förklara utgången i målet, utom möjligen den sista för ”vissa andra särskilt kvalificerade fall”, 

något som enligt min mening inte är att föredra. Domstolen konstaterar alltså att det finns 

grunder för att tillämpa ansvarsgenombrott i svensk rätt, erbjuder förklaringar till hur detta 

ansvar kan komma att uppstå och väljer ändå att inte använda sig av någon av de presenterade 

möjligheterna. 

8.2 Existerar ett ansvarsgenombrott i svensk rätt? 

 

Svaret på rubrikens fråga är med hänvisning till Högsta domstolens dom i Processbolagsmålet 

ja. Däremot är svaret på följdfrågan, vilka omständigheter som kan föranleda ett ansvars-

genombrott, inte lika självklart. Domstolen redogör för några olika situationer då ett ansvars-

genombrott kan bli aktuellt och lämnar några få hänvisningar. Att ett institut där den 

personliga ansvarsfriheten i ett aktiebolag kan brytas igenom får därför enligt mig accepteras. 

Vägledning rörande hur institutet ska tillämpas saknas alltjämt, speciellt eftersom domstolen 

enligt mig valde att inte tillämpa någon av de föreslagna principerna. 

 

Lagstiftningsarbetet och diskussionen kring ansvarsgenombrott i Sverige har till stor del 

handlat om huruvida det går att använda sig av olika rekvisit för att avgöra om ett 

ansvarsgenombrott ska kunna vara möjligt. Högsta domstolen verkar däremot inte ha lagt 

någon vikt vid den diskussionen. Ingenstans i domen nämns underkapitalisering, otillbörlighet 

eller osjälvständighet såsom rekvisit vid bedömningen. Att domstolen väljer att inte ta upp 
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detta tolkar jag som att det även i fortsättningen inte tjänar något till att föra en diskussion 

med rekvisit som utgångspunkt. Andra förklaringar krävs och i brist på förklaringar från 

domstolen kan en jämförelse med Prest-målet tjäna ett visst syfte. 

 

Utgångspunkten i den engelska rätten är att varje lagligt bildat företag måste behandlas såsom 

en självständig juridisk person med egna rättigheter och skyldigheter, oavsett vilka syften som 

legat bakom bildandet av bolaget.
 134

 Detta synsätt finns även hos vissa även i den svenska 

rätten.
135

 Under vissa speciella förutsättningar kan sedan avsteg från denna princip göras. 

Enligt Lord Sumption krävs för att ansvarsgenombrott ska vara möjligt att en person som först 

ådragit sig en förpliktelse medvetet försöker undkomma denna förpliktelse genom att emellan 

sig och sin ursprungliga avtalspart inskjuta ett bolag. Först då är det möjligt att frånta 

delägaren eller företaget de fördelar de hade åtnjutit om ansvarsfriheten och bolagets juridiska 

integritet hade respekterats. Ytterligare en aspekt av Sumptions bedömning bygger på att det i 

många fall inte är nödvändigt att bryta igenom ansvarsfriheten i de fåtal fall där detta är 

möjligt. Uppfyller en situation de krav som ställs för att bryta igenom ansvaret går det ofta att 

tillgodose borgenärens krav på ersättning på andra vis. Att då bryta igenom ansvaret blir 

därför enligt Sumption inte nödvändigt.
136

 Som jämförelse kan man här fundera över om 

Högsta domstolen hade kunnat välja en annan väg vid sin bedömning av frågan och ändå sett 

till att bolagets borgenär fick sitt anspråk tillgodosett. Hade det varit möjligt att via 

bestämmelserna i 25 kapitlet ABL göra delägarna ansvariga medelst det personliga ansvar 

som följer av att de korrekta åtgärderna vid misstanke om att mer än halva aktiekapitalet varit 

förbrukat i aktiebolaget inte vidtagits?  

 

Den princip som Högsta domstolen valde att tillämpa går enligt mig inte att hitta något stöd 

för i den diskussion som förts i doktrinen. Därför har domstolen inte tillämpat en princip om 

ansvarsgenombrott och ändå brutit igenom ansvaret för delägarna. Tillvägagångssättet liknar 

till viss del de slutsatser som Macey och Mitts redovisar i sitt arbete.
137

 Den grund som 

domstolen använt sig av för att bryta igenom ansvaret har enligt mig inte diskuterats tidigare i 

doktrinen eller i praxis. Att syftet med rättegångsbalkens regler måste skyddas och respekteras 

kan eventuellt ses som en variant på en av de tre anledningar som domstolar i USA har för att 
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bryta igenom ansvaret i bolag i USA, nämligen att syftet med en särskild tvingande eller 

lagstadgad bestämmelse försöker uppnås och tillgodoses.
138

 Enligt Högsta domstolen har 

rättegångsbalkens regler bland annat som syfte att verka handlingsdirigerande på så vis att en 

förlorande part inte bara ersätter sina egna utan dessutom sin motparts rättegångskostnader. 

Att driva en svag talan innebär därför en ökad ekonomisk risk. En vidlyftig processföring 

resulterar dessutom i högre rättegångskostnader vid en förlust. Detta syfte motverkades enligt 

domstolen genom användandet av processbolaget och ansvaret bröts igenom. Trots de stora 

skillnaderna mellan amerikansk och svensk rätt tycker jag att exemplet ändå förtjänar att 

nämnas. 

 

Institutet ansvarsgenombrott existerar alltså i svensk rätt men förutsättningarna för att kunna 

bli ansvarig och principerna för hur detta blir möjligt är fortfarande höljt i mörker. 

8.4 Konsekvenser av Processbolagsmålet 

 

Högsta domstolens dom i Processbolagsmålet lever enligt min mening inte upp till 

förväntningarna. Ett vägledande avgörande där frågan om ansvarsgenombrott en gång för alla, 

eller åtminstone till viss del, klargjordes lyser med sin frånvaro. Istället konstaterades att 

ansvarsgenombrott existerar i svensk rätt. Enligt min mening går det emellertid att drabbas av 

detsamma på fler sätt än de som domstolen räknar upp. Att söka efter rekvisit för att på så vis 

göra en bedömning verkar inte längre vara aktuellt och listan på relevanta rättsfall har 

uppdaterats. Något oväntat består nu den rättspraxis som enligt domstolen är intressant av 

NJA 1935 s. 81, NJA 1947 s. 647 samt NJA 1975 s. 45. Dessa rättsfall beskriver två möjliga 

grunder för ett ansvar som bryter igenom friheten från personligt betalningsansvar i ett 

aktiebolag. En tredje grund utgörs av att ansvar kan aktualiseras i ”vissa andra särskilt 

kvalificerade fall”, en motivering som inte heller den säger mycket.  

 

Hur detta kommer påverka den gällande rätten i Sverige går ännu inte att säga säkert. 

Eftersom ett lagstiftningsarbete sannolikt inte kommer att inledas igen ligger möjligheten till 

utveckling av ansvarsgenombrottsinstitutet hos domstolarna. Då domstolarna väljer att inte 

vidareutveckla eller klargöra de omständigheter som kan möjliggöra ett ansvarsgenombrott 

avstannar diskussionen. Trots att aktiebolaget har en sådan viktig roll i näringslivet och trots 
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att friheten från personligt ansvar troligtvis är anledningen till dess popularitet och betydelse 

verkar det inte önskvärt att utreda när ett ansvarsgenombrott kan komma att ske. Ser man 

krasst på saken kan det möjligtvis konstateras att det inte är en särskilt bra idé att överlåta en 

eventuell skadeståndsfordran till ett av dig ägt aktiebolag för att låta bolaget för processen. 

Oavsett vilka förutsättningar du har att eventuellt vinna processen. Detta inskjutande av ett 

bolag emellan dig och din motpart liknar visserligen Sumptions resonemang i Prest-målet 

men med en viktig skillnad. Även ett lagerbolag är lagligen bildat och erkänt i 

associationsrätten såsom en fristående juridisk person. Att ditt syfte med att skapa bolaget är 

att driva en process med bolaget som hjälpmedel ska inte påverka de rättigheter som bolaget 

har i egenskap av dess bildande.  

 

Eftersom grundregeln i 1 kap 3§ ABL är lag, är det svårt att motivera ett avsteg från denna 

grundprincip utan lagstiftning. En så viktig bestämmelse kräver åtminstone en ur 

rättskällesynpunkt likvärdig bestämmelse som anger när avsteg från grundregel kan anses 

motiverat. Eftersom inte Högsta domstolen verkar villig att utveckla principen vidare anser 

jag det motiverat med ett nytt försök att lagstifta om en ansvarsgenombrottsbestämmelse. 

Trots att en sådan bestämmelse inte skulle behöva tillämpas särskilt ofta skulle det ge ett 

tydligare besked om vilka ramar en delägare i ett aktiebolag har att hålla sig inom. Kanske är 

inte en bestämmelse uppbyggd av rekvisit den bästa vägen att gå, men då får andra prövas.  

 

Ett lagstiftningsarbete där vissa tydligt avgränsade fall identifieras och en paragraf som 

istället är mer kasuistiskt konstruerad skulle kunna vara en lösning. Visserligen kommer inte 

alla eventuella ansvarsgenombrottsfall att kunna fångas i en sådan bestämmelse, men då finns 

alltid möjligheten att pröva andra vägar för att borgenärernas ersättningskrav ska kunna 

tillgodoses. Åtskilliga sådana möjligheter finns redan i ABL och KKL, för att nämna några. 

Att då endast tillämpa ansvarsgenombrott i de fall där det verkligen behövs och endast 

rubricera dessa fall såsom ansvarsgenombrottsfall skulle enligt mig skapa en tydligare och 

mer förutsebar bestämmelse om när det personliga ansvaret i ett aktiebolag kan brytas 

igenom. Domstolen känner som bekant lagen och det finns, enligt min mening, med hänsyn 

till avgörandet i Processbolagsmålet möjligen anledning att Högsta domstolen också visar 

detta i fortsättningen. 

  



71 

 

LITTERATUR 

I. Kommittébetänkanden, propositioner m.m. 

- Dir 1991:89 

- Dir 1991:98 

- Dir 1994:143 

- LU 1982/83:16 

- Prop. 1990/91:198 

- Prop. 2004/05:85 

- Prop. 2006/07:95 

- rskr 1982/83:89 

- SOU 1987:59 - Ansvarsgenombrott m.m. 

- SOU 1998:47 

- SOU 2001:1 - Ny aktiebolagslag 

II. Övrig litteratur 

- Andersson, Jan: Kapitalskyddet i aktiebolag. 6 uppl. Stockholm 2010 (Cit. Andersson 

Kapitalskyddet) 

- Andersson, Sten, Johansson, Svante och Skog, Rolf. Aktiebolagslagen en kommentar. 

Del I, kap 1-10. Zeteo l september 2014 (Cit. Andersson m.fl. Aktiebolagslagen) 

- Bergström, Clas och Samuelsson, Per. Aktiebolagets grundproblem. 4 uppl. Visby 

2012 (Cit. Bergström och Samuelsson Grundproblem) 

- Forsbacka, Kristina, Flening, Birgit, Dunér, Karin och Larsson-Klevhill, Malou. Ny 

miljörisk för moderbolag. Finansiering av dotterbolag kan medföra direkt ansvar för 

miljöskuld, i JT nr 4 2013/14 (Cit. Forsbacka m.fl. Ny miljörisk) 

- Grönfors, Kurt. Ställningsfullmakt och bulvanskap. Stockholm 1961 (Cit. Grönfors 

Ställningsfullmakt) 

- Hellner, Jan. Juridiska personers skadeståndsansvar, i Teori och praxis. Skrifter 

tillägnade Hjalmar Karlgren, Stockholm 1964 (Cit. Hellner Skadeståndsansvar) 

- Hjerner, Lars A. E. Sken – Bulvanskap – Kringgående Genomsyn eller förträngning?, 

i Festskrift till Hans Thornstedt, Stockholm 1983 (Cit. Hjerner Sken – Bulvanskap) 

- Johansson, Svante. Nials Svensk Associationsrätt i huvuddrag. 11 uppl. Vällingby 

2014 (Cit. Johansson Svensk Associationsrätt) 

- Lindskog, Stefan. Om fattig mans rätt till rättegång, i Festskrift till Lars Heuman, 

Stockholm 2008 (Cit. Lindskog Fattig mans rätt) 

- Lindskog, Stefan. Om rörelsekommission, i JT 1990-91 (Cit. Lindskog 

Rörelsekommission) 

- Macey, Jonathan och Mitts, Joshua. The Three Justifications for Piercing the 

Corporate Veil. John M. Olin Center for Studies in Law, Economics, and Public 

Policy, Research Paper No.488 (Cit. Macey Mitts Justifications for Piercing) 

- Moberg, Krister. Är inte Sverige moget för bolagsrättslig striptease?, i Festskrift till 

Per Olof Bolding, Stockholm 1992 (Cit. Moberg Striptease) 

- Nerep, Erik. Aktiebolagsrättslig analys – Ett tvärsnitt av nyckelfrågor. 11 uppl. 

Stockholm 2003 (Cit. Nerep Nyckelfrågor) 

- Nerep, Erik och Samuelsson, Per. Aktiebolagslagen – En lagkommentar del 1 Kapitel 

1-10, Karnov (Cit. Nerep Samuelsson Aktiebolagslagen) 

- Rodhe, Knut. Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder, i Festskrift till Jan Hellner, 

1984 Malmö (Cit. Rodhe Moderbolags ansvar) 



72 

 

- Sandström, Torsten. Svensk aktiebolagsrätt. 4 uppl. Vällingby 2012 (Cit. Sandström 

Aktiebolagsrätt) 

- Svensson, Johan. Betalningsansvar vid drivande av rörelse – Ansvarsgenombrott?, i 

Juridisk Publikation, nr 2 2010 (Cit. Svensson Ansvarsgenombrott?) 

- Söderlund, Christer. Ansvarar någon för konkursbolagets rättegångskostnader?, i JT 

1996/96 (Söderlund Konkursbolagets rättegångskostnader) 

III. Rättsfall m.m. 

Högsta domstolen 

- Högsta domstolens dom, mål nr T 2133-14 (Cit. Processbolagsmålet) 

Nytt juridiskt arkiv 

- NJA 2006 s. 420 

- NJA 1993 s. 188 

- NJA 1975 s. 45 

- NJA 1947 s. 647 

- NJA 1942 s. 473 

- NJA 1939 s. 228 

- NJA 1935 s. 81 

- NJA 1930 s. 306 

Mark- och miljööverdomstolen 

- MÖD 2013:28 

Hovrätt 

- Svea Hovrätts dom 2014-03-20, mål nr T 3030-13 

- RH 2011:24 

Tingsrätt 

- Tingsrättens mål T 12533-11 

Engelsk rättspraxis 

- Salomon v A Salomon and Co Ltd [1897] AC 22 (Cit. Salomon v A Salomon) 

- Prest v Petrodel Resources Ltd & Ors [2013] UKSC 34 (Cit. Prest-målet) 


