
 

JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 
 
 

 
Ansvarsgenombrott  
efter NJA 2014 s. 877 
- en komparativ studie med förslag till ny lagstiftning  

Petter Björksten 
 
 

Examensarbete med praktik i bolagsrätt, 30 hp 
Examinator: Lars Pehrson  

Stockholm, Vårterminen 2015 

 



 2 

1	   ABSTRACT	  .................................................................................................................................................	  4	  
2	   INLEDNING	  ................................................................................................................................................	  5	  
2.1	   BAKGRUND	  ...............................................................................................................................................................	  5	  
2.2	   SYFTE	  .........................................................................................................................................................................	  6	  
2.3	   PROBLEMSTÄLLNING	  ..............................................................................................................................................	  7	  
2.4	   METOD	  OCH	  MATERIAL	  ..........................................................................................................................................	  7	  
2.5	   AVGRÄNSNING	  .........................................................................................................................................................	  8	  
2.6	   DISPOSITION	  ............................................................................................................................................................	  9	  

DEL	  I	  –	  GÄLLANDE	  RÄTT	  I	  EN	  KOMPARATIV	  JÄMFÖRELSE	  ...........................................................	  10	  
3	   HISTORISK	  OCH	  RÄTTSEKONOMISK	  BAKGRUND	  ......................................................................	  11	  
3.1	   JURIDISKA	  PERSONER	  MED	  BEGRÄNSAT	  BETALNINGSANSVAR	  ....................................................................	  11	  
3.2	   KONCERNPROBLEMATIKEN	  ................................................................................................................................	  12	  

4	   SVENSK	  RÄTT	  .........................................................................................................................................	  13	  
4.1	   ALLMÄNT	  OM	  RÄTTSLÄGET	  KRING	  ANSVARSGENOMBROTT	  .........................................................................	  13	  
4.2	   TIDIGARE	  RÄTTSPRAXIS	  ......................................................................................................................................	  14	  
4.2.1	   Skrädderiföreningsfallet	  (NJA	  1935	  s.	  81)	  ........................................................................................	  14	  
4.2.2	   Entreprenadskadefallet	  (NJA	  1942	  s.	  473)	  .......................................................................................	  15	  
4.2.3	   Fastighetsföreningsfallet	  (NJA	  1944	  s.	  35)	  .......................................................................................	  15	  
4.2.4	   Sidbrodammsfallet	  (NJA	  1947	  s.	  647)	  .................................................................................................	  16	  
4.2.5	   Holmenbolagsfallet	  (NJA	  1975	  s.	  45)	  ..................................................................................................	  16	  
4.2.6	   Byggma	  Sydfallet	  (NJA	  1982	  s.	  244)	  ....................................................................................................	  17	  
4.2.7	   Varbergs	  kommunfallet	  (NJA	  1992	  s.	  375)	  .......................................................................................	  17	  

4.3	   LAGSTIFTNINGSARBETET	  I	  SVERIGE	  .................................................................................................................	  18	  
4.4	   PROCESSORBOLAGSFALLET	  (NJA	  2014	  S.	  877)	  ...........................................................................................	  19	  
4.4.1	   Omständigheterna	  i	  målet	  samt	  underrätternas	  bedömning	  ..................................................	  19	  
4.4.2	   Högsta	  domstolens	  uttalanden	  kring	  principen	  om	  ansvarsgenombrott	  ...........................	  21	  

5	   ANSVARSGENOMBROTT	  ENLIGT	  UTLÄNDSKA	  RÄTTSORDNINGAR	  ....................................	  22	  
5.1	   DISKUSSIONEN	  INOM	  EU-‐RÄTTEN	  ....................................................................................................................	  22	  
5.2	   LÄRAN	  OM	  ANSVARSGJENNOMBRUDD	  ENLIGT	  NORSK	  RÄTT	  ........................................................................	  22	  
5.3	   LÄRAN	  OM	  ANSVARSGENNEMBRUD	  ENLIGT	  DANSK	  RÄTT	  ............................................................................	  23	  
5.4	   DOKTRINEN	  OM	  DURCHGRIFFSHAFTUNG	  ENLIGT	  TYSK	  RÄTT	  ......................................................................	  25	  
5.5	   LIFTING	  THE	  CORPORATE	  VEIL	  ENLIGT	  ENGELSK	  RÄTT	  ...............................................................................	  27	  

DEL	  II	  –	  FÖRSLAG	  TILL	  NY	  LAGSTIFTNING	  ..........................................................................................	  29	  
6	   LAGFÖRSLAGET	  .....................................................................................................................................	  30	  
7	   VERKSAMHETSUTÖVARE	  MED	  BESTÄMMANDE	  INFLYTANDE	  .............................................	  31	  
7.1	   VERKSAMHETSUTÖVARE	  .....................................................................................................................................	  31	  
7.2	   BESTÄMMANDE	  INFLYTANDE	  ............................................................................................................................	  31	  
7.3	   ASSOCIATIONEN	  ...................................................................................................................................................	  33	  
7.4	   SOLIDARISKT	  BETALNINGSANSVAR	  ...................................................................................................................	  33	  
7.5	   DEFINITIONEN	  AV	  ANSVARSGENOMBROTT	  .....................................................................................................	  34	  

8	   BORGENÄREN	  HAR	  INTE	  KUNNAT	  TILLVARATA	  SINA	  INTRESSEN	  ......................................	  35	  
8.1	   OFRIVILLIGA	  OCH	  FRIVILLIGA	  BORGENÄRER	  ...................................................................................................	  35	  
8.2	   GOD	  TRO	  OM	  ASSOCIATIONENS	  EKONOMISKA	  FÖRHÅLLANDEN	  ..................................................................	  36	  

9	   SKULDEN	  HAR	  ORSAKATS	  GENOM	  OTILLBÖRLIG	  NÄRINGSUTÖVNING	  .............................	  36	  
9.1	   OTILLBÖRLIG	  NÄRINGSUTÖVNING	  ....................................................................................................................	  36	  
9.2	   UNDERKAPITALISERING	  ......................................................................................................................................	  37	  
9.2.1	   Relativ	  underkapitalisering	  .....................................................................................................................	  37	  
9.2.2	   Marknadsrelaterad	  underkapitalisering	  ...........................................................................................	  39	  
9.2.3	   Efterföljande	  underkapitalisering	  ........................................................................................................	  39	  



 3 

9.3	   OSJÄLVSTÄNDIGHET	  ............................................................................................................................................	  40	  
9.3.1	   Gränsdragning	  mot	  bestämmande	  inflytande	  ................................................................................	  40	  
9.3.2	   Avsaknad	  av	  egen	  verksamhet	  ...............................................................................................................	  42	  
9.3.3	   Avsaknad	  av	  eget	  intresse	  ........................................................................................................................	  42	  

9.4	   SAMMANBLANDNING	  ...........................................................................................................................................	  43	  
9.4.1	   Gränsdragning	  mot	  osjälvständighet	  ..................................................................................................	  43	  
9.4.2	   Sammanblandning	  av	  tillgångar	  ..........................................................................................................	  43	  
9.4.3	   Åsidosättande	  av	  bolagsformaliteter	  ..................................................................................................	  44	  

9.5	   GENERALKLAUSULEN	  OCH	  BEHOVET	  AV	  FLEXIBILITET	  .................................................................................	  45	  
9.6	   FRÅGAN	  OM	  KUMULATIVA	  ELLER	  ALTERNATIVA	  REKVISIT	  ..........................................................................	  46	  
9.7	   KRAVET	  PÅ	  ORSAKSSAMBAND	  OCH	  ADEKVAT	  KAUSALITET	  ..........................................................................	  47	  

10	   ANVÄNDNINGEN	  STRIDER	  MOT	  LAGENS	  ÄNDAMÅL	  OCH	  ÄR	  SKADLIG	  FÖR	  
BORGENÄRSINTRESSET	  .............................................................................................................................	  47	  
10.1	   MISSBRUK/	  ILLOJALITET/	  OTILLBÖRLIGHET/	  STÖTANDE	  KONSEKVENSER/	  RÄTTVISESKÄL	  ............	  47	  
10.2	   INTRESSEAVVÄGNINGEN	  ..................................................................................................................................	  49	  

DEL	  III	  –	  SLUTSATSER	  KRING	  NJA	  2014	  S.	  877	  ...................................................................................	  52	  
11	   SLUTSATSER	  OCH	  AVSLUTANDE	  DISKUSSION	  .........................................................................	  53	  
11.1	   LAGFÖRSLAGETS	  TILLÄMPNING	  PÅ	  OMSTÄNDIGHETERNA	  I	  NJA	  2014	  S.	  877	  .....................................	  53	  
11.2	   UTTALANDEN	  I	  NJA	  2014	  S.	  877	  I	  FÖRHÅLLANDE	  TILL	  DEN	  RÄTTSLIGA	  DISKUSSIONEN	  ..................	  53	  
11.3	   VARFÖR	  LAGFÖRSLAGET	  INNEBÄR	  ÖKAD	  FÖRUTSEBARHET	  ......................................................................	  56	  
11.4	   ALLMÄN	  DISKUSSION	  KRING	  FÖR-‐	  OCH	  NACKDELAR	  MED	  ANDRA	  LAGSTIFTNINGSLÖSNINGAR	  ..........	  57	  

12	   KÄLLFÖRTECKNING	  ..........................................................................................................................	  59	  
12.1	   LITTERATUR	  .......................................................................................................................................................	  59	  
12.2	   ARTIKLAR	  ............................................................................................................................................................	  60	  
12.3	   OFFENTLIGT	  TRYCK	  ...........................................................................................................................................	  60	  
12.3.1	   Sverige	  ............................................................................................................................................................	  60	  
12.3.2	   Norge	  ..............................................................................................................................................................	  61	  

12.4	   RÄTTSPRAXIS	  .....................................................................................................................................................	  61	  
12.4.1	   Sverige	  ............................................................................................................................................................	  61	  
12.4.2	   Norge	  ..............................................................................................................................................................	  61	  
12.4.3	   Danmark	  ........................................................................................................................................................	  61	  
12.4.4	   Tyskland	  ........................................................................................................................................................	  61	  
12.4.5	   England	  ..........................................................................................................................................................	  62	  

12.5	   FÖRFATTNINGAR	  ...............................................................................................................................................	  62	  
12.5.1	   Sverige	  ............................................................................................................................................................	  62	  
12.5.2	   Norge	  ..............................................................................................................................................................	  62	  
12.5.3	   Danmark	  ........................................................................................................................................................	  62	  
12.5.4	   Tyskland	  ........................................................................................................................................................	  62	  
12.5.5	   England	  ..........................................................................................................................................................	  62	  

 



 4 

1 Abstract  

The doctrine of corporate personality and limited liability has meant great economic ad-

vantages to society by providing the opportunity for investments in large-scale businesses, but 

also a risk for opportunistic behaviour towards creditors. Piercing the corporate veil is a non-

legislated principle that means that the doctrine of corporate personality is disregarded for a 

particular debt. This essay means to discuss the differences and similarities of this principle 

between five jurisdictions (Sweden, Norway, Denmark, Germany and England), to define the 

principle’s fundamental elements in the form of a legislative proposal and to compare the le-

gal discussion on this area of law with the statements of the Supreme Court in NJA 2014 s. 

877. Piercing the corporate veil can target an operator, a natural or a legal person, who is in 

control of an association, a separate legal person. An involuntary creditor or a creditor who 

lacked the adequate capacity to protect its economic interests while entering into the credit 

contract may benefit from this principle, if the operator exercises improper industry practise, 

which has caused the debt in question or the association’s deficient payment capacity. Im-

proper industry practise may consist of undercapitalisation (the assets of the association are 

insufficient in relation to the scale, nature or risk of the company’s business), lack of inde-

pendence (the operator uses the association for other interests than that of the association) or 

commingling of assets (the operator disregards the association’s capacity of being a separate 

legal person). But this list is not exhaustive. If the requisites are met, the court will determine 

the outcome of the case through a balancing of interests. The application of the principle has 

in practise been quite restrictive in all five jurisdictions. 



 5 

2 Inledning 

2.1 Bakgrund  

Efter att ha jämfört rättsläget kring ansvarsgenombrott i fem olika rättsordningar framgår det 

tydligt att försök att precisera regeln genom lagstiftning, på ett sätt som omfattar alla relevanta 

omständigheter, genomgående har misslyckats trots decennier av juridiskt arbete från högst 

kunniga och framstående vetenskapsmän inom bolagsrättsliga frågor.1 Den naiva ambitionen 

har trots detta varit att lägga fram ett enhetligt lagförslag vars ram utgör de minsta gemen-

samma nämnarna av denna princip även om det exakta innehållet i viss mån kan variera mel-

lan dessa rättsordningar. Det huvudsakliga innehållet i denna regel borde transcendera lands-

gränserna eftersom de samhällsintressen som aktualiseras bör vara i huvudsak lika i de aktu-

ella nordeuropeiska jurisdiktionerna.2 Även om det inofficiella lagförslaget skulle implemen-

teras skulle fortsatt tolkning av principen av domstolar och rättslitteraturen krävas under en 

överskådlig framtid på samma sätt som för många andra svårtillämpade rättsregler där hänsyn 

måste tas till ett stort antal relevanta omständigheter.  

 

Varför borde då en lagstiftning kring ansvarsgenombrott införas? Läran om ansvarsgenom-

brott är idag ett skarpladdat och oberäkneligt vapen, även om det inte avfyras särskilt ofta kan 

det innebära mycket allvarliga konsekvenser, särskilt för en fysisk person som drabbas av 

personligt betalningsansvar för en juridisk persons skulder. Detta vapen avfyras på ett sätt 

som för mig framstod som slumpartat efter att ha tagit del av doktrin och rättspraxis. Man kan 

fråga sig hur förutsebart rättsläget framstår för en lekman, alltså nästan alla de praktiker som i 

verkligheten utgör måltavlor för detta skarpladdade och slumpmässiga vapen. Vapnet kan inte 

heller avskaffas eftersom det tydligt har framgått att det finns ett behov av en sådan undan-

tagsregel.3 

 

Poängen med denna metafor är att förtydliga varför det finns ett behov av en någorlunda för-

utsebar lagstiftning på området. Förutsebarheten genom det inofficiella lagförslaget framträ-

der i att det, enligt min mening, faktiskt går att förklara inom vilket område principen om an-

svarsgenombrott kan tillämpas, även om den exakta avvägningen i mer tveksamma fall är 

                                                
1 Cohn s. 190; Hagstrøm 1993 s. 278; Moberg 1992 s. 310.  
2 Schwarz-Hansen s. 436; Lau Hansen s. 9-10.   
3 Moberg 1992 s. 317, 320.  
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svårare att förutspå. Resultatet av detta blir en möjlighet för verksamhetsutövare, efter in-

formation i konkret lagstiftning, att förstå hur de kan undvika personligt betalningsansvar en-

ligt läran om ansvarsgenombrott. En positiv sidoeffekt bör även vara att lagstiftningen innebär 

en preventiv effekt mot ekonomisk brottslighet och annan skadlig användning av bolagsfor-

men.4 Denna förutsebarhet är enligt min mening eftersträvansvärt både juridiskt tekniskt och 

rättsekonomiskt och bör därför införas utifrån juristens synpunkt.  

 

Det är såklart möjligt att politiker hellre vill offra dessa få verksamhetsutövare på altaret för 

illusionen om ett begränsat betalningsansvar. I det långa loppet finns dock rättsekonomiska 

anledningar att införa en sådan lagstiftning eftersom omsättningsintresset snarare skulle stär-

kas av att det tydligt framgick när institutet blir tillämpligt samtidigt som det inofficiella lag-

förslaget såsom det är utformat inte hindrar rättslitteraturen och rättspraxis från att fortsätta att 

utveckla denna princip. Att utfallen i mer tveksamma fall inte kan förutspås genom lagstift-

ningen är ett problem som sannolikt inte går att eliminera. Den ekonomiska skadan av detta 

bör emellertid vara begränsad.  

 

Frågan om ansvarsgenombrott har åter uppmärksammats genom Processorbolagsfallet från 

Högsta domstolen den 11 december 2014 (NJA 2014 s. 877). Domslutet innebar ansvarsge-

nombrott för huvudmännen bakom Processorbolaget och HD gör vissa uttalanden angående 

principens tillämplighet. Jag menar att denna beskrivning är otydlig, otillräcklig och i viss 

mån motsägelsefull. Domen har varit uppsatsens utgångspunkt, för att genom en komparativ 

analys ta ställning till hur HD:s uttalande står sig vid en jämförelse med den rättsliga dis-

kussionen i frågan, nationellt och internationellt.  

2.2 Syfte 

Syftet har varit att granska NJA 2014 s. 877 för att avgöra huruvida domen utgör en lämplig 

bedömning av frågan om ansvarsgenombrott samt hur den står sig i en jämförelse med den 

internationella debatten på området. Utgångspunkten är därmed att utifrån avgörandet göra en 

komparativ analys kring litteratur och rättspraxis från de närliggande rättsordningarna Norge, 

Danmark, Tyskland och England och ta ställning till HD:s principiella uttalanden. Slutsat-

serna kring den rättsliga diskussionen har presenterats som ett lagförslag. 

                                                
4 Prop. 1990/91:198 s. 45.  
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2.3 Problemställning 

Problemställningen är således vilken betydelse NJA 2014 s. 877 har för den associationsrätts-

liga frågan om ansvarsgenombrott inom svensk rätt, om avgörandet håller tillräcklig kvalitet i 

jämförelse med den internationella debatten samt om det är möjligt att införa ansvarsgenom-

brott i lagtext trots att principen hittills har kännetecknats av sin icke-lagfästa rättsgrund och 

förevarande svårigheter att definiera dess tillämpningsområde.  

2.4 Metod och material 

Denna uppsats är baserad på en komparativ juridisk metod för att utifrån utländsk rätt på om-

rådet ansvarsgenombrott från Norge, Danmark, Tyskland och England ta ställning till svensk 

rätt på området, framförallt HD:s uttalanden i NJA 2014 s. 877. Genom att tillämpa en kom-

parativ metod har jag sökt förklara likheter och skillnader mellan rättssystemen, importera 

argument och finns en gemensam kärna.5 Detta eftersom det finns en nära koppling mellan 

rättstraditionen i de skandinaviska rättsordningarna och det är troligt att våra grannländer har 

haft stor inverkan på rättsläget i Sverige i denna fråga.6 Det finns även en viss koppling till 

Tyskland som ingår i den romerskgermanska rättsfamiljen.7 Störst är avvikelsen mot engelsk 

rätt som har den mer praxisbaserade traditionen om Common Law.8 Att det föreligger en av-

vikelse mellan dessa rättstraditioner har även framkommit empiriskt i denna studie.  

 

Jag har utgått från funktionalitetsprincipen och sökt finna gemensamma argument utifrån de-

ras funktion oberoende av benämning.9 Att litteraturen använder olika begrepp för samma 

argument förekommer till och med internt inom de olika rättsordningarna på detta område 

(!).10 Praesumptio similitudinis har inte tillämpats, men även om rättsordningarna till viss mån 

når olika resultat så har utgångspunkten varit att de argument som passar in i en svensk kon-

text likaledes kan vara av relevans att åberopa inför domstol.11  

 

Rättstransplantationer innebär att nya lösningar, begrepp och modeller importeras direkt från 

andra rättssystem.12 Enligt Savigny är detta inte möjligt att göra rakt av eftersom rätten är en 

                                                
5 Korling s. 141, 143.  
6 Ibid s. 142, 149; Schwarz-Hansen s. 436; Lau Hansen s. 9-10.  
7 Korling s. 150.  
8 Ibid.  
9 Ibid s. 153.  
10 Jmf. ”dominerende rådighet” enligt Hagstrøm 2008 s. 99; Aakvaag s. 109; NRt 1932 s. 1015; Krüger Andersen s. 666. 
11 Korling s. 153-154; Schwarz-Hansen s. 436.  
12 Korling s. 158.  
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del av samhället och dessa regler är inkompatibla med bland annat ekonomiska och politiska 

omständigheter i andra rättsordningar.13 Watson är av motsatt uppfattning och menar att juri-

diken är isolerad från resten av samhället och att rättstransplantationer därmed kan ge-

nomföras.14 Eftersom jag menar att reglerna om ansvarsgenombrott till stor del är kopplade 

till rättsekonomiska överväganden15 framstår en direkt rättstransplantation från andra länder 

som en olämplig lösning. Trots detta tillämpas ofta komparativ rätt i domstolar såsom en se-

kundär källa för att komplettera, tolka och fylla ut luckor i de primära källorna,16 även om 

detta har kritiserats för att det innebär bristande respekt för lagstiftarens vilja.17  

 

Det framgår efter den harmonisering som har skett av skadeståndsrättsliga regler inom EU att 

det inom vissa områden finns en gemensam kärna av allmänna rättsprinciper.18 Lagförslaget i 

denna uppsats syftar således till att finns en sådan gemensam kärna och inte till att genomföra 

rättstransplantationer. För att säkerställa att inkompatibla utländska regler inte införs rakt av, 

krävs enligt min mening en nära koppling till de rättsekonomiska aspekter som utgör kärnan 

för principens legitimitet. Detta bör dock inte hindra att inspiration hämtas från argument som 

framförts i utländsk rätt gällande frågor som ännu inte prövats i Sverige.  

 

Materialet har utgjorts huvudsakligen av den rådande rättsuppfattningen i litteraturen, artiklar, 

rättspraxis och förarbeten. Utifrån detta har ett lagförslag sammanställts med ambitionen att 

täcka in diskussionen i det ovanstående materialet. Norsk, dansk och engelsk rätt har till stor 

del studerats genom artiklar, litteratur och rättsfall på originalspråk. Tysk rätt har främst stu-

derats genom komparativ litteratur på området. Av utrymmesskäl har enbart svenska rättsfall 

på området sammanfattats i texten, för att underlätta läsarens förståelse av ämnet. Analysen 

har emellertid till stor del baserats på utländska rättsfall. 

2.5 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till diskussionen om ansvarsgenombrott som en allmän rättsprincip som 

gäller de fall av betalningsansvar som inte kan hänföras till specifika lagreglerade institut. 

Behovet av en sådan generell rättsprincip varierar mellan olika rättsordningar, delvis på grund 

                                                
13 Korling s. 158.  
14 Ibid s. 159.  
15 Se avsnitt 3 nedan.  
16 Korling s. 161-162.  
17 Ibid s. 167.  
18 Ibid s. 162.  
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av utformningen av andra ansvarsregler för associationens funktionärer och delägare. I texten 

har dessa regler emellertid endast presenterats kortfattat och fokus är istället kring de argu-

ment, kriterier och överväganden som har presenterats avseende rättsprincipen. Ansvarsge-

nombrott där domstolen bortser från att associationen är en separat juridisk person med resul-

tatet solidariskt betalningsansvar beträffande en viss skuld har varit mitt huvudsakliga fokus-

område, men det förekommer även diskussioner kring genomsyn och identifikation, intresse-

avvägningen i dessa fall blir emellertid annorlunda.  

2.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med en introduktion av svensk litteratur och tidigare rättspraxis jämfört med 

utländsk rätt på området (Del I). Därefter följer en sammanställning av rättsläget i form av ett 

förslag till lagstiftning med efterföljande förklaring till hur denna bör tolkas (Del II). Avslut-

ningsvis har HD:s avgörande jämförts med denna sammanställning för att utvärdera de argu-

ment som HD framför kring rättsläget (Del III).  
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DEL I – Gällande rätt i en komparativ jämförelse 
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3 Historisk och rättsekonomisk bakgrund  

3.1 Juridiska personer med begränsat betalningsansvar 

Behovet av en form för att driva kapitalintensiv verksamhet växte fram under 1800-talet i 

Sverige. En drivande anledning till 1848 års aktiebolagslag var utbyggnaden av järnvägsnätet 

i landet.19 Grunden var att en spridd ägarkrets medförde större separation mellan ägande och 

ledning i bolaget och mindre kontroll över verksamheten för delägare och eftersom risken att 

bära bolagets skulder kunde innebära väsentliga konsekvenser för en enskild person utgjorde 

detta ett hinder för investerare.20 Detta problem kunde emellertid lösas genom att skapa en 

bolagsform med begränsat betalningsansvar och den ökade risken för borgenärer motiverades 

av allmännyttiga ändamål.21 Det begränsade betalningsansvaret sågs först som ett privilegium 

för särskilt allmännyttiga företag men kom efter tiden att omfatta ett större antal aktiebolag.22 

 

Den huvudsakliga anledningen till aktiebolagets framgång är emellertid inte att dessa allmän-

nyttiga syften väger tyngre än borgenärernas intressen, även borgenärer kan nämligen göra en 

förtjänst på att bolag drivs med begränsat betalningsansvar. I ett bolag med spritt ägande och 

obegränsat betalningsansvar uppkommer avsevärda övervakningskostnader för delägarna som 

endast väljer att investera om dessa kostnader understiger den förväntade utdelningen.23 Kost-

naden för att bedöma den ekonomiska ställningen för ett bolag med begränsat betalningsan-

svar är dock lägre eftersom hänsyn i värderingen inte behöver tas till ägarkretsens ekonomi 

utan kan begränsas till att gälla bolaget.24 Begränsat betalningsansvar medför således lägre 

transaktionskostnader och delägare och borgenärer kan dela på detta överskott genom den 

räntebetalning som avtalas i samband med kreditgivning och borgenärer kan begränsa sin risk 

genom att erhålla säkerhet till skydd för sin fordran.25  

 

Eftersom lägre övervakningskostnader möjliggör en diversifierad investering, vilket är mer 

attraktivt för riskaversa investerare, underlättar denna bolagsform även tillgången till finansie-

ring på marknaden i stort.26 Eftersom borgenärerna tar betalt för den ökade risk som begränsat 

                                                
19 Moberg 1998 s. 30. 
20 Ibid s. 32. 
21 Ibid s. 30. 
22 Ibid. 
23 Lau Hansen s. 35. 
24 Schwarz-Hansen s. 444-446. 
25 Lau Hansen s. 35. 
26 Ibid s. 35; Moberg 1998 s. 33. 
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betalningsansvar medför, hamnar båda parter i en bättre position och därför är ett system med 

begränsat betalningsansvar gentemot frivilliga borgenärer ekonomiskt rationellt.27  

 

Det finns emellertid en ekonomisk princip som verkar i motsatt riktning, nämligen att den 

som kan förebygga en skada också bör bära ansvaret för förebygga denna. Annars kommer 

denna person att externalisera kostnaden för skadan och vidtar således inte de kostnadseffek-

tiva motåtgärder som hade kunnat förebygga skadan.28 Så länge frivilliga och informerade 

borgenärer avtalar med verksamhetsutövare är det begränsade betalningsansvaret en effektiv 

lösning. Men reglerna om begränsat betalningsansvar medför emellertid möjligheter till op-

portunistiskt beteende där ofrivilliga borgenärer, eller borgenärer som inte haft möjlighet att 

tillvarata sina ekonomiska intressen genom kreditavtalet, gör en förlust vid bolagets insolvens 

samtidigt som en vinst eller en chans till vinst uppkommer för en separat person som utövar 

kontroll över bolaget.29 Syftet med läran om ansvarsgenombrott är att motverka denna an-

vändning av bolagsformen och tillämpningsområdet är de fall där lagstiftning saknas för att 

skydda ofrivilliga och felinformerade borgenärer. 

 

Vid tillämpning av ansvarsgenombrott svarar verksamhetsutövaren personligen för bolagets 

skuld och blir således tvungen att internalisera skadan, vilket medför att verksamhetsutövaren 

får ett incitament att förebygga denna skada. Om det begränsade betalningsansvaret åsidosätts 

regelmässigt försvinner emellertid de fördelar som uppkommer genom användningen av bo-

lagsformen. Institutet fordrar därmed en restriktiv tillämpning. Ansvarsgenombrott bör såle-

des tillämpas när det krävs för att verksamhetsutövaren ska internalisera skadan.30 

3.2 Koncernproblematiken 

Efter att en bolagsform med begränsat betalningsansvar blivit etablerad tilläts med tiden även 

dessa bolag att bli ägare i andra bolag med begränsat ansvar. Bolagskoncerner möjliggjordes 

således utan någon egentlig diskussion kring om det begränsade ansvaret skulle gälla för de-

lägare som är juridiska personer.31 Utvecklingen har gått från bolag organiserade i enskilda 

                                                
27 Lau Hansen s. 35. 
28 Ibid s. 36; Schwarz-Hansen s. 441-442. 
29 Davies s. 212. 
30 Jmf. Lau Hansen s. 37.  
31 Moberg 1998 s. 39-40. 
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enheter till att oftare vara delar av gemensamma ekonomiska koncerner.32 Bolagskoncerner 

möjliggör ekonomiska fördelar men också risker för dotterbolagets borgenärer.33  

 

Genom en koncernstruktur möjliggörs effektiv riskallokering, vilket underlättar koncernens 

möjligheter att investera i riskfyllda verksamheter, vilka inte ska belasta den huvudsakliga 

verksamheten.34 En annan fördel med koncernstrukturer är synergieffekter som förbättrar 

koncernens totala resultat.35 Synergieffekter förutsätter emellertid ett centralt ledarskap.36 Häri 

ligger risken gentemot bolagets borgenärer när bolagskoncerner agerar som en gemensam 

ekonomisk enhet samtidigt som varje bolag utgör en separat juridisk person med egna rättig-

heter och förpliktelser.37 På samma sätt som gentemot verksamhetsutövare som är fysiska 

personer uppkommer således ett behov av regler för skydd mot missbruk av det begränsade 

betalningsansvaret mellan koncernbolag. 

4 Svensk rätt 

4.1 Allmänt om rättsläget kring ansvarsgenombrott 

Sedan början av 1900-talet råder den allmänna uppfattningen att associationer utgör juridiska 

personer med egna rättigheter och skyldigheter.38 Aktieägare i privata och publika aktiebolag 

har begränsat betalningsansvar för bolagets skulder,39 och svarar endast för det kapital de 

skjuter in för att teckna aktier, minst 50 000 kr respektive 500 000 kr i aktiekapital totalt.40 På 

samma sätt svarar medlemmar i ekonomiska föreningar och kommanditdelägare i komman-

ditbolag enbart för sin insats.41 Eftersom borgenärerna enligt huvudregeln inte har möjlighet 

att erhålla betalning utöver de medel som representerar insatsen eller aktiekapitalet får de 

istället genom reglerna om publicitet av associationens ekonomiska uppgifter en möjlighet att 

ta ställning till vilken räntebetalning eller sakrättslig säkerhet de vill kräva enligt kreditavtalet 

för att de ska vara villiga att utge ett lån till associationen. 

 

                                                
32 Schwarz-Hansen s. 435. 
33 Moberg 1998 s. 42. 
34 Schwarz-Hansen s. 438. 
35 Ibid s. 439. 
36 Ibid s. 440. 
37 Ibid s. 435; Krüger Andersson s. 663. 
38 Moberg 1998 s. 26-27. 
39 1 kap. 3 § ABL. 
40 1 kap. 5, 14 §§ ABL. 
41 1 kap. 3 § LEK; 3 kap. 3 § HBL.  
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Ett utomobligatoriskt ansvar för ett bolags skulder på allmän rättsgrund om ägaren har haft ett 

dominerande inflytande diskuterades av Nial redan 1935.42 Ett urval av andra väl refererade 

texter på området är skrivna av Hellner,43 Rohde,44 Moberg,45 Brocker och Grapatin.46 An-

svarsgenombrott tillämpades av HD först gentemot ekonomiska föreningar i rättsfallen NJA 

1935 s. 81 och NJA 1942 s. 473 men avslogs i NJA 1944 s. 35, sedan mot aktiebolag i det 

mest centrala avgörandet NJA 1947 s. 647 samt i NJA 1975 s. 45 och avslogs i NJA 1982 s. 

244 samt NJA 1992 s. 375. Genom Betalningsansvarskommittén publicerades betänkandet 

Ansvarsgenombrott m.m. (SOU 1987:59) om personligt betalningsansvar i aktiebolag och 

ekonomiska föreningar, som emellertid inte ledde till lagstiftning.47 Frågan om ansvarsge-

nombrott har kommenterats i litteratur och domstolar både i Sverige och utomlands, men det 

råder ingen enhetlig uppfattning om vad institutet innebär eller hur det ska tillämpas. 

4.2 Tidigare rättspraxis 

4.2.1 Skrädderiföreningsfallet (NJA 1935 s. 81) 

Nils Sandström bedrev skrädderiverksamhet och bildade Nils Sandströms skrädderiförening 

u.p.a., vars andelar innehades av Sandström själv samt fyra av dennes anställda, som enligt 

utsago medverkade vid äventyr av deras anställning. Verksamheten fortgick på samma sätt 

som innan föreningens bildande och kapitalet var mycket begränsat. En leverantör väckte ta-

lan gentemot Sandström och yrkade att denne skulle vara betalningsskyldig för leveranser till 

föreningen som inte hade betalats. Leverantören anförde att föreningen endast var en pappers-

konstruktion som inte utgjorde en självständig juridisk person. 

 

Högsta domstolen menade att det var uppenbart att föreningen tillkommit för att Sandström i 

föreningens namn skulle kunna bedriva verksamhet som var identisk med den han tidigare 

bedrivit i eget namn. Föreningen hade uteslutande drivits för Sandström räkning och varorna 

kom denne till godo. HD bortsåg från det faktum att det rörde sig om en registrerad ekono-

misk förening och att varorna har beställts och mottagits i dennes namn, Sandström var per-

                                                
42 Aktiebolagsrättsliga studier: röstavtal, enmansbolag och dotterbolag, fusion, 1935, s. 120-123. 
43 Juridiska personers skadeståndsansvar, teori och praxis, Festskrift till Hjalmar Karlgren, 1964.  
44 Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder, Festskrift till Jan Hellner, 1984. 
45 Är inte Sverige moget för bolagsrättslig striptease? Festskrift till Per-Olof Bolding, 1992; Moderbolags ansvar för dotter-
bolags skulder, 1998. 
46 Ansvarsgenombrott, 1996. 
47 Moberg 1992 s. 310. Betänkandet återges under avsnitt 4.3 nedan. 
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sonligt ansvarig för föreningens skuld. HD hänvisar här till krav enligt dåvarande lagen om 

ekonomiska föreningar men rättsfallet anses ändå relevant för läran om ansvarsgenombrott.48  

4.2.2 Entreprenadskadefallet (NJA 1942 s. 473) 

Tryckeriaktiebolaget Fylgia bedrev tryckeriverksamhet och ämnade utöka sin verksamhet till 

den angränsande tomten nr 5 som i sin tur låg granne med tomt 7 som ägdes av konstnären W. 

Kåge. Fastighetsföreningen Fyrkanten nr 5 u.p.a. ägdes till 46/50 delar av Fylgiabolaget och 

resterade delar innehades för bolagets räkning av närstående personer för att uppfylla kravet 

om fem medlemmar. Föreningen anlitade en entreprenör för att utföra en byggnation på tomt 

nr 5 och skador orsakades på konstnärens fastighet. Konstnären väckte skadeståndstalan 

gentemot byggherren (fastighetsägaren) som han menade var Fylgiabolaget, eftersom före-

ningen endast utgjorde en vilseledande fiktion. Bolaget invände att detta var en absurditet 

eftersom föreningen var en egen juridisk person som hade undertecknat entreprenadkontraktet 

och stod som ägare till tomt nr 5.  

 

Rådhusrätten medgav konstnärens krav mot Fylgiabolaget eftersom samtliga andelar i före-

ningen kontrollerades. I praktiken hade bolaget rådighet över tomt nr 5 och arbetet hade be-

drivits för dennes räkning. Svea hovrätt ville upprätthålla principen att föreningen var en egen 

juridisk person men HD delade R.R:ns uppfattning att ansvarsgenombrott skulle tillämpas 

eftersom bolaget i verkligheten råder över tomten såsom om bolaget var fastighetsägare och 

var därmed skadeståndsskyldig såsom byggherre.  

4.2.3 Fastighetsföreningsfallet (NJA 1944 s. 35) 

Ett konsortium bildade flera fastighetsföreningar vars ändamål uppgavs till att bereda bostäder 

åt medlemmarna men som i själva verket hade till syfte att förvärva en fastighet, bebygga 

denna och därefter sälja till förtjänst. En borgenär med inteckning i en sådan förening valde 

att byta sin inteckning mot utfärdade skuldebrev vars förmånsrätt var sämre än den ursprung-

liga inteckningen. När föreningen gick i konkurs visade det sig att fastigheten hade betydligt 

lägre värde än vad säljarna hade uppgivit och borgenären erhöll därmed inte betalning för sin 

skuld. Borgenären yrkade att personerna bakom föreningen skulle hållas ansvariga eftersom 

ingen giltig förening uppkommit. 

 

                                                
48 Jmf. 1 § Lag (1911:55 s. 1) om ekonomiska föreningar; Rohde s. 486; Andersson s. 277. 



 16 

Föredragande inför HD argumenterade för ansvarsgenombrott och fäste vikt vid att förening-

en enbart tillkommit i huvudmännens syfte, att sammanträden för föreningen eller dess sty-

relse inte hållits i ordentlig ordning, att räkenskaper inte förts samt att vinster som uppkommit 

vid försäljning hade förfogats direkt av vissa medlemmar. Den ena föredraganden uttalade att 

”Omständigheterna giva sålunda vid handen att den i föreningens namn bedrivna verksam-

heten skett uteslutande för konsortiemedlemmarnas räkning”. Enbart ett justitieråd gillade 

yttrandet, majoriteten menade att de rättsliga förutsättningarna saknades.  

4.2.4 Sidbrodammsfallet (NJA 1947 s. 647) 

Fyra aktiebolag och Nyköpings stad bildade ett aktiebolag (Intressentbolaget) för att upprätta 

förvärva en damm vid sjön Båvens utlopp till Lidsjön. Aktieägarna ägde egna vattenverk i 

Nyköpingsån som effektiviserades genom Intressentbolagets verksamhet. Intressentbolaget 

självt ägde inte något vattenverk. Dammen brast och orsakade betydande skador på närlig-

gande markområden tillhörande Edeby säteri som yrkade rätt till skadestånd från aktieägarna 

eftersom Intressentbolaget var insolvent. 

 

Samtliga instanser konstaterade att aktieägarna skulle svara för Intressentbolagets skulder. 

Aktieägarna ansågs ha bestämmande inflytande i bolaget då de ägde samtliga aktier. Bolaget 

drevs till förmån för ägarnas egen verksamhet, bolaget hade inte någon självständig verksam-

het, aktiekapitalet var begränsat och kostnaderna hade täckts genom tillskott. Slutsatsen blev 

att aktieägarna hade skapat ett ”icke bärkraftigt bolag” som endast hade tjänat som intressen-

ternas ”gemensamma verkställighetsorgan”.  

4.2.5 Holmenbolagsfallet (NJA 1975 s. 45) 

Fallet gällde två bolag, Holmenbolaget och Bilbolaget, som ägdes av en direktör och dennes 

närstående, bolagen företräddes av direktören i styrelsen och som firmatecknare. Bilbolaget 

överlät tillgångar till Holmenbolaget såsom kommissionärsgods, som Bilbolaget hade möjlig-

het att återkräva. Trots att Holmenbolaget inte redovisat förluster saknades tillgångar och bo-

laget hade en avsevärd skuldbörda. Holmenbolaget förklarades i konkurs. Borgenärerna yr-

kade att Bilbolaget skulle utge betalning för deras fordringar.  

 

HD konstaterar att betalningsansvar inte kan göras gällande enbart på den grund att bolagen 

har personell gemenskap eller att Holmenbolaget drivits uteslutande i Bilbolagets intresse. 
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Eftersom Holmenbolagets tillgångar inte har varit tillräckliga relaterat till verksamheten har 

den heller inte ansetts självständig i förhållande till Bilbolaget. Holmenbolagets enda till-

gångar var billagret, som dessutom kunde återtas av Bilbolaget, och vinster överfördes till 

Bilbolaget varje år. Bilbolaget betraktades därför som den egentlige rörelseidkaren och Bilbo-

laget förpliktades att svara för borgenärernas skulder.  

4.2.6 Byggma Sydfallet (NJA 1982 s. 244) 

Byggma Syd AB var ett bolag inom Byggmakoncernen som i sin tur ägde flera dotterbolag. 

Samtliga anställda inom koncernen var anställda hos Byggma Syd och där upptogs även vins-

ter från dotterbolagen. Koncernen hade gemensam redovisning och i denna hade dotterbola-

gens leverantörsskulder redovisats som Byggma Syds, bolagen hade även gemensam moms-

redovisning. Dotterbolagens leverantörer meddelades att fakturor skulle skickas direkt till 

Byggma Syd som genom en central ekonomiavdelning avsåg att gemensamt handlägga dessa 

betalningar. Dotterbolagen hade emellertid egna tillgångar i form av varulager, inventarier 

och fastigheter. När Byggma Syd gick i konkurs bevakade vissa av dotterbolagens leverantö-

rer sina fordringar direkt i dennes konkurs.  

 

Hovrätten avslog yrkandet men förde en diskussion kring ansvarsgenombrott. Domstolen me-

nade att dotterbolagen intagit en osjälvständig ställning, att dotterbolagen inte getts tillräckligt 

kapital att svara för förbindelser och att denna integration har haft en illojal karaktär mot bor-

genärerna. Det fanns emellertid omständigheter som talade mot att Byggma Syd agerat illo-

jalt. Bolaget hade uttalat att dotterbolagen inte skulle ”tömmas på sin substans” och även om 

vinster överfördes så återfördes medel till bolagen i samband med årsbokslutet för att täcka 

skulder. Det ansågs därmed att Byggma Syd inte agerat illojalt och blev således inte betal-

ningsansvariga enligt principen om ansvarsgenombrott. HD biföll kärandens talan på avtals-

rättslig grund och tog inte ställning till frågan om ansvarsgenombrott. 

4.2.7 Varbergs kommunfallet (NJA 1992 s. 375) 

Varbergs kommun inrättade en stiftelse som tillsammans med en grupp privata investera bil-

dade två aktiebolag i syfte att upprätta ett lekland. Kommunen ägde 55 % av aktierna i Him-

lebolaget som i sin tur var moderbolag till Leklandsbolaget. Båda bolagen gick i konkurs och 

borgenären, Svenska Handelsbanken, riktade talan mot kommunen med grund dels i ett letter 

of intent och dels genom principen om ansvarsgenombrott. Det anfördes att bolaget hade ett 
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begränsat antal aktieägare, att det saknade självständigt affärsmässigt syfte eftersom det end-

ast utgjorde ett instrument att förverkliga ett projekt inom kommunens verksamhet och inte 

alls var vinstbringande, att bolaget varit helt underställt kommunala beslut och kommunal 

ledning samt att bolaget varit underkapitaliserat med enbart ett aktiekapital om 200 000 kr 

jämfört med en skuld till banken om 12,6 miljoner kr.  

 

Bankens talan ogillades av samtliga instanser på båda grunderna. Tingsrätten anför i frågan 

om ansvarsgenombrott att bolagen visserligen är underkapitaliserade, eget affärsmässigt syfte 

saknas och det har kontrollerats av kommunen. Med hänvisning till SOU 1987:59 menar 

domstolen dock att banken har varit medveten om de faktorer som åberopats till stöd för på-

ståendet om ansvarsgenombrott. Eftersom banken inte har tillvaratagit sitt eget intresse genom 

säkerheter eller garantier beror deras förlust antingen på ett medvetet risktagande eller en 

missbedömning och därmed saknas skäl för att bevilja ansvarsgenombrott.  

4.3 Lagstiftningsarbetet i Sverige 

Betänkandet Ansvarsgenombrott m.m. (SOU 1987:59) publicerades 1987 av Betalnings-

ansvarskommittén och lagrådsremiss överlämnades 1991. Lagrådet hade flera anmärkningar, 

vilket påverkade att förslaget inte ledde till lagstiftning.49 Betänkandet avsåg aktiebolag och 

ekonomiska föreningar och innehöll förslag till 1 kap. 1 a § ABL enligt följande: 

 
”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 eko-
nomiska 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 delä-
gare, som gjort vad som på honom skäligen ankommit för att upplysa borgenären om bolagets ekono-
miska förhållanden.  
 
Den som utan att vara delägare har ett bestämmande inflytande över bolagets verksamhet är ansvarig 
enligt de grunder som anges i första stycket. 
 
Ifråga om rätt att påkalla betalningsansvar enligt vad nu är sagt och om väckande av talan härom till-
lämpas bestämmelserna i 4 kap. 19 och 20 §§ konkurslagen (1987:672).” 
 

Lagförslaget kritiserades för att använda sig av för vaga formuleringar som skulle innebära 

rättsosäkerhet i tillämpningen.50 Även om syftet att verka preventivt mot illojala verksam-

                                                
49 Moberg 1998 s. 19; SOU 2001:1 s. 284.  
50 Prop. 1990/91:198 s. 44. 
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hetsutövare var berömvärt ansågs utformningen för vag för att kunna bidra till detta.51 Otill-

börlighetsrekvisitet och uppenbarhetsrekvisitet var särskilt kritiserade. Dessa ansågs ha karak-

tären av värdeomdömen starkt kopplade till personliga åsikter.52 Uppenbarhetsrekvisitet an-

sågs vidare föranleda en risk för efterhandskonstruktioner.53  

 

Lagförslaget har ansetts utgöra en viss sammanfattning av doktrinens diskussion på området 

som tyvärr misslyckas med att vägleda kring det faktiska rättsläget.54 Även om lagrådet me-

nade att bestämmelsen går längre än vad som följde av rättspraxis utgör den i vissa avseenden 

en begränsning av principen.55 Lagförslaget ansågs bristfälligt i det att det inte exemplifierade 

andra grunder för ansvarsgenombrott.56 Som Andersson påpekar har emellertid lagförslaget i 

stor utsträckning refererats till i litteraturen och rättspraxis, rättssäkerheten i detta kan ifråga-

sättas.57 Betänkandet har därför antagits haft betydelse för rättsläget i fortsättningen av denna 

uppsats. Sedan dessa har lagstiftaren konstaterat att det saknas skäl att införa en generell lag-

regel men att den princip som vuxit fram genom rättspraxis fortfarande utgör gällande rätt.58 

4.4 Processorbolagsfallet (NJA 2014 s. 877) 

4.4.1 Omständigheterna i målet samt underrätternas bedömning 

Mats Hultnäs och Jan Lundberg var aktieägare i Arctos och Fågelbro koncernerna under 

1990-talet, vars verksamheter till viss del bestod av upplägg med skatteavdrag genom CFC-

bolag.59 Bolagens skatteupplägg underkändes av Skatteverket och de efterföljande skattetill-

läggen innebar konkurs. Konkursbona väckte talan gentemot Deloitte AB för vårdslös skat-

terådgivning och yrkade 64 miljoner kr i skadestånd. Skadeståndstalan överläts sedermera för 

160 000 kr till Hultnäs och Lundberg Processor AB (Processorbolaget), ägt av huvudmännen 

Mats Hultnäs och Jan Lundberg.60  

 

                                                
51 Prop. 1990/91:198 s. 45.  
52 Ibid s. 44. Mer om detta under avsnitt 10.1 nedan. 
53 Ibid s. 45.  
54 Se Moberg 1992 s. 318. 
55 Se Prop. 1990/91:198 s. 7. 
56 Moberg 1992 s. 319. Jmf. avsnitt 9 nedan.  
57 Se Andersson s. 295. Jmf. t.ex. NJA 1992 s. 375.  
58 Prop. 2004/05:85 s. 207-208; SOU 2001:1 s. 289. 
59 Se huvudmålet, Stockholms tingsrätts avd. 5 dom 2011-03-21 nr T 4874-04. 
60 Se underinstansernas avgöranden, Svea hovrätts avd. 7 dom 2014-03-20 nr T 3030-13 samt Stockholms tingsrätts avd. 2 
dom 2013-03-11 nr T 12533-11. 
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Processorbolagets verksamhetsföremål var att bedriva finansiella tjänster, handel med värde-

papper och legala skadeståndsprocesser samt därmed förenlig verksamhet. Mats Hultnäs var 

styrelseledamot och Jan Lundberg suppleant i bolaget och båda hade rätt att teckna bolagets 

firma. Bolagets aktiekapital var 100 000 kr, bolaget hade inga anställda och skadeståndspro-

cessen mot Deloitte var den enda verksamhet som kom att bedrivas i bolaget. Processorbola-

get tillfördes därefter endast det kapital som behövdes för att betala de egna rättegångskostna-

derna för skadeståndstalan i tingsrätten. När bolaget förlorade målet riktade Deloitte krav på 

rättegångskostnader om 3,3 miljoner kr. Bolagets hade i det läget endast tillgångar till ett 

värde av 3 000 kr och bolaget försattes därför i konkurs.  

 

Deloitte väckte talan gentemot Mats Hultnäs och Jan Lundberg i tingsrätten för att såsom ak-

tieägare svara för Processorbolagets rättegångskostnader genom läran om ansvarsgenombrott. 

Deloitte åberopade att huvudmännen hade agerat vårdslöst genom att väcka talan eftersom 

vinstchanserna var så små och att risken att betala Deloittes rättegångskostnader borde ha av-

skräckt dem. Deloitte framhävde vidare att de var ofrivilliga borgenärer i en domstolstvist där 

motparten avsiktligt gjort sig själv insolvent. Bolaget syftade endast till att tillvarata aktieä-

garnas personliga intressen och var således osjälvständigt i förhållande till ägarna. Huvud-

männen hade även ett bestämmande inflytande, bolaget saknade anställda och inkomstbring-

ande verksamhet, bolaget tillfördes inte tillräckligt kapital och de inkomster som har funnits 

har enbart varit fakturor ställda till närstående bolag i samband med att ombudskostnader för-

fallit till betalning. Huvudmännen invände att bolagets verksamhet hade varit möjlig att ge-

nomföra i praktiken om inte Deloitte drivit processen så att onödigt höga rättegångskostnader 

uppkom, att de avsåg att bedriva annan verksamhet om de hade vunnit processen mot Deloitte 

samt att bolaget inte var underkapitaliserat eftersom kapitalet återställts varje gång kapitalbrist 

förelåg.  

 

Tingsrätten menar att principen om ansvarsgenombrott ska tillämpas mycket restriktivt och 

endast när ägare på ett stötande sätt använt bolagsformen för att minimera egen ersättnings-

skyldighet och att bolaget samtidigt varit underkapitaliserat. De hävdar därefter att relevanta 

omständigheter i denna bedömning är att bolaget saknat affärsmässigt syfte, självständig 

verksamhet eller varit underkapitaliserat i förhållande till verksamheten. Tingsrätten fann att 

bolagets enda transaktioner var kopplade till betalning av ombudskostnader i huvudmålet och 

det var därmed uppenbart att bolaget saknat självständigt affärsmässigt syfte och verksamhet 

utan att bolaget endast agerat som en osjälvständig mellanman mellan huvudmännen och de-
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ras ombud i processen. Huvudmännen borde förstått att processen innebar högre kostnader 

och borde ha tillfört mer kapital till bolaget för att kunna täcka motpartens rättegångskostna-

der i händelse av förlust, bolaget har dessutom förbrukat mer än hälften av aktiekapitalet vid 

flera tillfällen och försatts i konkurs några få dagar efter förlusten i huvudmålet och kan såle-

des konstateras underkapitaliserat.  

 

Tingsrätten konstaterar att deras förfarande varit otillbörligt och att det saknas skyddsintresse 

för det allmänna omsättningsintresset för att skydda transaktionen medan borgenärernas för-

troende för aktiebolagsformen å andra sidan kan skadas av om det begränsade betalningsan-

svaret upprätthålls, därmed förelåg tillräckliga förutsättningar för att tillämpa principen om 

ansvarsgenombrott. Huvudmännen ansågs båda ha bestämmande inflytande i bolaget. De 

ägde båda varsin hälft av aktierna, Mats Hultnäs var ensam styrelseledamot och Jan Lundberg 

var suppleant men båda var firmatecknare och Jan Lundberg var en drivande kraft i beslutet 

att genomföra processen och genomförde dessutom betalningar till ombudet via ett dotterbo-

lag. Båda blev därmed personligt och solidariskt betalningsansvariga för bolagets skulder. 

Tingsrättens dom fastställdes i denna del av Svea hovrätt. 

4.4.2 Högsta domstolens uttalanden kring principen om ansvarsgenombrott 

HD hänvisar till ansvarsgenombrott som en allmän civilrättslig princip som är fastslagen i 

rättspraxis. Ansvarsgenombrott kan förklaras genom icke lagfästa rättsprinciper i form av 

antingen (1) en oskriven associationsrättslig genombrottsregel, att (2) bolagets verksamhet 

ansågs bedriven av ägarna själva eller (3) allmänna rättsprinciper om utomobligatoriskt ska-

deståndsansvar för den skada som orsakats av bolaget. Principen blir även tillämplig på andra 

särskilt kvalificerade fall. Ansvarsgenombrott ska enligt lagstiftaren tillämpas om aktieägar-

nas frihet från betalningsansvar annars leder till stötande konsekvenser, men detta ska ske 

med försiktighet eftersom det begränsade betalningsansvaret är en hörnsten inom aktiebolags-

rätten. Förpliktelser kan göras gällande inte bara mot part som har det formella åtagandet, 

men även mot den som har det reella intresset av verksamheten.  

 

Principen om ansvarsgenombrott är främst relevant för ofrivilliga borgenärer, som i vissa fall 

är i behov av ett förstärkt rättsskydd. Frivilliga borgenärer kan generellt utvärdera bolagets 

ekonomiska ställning och har därmed fått sitt rättsskydd tillgodosett genom de associations-

rättsliga reglerna. Om skyddsbehovet kan föranleda ansvar beror på vilken typ av fordran det 
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rör samt ändamålen med den rättsregeln. Den som stäms i domstol kan i princip inte undandra 

sig rättegång utan är istället skyddad av rättegångskostnadsreglerna, som har en viktig hand-

lingsdirigerande effekt för käranden.  

 

Processorbolagets enda transaktioner rörde de egna rättegångskostnaderna och någon plan för 

fortsatt verksamhet efter förlust i tingsrätten saknades. Bolaget har endast utgjort ett medel för 

Mats Hultnäs och Jan Lundberg att kunna driva processen med begränsad risk för negativa 

konsekvenser men med bibehållen möjlighet till ekonomiska fördelar. Upplägget syftade 

därmed enbart till att kringgå rättegångskostnadsreglerna. Ansvarsgenombrott meddelades 

därför gentemot huvudmännen för Processorbolagets skulder. 

5  Ansvarsgenombrott enligt utländska rättsordningar 

5.1 Diskussionen inom EU-rätten  

Utkastet till EU:s nionde bolagsdirektiv med materiella koncernrättsliga regler återkallades 

1990.61 Direktivet grundades huvudsakligen på tysk rätt och var mycket kritiserat i kommiss-

ionen.62 Direktivets artikel 9 innebar att det bolag som uppträder som om det företräder led-

ningen av ett dotterbolag svarar för de skulder som ingås till förmån för andra intressen än 

dotterbolaget.63 Till dags dato har inga bolagsrättsliga koncernregler på detta område införts i 

EU-rätten.  

5.2 Läran om ansvarsgjennombrudd enligt norsk rätt 

Utgångspunkten i norsk rätt är begränsat betalningsansvar för aktieägare inom aksjeselskap 

(AS), där det minsta tillåtna aktiekapitalet är 30 000 NKR64 och för allmennaksjeselskap 

(ASA), där motsvarande belopp är 1 miljon NKR.65 Utöver de lagregler som aktualiserar be-

talningsansvar för verksamhetsutövare kan undantag göras om det föreligger ”særlig grunn-

lag”, vilket har tolkats som mer än övervägande skäl.66 På samma sätt som i Sverige har frå-

gan varit föremål för ett lagbetänkande som beslutade att överlåta frågan till rättspraxis sna-

rare än att reglera frågan i lagtext.67 Utredningen konstaterade dock att institutet endast bör 

                                                
61 Andenæs 2009 s. 449. 
62 Ibid. 
63 Brocker s. 82.   
64 1 kap. 1 § 2 st., 3 kap. 1 § 1 st. Aksjeselskapsloven.  
65 1 kap. 2 § 1 st., 3 kap. 1 § 1 st. Allmennaksjeselskapsloven.  
66 NOU 1992:29 s. 44.  Jmf. NRt 1991 s. 199 det krävs ”noe spesielt” för att kunna skära igenom det begränsade ansvaret.  
67 NOU 1992:29. 
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förekomma om det vore otillbörligt eller helt orimligt för borgenärerna att upprätthålla det 

begränsade betalningsansvaret.68  

 

Litteraturen är oenig om existensen av ett ansvarsgjennombrudd-institut men det står klart av 

praxis från høyesteretten att direktkrav kan riktas mot aktieägare under vissa omständighet-

er.69 Att närmare precisera dessa omständigheter är dock mer svårbedömt.70 Avgörande blir 

en helhetsbedömning utifrån omständigheter som huruvida verksamhetsutövaren hade be-

stämmande inflytande (”dominerende rådighet”) över bolaget, att bolaget var underkapitali-

serat eller att det skett en illojal dränering av bolagets medel.71 Bedömningen utgör även en 

avvägning mellan samhällsintresset av begränsat betalningsansvar för aktieägare och borgenä-

rernas intressen.72 

 

Hagstrøm menar att doktrinen om ansvarsgjennombrudd inte har samma betydelse i Norge på 

grund av skadeståndsreglerna, det är nämligen enligt norsk rätt tillräckligt att aktieägare oakt-

samt har medverkat till förmögenhetsskada för att de ska bli ansvariga.73 Motsvarande regel 

enligt svensk rätt kräver uppsåt eller grov oaktsamhet samt överträdelse av ABL, bolagsord-

ningen eller ÅRL.74 Att skadeståndsreglerna är primärt tillämpliga behöver emellertid inte 

nödvändigtvis medföra att principen om ansvarsgenombrott påverkas.  

5.3 Läran om ansvarsgennembrud enligt dansk rätt 

Delägare i anpartsselskab (ApS) och aktieselskab (A/S) har begränsat betalningsansvar,75 och 

det minsta tillåtna kapitalet är 50 000 DKK, respektive 500 000 DKK.76 Krüger Andersen 

uttalar att detta varken innebär ett ekonomiskt ansvar för bolagets förpliktelser eller en lojali-

tetsplikt gentemot bolaget att aktivt verka för bolagets bästa eller att inte konkurrera med bo-

laget.77 Trots lagens ordalydelse är emellertid ett reduktionsslut möjligt, med resultatet an-

svarsgennembrud.78 För ett moderbolag upprätthålls denna ansvarsbegränsning så länge bola-

get endast uppträder som aktieägare men undantag kan tänkas när aktieägaren i realiteten ak-

                                                
68 NOU 1992:29 s. 44. 
69 Hagstrøm 1993 s. 278. 
70 Aakvaag s. 108; Hagstrøm 1993 s. 253.  
71 Hagström 2008 s. 99. 
72 Hagstrøm 1993 s. 255. 
73 17 kap. 1 § 2 st. Aksjeselskapsloven; Hagstrøm 2008 s. 99. 
74 29 kap. 3 § ABL.  
75 1 § 2 st. Selskabsloven.  
76 4 § 2 st. Selskabsloven.  
77 Krüger Andersen s. 623-624. 
78 Ibid s. 620. 
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tivt utövar verksamheten i realiteten genom direkta instruktioner till styrelsen eller liknande.79 

Ett moderbolag som har utövat faktisk ledning av ett dotterbolag har samma ansvar som sty-

relseledamöter i dotterbolaget och kan således bli skadeståndsskyldiga vid enkel vårdslös-

het.80 Detta ansvar påminner om det tyska institutet faktiska koncerner vad gäller moderbolag 

med dominerande inflytande.81 Andra aktieägare svarar istället enligt skadeståndsregler som 

påminner om de svenska.82 

 

Werlauff menar att ansvarsgenombrott har tillämpats inom de skandinaviska rättsordningarna 

med resultatet att den reelle verksamhetsutövaren, i vissa särskilda fall, identifierats med en 

kontrollerad juridisk person, så att verksamhetsutövaren svarar för den juridiska personens 

skuld.83 Han menar att det som i litteraturen beskrivs som ansvarsgenombrott i realiteten är en 

skuld (”hæftelse”) som är baserad på identifikation och att språkbruket är inkonsekvent jäm-

fört med den tyska rätten på området. Aktieägarna har en begränsad skuld istället för ett be-

gränsat ansvar och det rör sig därför om ett skuldgenombrott (”hæftelsesgennembrud”).84 Kri-

terierna för hæftelsesgennembrud kan svårligen sammanfattas, men allvarlig underkapitali-

sering i förhållande till verksamhetens omfattning är en grund.85 Andra grunder är vissa ris-

kabla verksamheter,86 att verksamhetsutövaren utnyttjar dotterbolagets affärsmöjligheter samt 

när bolagets rättssubjektivitet annars skulle anses stötande.87  

 

En mer konkret beskrivning av institutet görs i en artikel av advokat Christian Schwarz-

Hansen.88 Han uppställer fem kumulativa rekvisit för hæftelsesgennembrud baserat på littera-

turen från de olika skandinaviska rättsordningarna eftersom han menar att de ligger mycket 

nära varandra i bolagsrättsliga frågor.89 Dessa är (1) dotterbolaget är organisatoriskt eller eko-

nomiskt osjälvständigt i förhållande till moderbolaget, (2) moderbolaget på ett illojalt vis har 

dragit nytta av principen om begränsat betalningsansvar för att snedvrida riskfördelningen 

mellan aktieägare och borgenärer, (3) dotterbolaget är insolvent, (4) denna insolvens är en 

                                                
79 Krüger Andersen s. 621-622. 
80 Ibid s. 622-623; 361 § Selskabsloven. 
81 Krüger Andersen s. 623-625. 
82 362 § Selskabsloven.  
83 Werlauff s. 32. 
84 Ibid s. 36. 
85 Ibid s. 32-33; Schwarz-Hansen s. 436. 
86 Werlauff åsyftar här specifikt NJA 1947 s 647.  
87 Werlauff s. 33. 
88 Fordele og ulemper ved et hæftelsesgennembrudinstitut i dansk koncernret, NTS, nr 4, 2001, s. 433-448. 
89 Schwarz-Hansen s. 436. Se även Lau Hansen s. 9-10. 
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adekvat följd av moderbolagets styrning samt (5) borgenärerna har inte haft möjligheten att 

värdera risken som följer av moderbolagets styrning av dotterbolaget.90 

5.4 Doktrinen om durchgriffshaftung enligt tysk rätt 

Bolagsformerna Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) och Aktiengesellschaft (AG) 

har båda begränsat ansvar för delägare.91 Det minsta godkända aktiekapitalet är € 25 000 re-

spektive € 50 000.92 Situationen är speciell i Tyskland med hänsyn till att dotterbolag kan 

underteckna underkastelseavtal (”Beherrschung” och ”Gewinnabführung”) till fördel för mo-

derbolaget.93 Det dominerande bolaget har rätt att ge direkta instruktioner oberoende av bo-

lagsstämma och kan konsekvent ta ut överskott från dotterbolaget utan att detta är en grund 

för ansvarsgenombrott.94 Moderbolaget har emellertid en skyldighet att ersätta aktieägarmino-

riteten samt borgenärer för den försämring som sker av dotterbolagets ställning och detta 

medför att vissa situationer omfattas av lagregler utan krav på ett institut om ansvarsgenom-

brott.95 Eftersom underkastelseavtal är en i huvudsak tysk egenhet blir detta främst intressant 

ur ett komparativt perspektiv av den anledningen att samma bestämmelser blir tillämpliga på 

faktiska koncerner.96 

 

Faktiska koncerner uppkommer när ett bolag i praktiken har möjlighet att utöva dominerande 

inflytande över ett annat, vilket presumeras vid innehav av en majoritet av rösterna eller vid 

möjlighet att utse styrelse.97 Detta kan dock motbevisas om det finns regler som hindrar bola-

get från att utöva ett sådant inflytande.98 Eftersom en konfliktsituation kan uppkomma för 

styrelsen i dotterbolaget när det ges direktiv att företa en handling som främjar det domine-

rande bolagets men inte det egna bolagets intresse uppställs här vissa skyddsregler.99 Det do-

minerande bolaget ska kompensera dotterbolaget för eventuella förluster innan räkenskaps-

årets utgång, i vart fall genom en bindande utfästelse om framtida kompensation, och är an-

nars skadeståndsskyldig för skador som uppkommer.100 Sådana förluster omfattar de totala 

nackdelar och minskade fördelar som uppkommit genom att moderbolaget har disponerat över 

                                                
90 Schwarz-Hansen s. 436-437. 
91 13(2) § GmbH-Gesetz; 1(1) § AktG.  
92 5(1) § GmbH-Gesetz; 7 § AktG. 
93 Werlauff s. 36. 
94 Ibid s. 36; Cahn s. 683.  
95 Werlauff s. 36; Cahn s. 684. 
96 Werlauff s. 36. 
97 Cahn s. 685.  
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Ibid s. 686; Miller s. 1093.  
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dotterbolaget i den förras intresse.101 Styrelsen i det kontrollerade bolaget har vidare endast en 

skyldighet att följa direktiv från det dominerande bolaget när de rimligtvis kan förutsätta att 

de kommer att kompenseras för eventuell skada som orsakas.102 

 

Durchgriffshaftung är ett icke-lagreglerat uttryck för att ett bolag med begränsat ansvar blir 

betraktat som ett bolag med obegränsat betalningsansvar, skulden kan då indirekt göras gäl-

lande mot ägarna.103 Institutet har tillämpats när verksamhetsutövaren annars hade berikat sig 

på offentliga medel.104 Durchgriffshaftung har även tillämpats på fall när undermåligt kapita-

liserade bolag har drivit omfattande verksamhet på ett sådant sätt att förlustrisken i praktiken 

var förskjuten från bolaget till borgenärerna, när associationen har dränerats på tillgångar samt 

i fall när bolagets och verksamhetsutövarens förmögenhetsmassa varit sammanblandad.105 Det 

framgår dock inte klart av rättspraxis om sammanblandningen kräver att bolagets förmögen-

hetsmassa betraktats som verksamhetsutövarens egen eller om det är tillräckligt att det har 

skett vissa förmögenhetsöverföringar.106 Det är även möjligt att värdeöverföringar som strider 

mot vinstsyftet kan hänföras till durchgriffshaftung.107  

 

Durchgriffshaftung kan endast appliceras i exceptionella fall när det är nödvändigt med hän-

syn till rättvise och billighetsskäl.108 Frågan har varit mycket omdiskuterad i den tyska doktri-

nen utan att det tydligt har fastställts vilka kriterier som krävs för att institutet ska bli tillämp-

ligt och i rättspraxis har frågan avgjorts mer från fall till fall.109 Det kan tydas ett mönster 

kring att det i huvudsak är tre kriterier som har diskuterats i de aktuella rättsfallen, dessa är (1) 

dominerande inflytande, (2) underkapitalisering och (3) sammanblandning av tillgångar och 

förbiseende av formella bolagsregler.110 Dominerande inflytande föreligger vid majoritets- 

och ensamägda bolag men är inte en tillräcklig grund för durchgriffshaftung.111 Dessa fall 

regleras emellertid främst av lagreglerna kring faktiska koncerner.112  

                                                
101 Rodhe s. 490. 
102 Cahn s. 686. 
103 Werlauff s. 33. 
104 Ibid s. 34.  
105 Brocker s. 80; Werlauff s. 35. Jmf. Autokran 1986 NJW 188.  
106 Werlauff s. 35. 
107 Ibid s. 35. 
108 Ibid s. 34; Siems s. 172; Alting s. 199. 
109 Alting s. 197-199. 
110 Ibid s. 199. 
111 Ibid s. 201. 
112 Ibid s. 199. 
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5.5 Lifting the Corporate Veil enligt engelsk rätt 

Private company limited by shares (Ltd.) kan ha en trivial summa som aktiekapital, som £ 

1,113 medan public limited company (plc) kräver ett aktiekapital om £ 50 000.114 De flesta bo-

lag registreras med begränsat betalningsansvar (”limited liability”), och borgenärerna kan så-

ledes inte rikta direkta krav mot delägarna utöver aktiekapitalet.115 Aktieägarnas största risk är 

då normalt att bolaget går i konkurs och att aktien tappar sitt värde.116 Det är bolaget som en 

separat juridisk person som äger bolagets tillgångar och som ingår avtal med medkontrahenter 

och som åtar sig skulder.117 Utgångspunkten är att genom publicitet och avtalsfrihet kan det 

begränsade betalningsansvaret åsidosättas och borgenärer har möjlighet att tillvarata sin egen 

rätt. Det krävs dock regler som motverkar opportunistiskt beteende som missbrukar ofrivilliga 

borgenärers utsatta ställning.118 

 

Läran om lifting the corporate veil har haft ett begränsat inflytande på engelsk rätt, jämfört 

exempelvis amerikansk rätt, domarna tycks föredra att tolka in betalningsansvaret som en del 

av parternas kontrakt eller hänvisa genombrottet till lagregler.119 Här kan nämnas reglerna om 

wrongful trading (section 214 Insolvency Act 1986), som tar sikte på otillbörligt underkapita-

liserade bolag samt reglerna i section 51(3) Senior Courts Act 1981, som medger att andra än 

parterna i rättegången blir ersättningsskyldiga för rättegångskostnader, vilket kanske hade 

varit tillämpligt i NJA 2014 s. 877.120 Lifting the veil har emellertid diskuterats flitigt under 

rättspraxis i Common Law, huvudsakligen enligt argumenten (1) single economic unit, (2) 

facace eller sham, (3) agency samt (4) interests of justice.  

 

Argumentet single economic unit har ansetts motivera genomsyn när två koncernbolag utifrån 

den ekonomiska realiteten har bedrivs som ett bolag.121 Facade eller sham föreligger om det 

sanna upplägget har kamouflerats genom bolagsstrukturen när firman endast har använts för 

att formellt ingå bindande avtal.122 I fallet Woolfson v Strathclyde Regional Council123 ägdes 

Campbell Ltd. nästan uteslutande av Solomon Woolfson som även var ägare till de flesta till-
                                                
113 French s. 57. 
114 Section 763(1) CA. 
115 Section 74 IA. 
116 Davies s. 207.  
117 French s. 124.  
118 Davies s. 212.  
119 Ibid s. 223. Jmf. Prest v Petrodel Resources Ltd [2013] UKSC 34. 
120 Davies s. 215. 
121 Ibid s. 218. Jmf. DHN Food Distributors v Tower Hamlets London Borough Council [1976] 1 WLR 852. 
122 Davies s. 219. 
123 [1978] UKHL 5. 
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gångarna i verksamheten. Ledningen var dock i princip fristående från Woolfson. Campbell 

Ltd ansågs vara den faktiska näringsidkaren och det var således inte fråga om sham.124 French 

menar att facade är en nödvändig förutsättning för lifting the corporate veil och för att facade 

eller sham ska föreligga krävs dels fullständig kontroll av bolaget samt missbruk av bolags-

formen i syfte att undvika redan existerande skyldigheter.125 

 

Bara för att ett moderbolag representerar ett koncernbolag i olika sammanhang föreligger inte 

agency.126 I fallet Adams v Cape Industries plc127 fastställdes att dotterbolaget utfört tjänster 

åt modern och i vissa sammanhang även företrädde dennas intressen. Dotterbolaget bedrev 

emellertid en självständig verksamhet och agency förelåg därmed inte. Genomsyn kunde där-

för inte meddelas.128 Interests of justice har betraktats som så vagt att det inte ger domstolarna 

eller parterna tillräcklig ledning för hur argumentet ska tillämpas.129 

                                                
124 French s. 149.  
125 Ibid s. 137. 
126 Davies s. 220. 
127 [1990] Ch 433. 
128 Davies s. 220. 
129 Ibid s. 221. 
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DEL II – Förslag till ny lagstiftning 
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6 Lagförslaget 

Härunder följer det inofficiella förslaget till ny lagstiftning.130 Utgångspunkten i bedömningen 

är de rättsekonomiska överväganden som presenterats ovan. Lagförslagets ambition är att 

sammanföra det som har framförts ovan om ansvarsgenombrott enligt svensk rätt och impor-

tera de argument från utländsk rätt som har antagits vara relevanta för svenska förhållanden. 

Förklaring till lagförslaget följer under avsnitt 7 – 10 nedan.  

Lag (SFS 2015:000) om ansvarsgenombrott för vissa skulder vid otillbörlig näringsutövning  
 
1 § En fysisk eller juridisk person (”verksamhetsutövaren”) som har utövat ett bestämmande infly-
tande över en juridisk person (”associationen”), svarar solidariskt för associationens skuld om 
 

a) borgenären har inte på ett adekvat sätt kunnat tillvarata sina intressen genom kreditavtal, 
 

b) verksamhetsutövaren har utövat otillbörlig näringsutövning i någon form och det har orsakat 
skuldens uppkomst eller associationens betalningssvårigheter, samt 

 
c) verksamhetsutövarens användande av associationen väsentligen strider mot lagstiftarens än-

damål med reglerna om separat juridisk personlighet och är skadlig för borgenärsintresset. 
Detta avgörs genom en intresseavvägning där skadan mot borgenärsintresset vägs mot vikten 
av att upprätthålla investerarnas förtroende för bolagsformen. Tillämpning bör endast ske i 
kvalificerade fall av överträdelse av lagstiftningens ändamål. 

 
Med begreppet otillbörlig näringsutövning avses: 
 

i) associationen har tillförts fundamentalt otillräckligt kapitalunderlag med hänsyn till 
verksamhetens art, omfattning eller förutsebara risker (relativ underkapitalisering), 

 
ii) associationen har tillförts fundamentalt otillräckligt kapitalunderlag i förhållande till 

främmandekapitalet (marknadsrelaterad underkapitalisering), 
 

iii) verksamhetsutövaren har dränerat associationen på tillgångar vilket har orsakat under-
kapitalisering enligt punkt i) eller ii) (efterföljande underkapitalisering), 

 
iv) associationen har nyttjats osjälvständigt i förhållande till verksamhetsutövaren för än-

damål som inte har varit i associationens intresse (osjälvständighet),  
 

v) associationens tillgångar eller redovisning har sammanblandats med verksamhetsutö-
varens egen (sammanblandning), 

 
vi) verksamhetsutövaren har i något väsentligt avseende eller vid upprepade tillfällen åsi-

dosatt legala formaliteter som hänför sig till associationen (åsidosättande av bolags-
formaliteter), eller  

 
vii) verksamhetsutövaren har på annat kvalificerat sätt åsidosatt borgenärernas intressen 

(generalklausulen). 
                                                
130 Handledare Jan Andersson kommenterade att han för Aktiebolagskommittén, oberoende av denna uppsats, skrev ett lag-
förslag som inte var lika bra som ovanstående men som hade påfallande likheter. 
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7 Verksamhetsutövare med bestämmande inflytande 

7.1 Verksamhetsutövare 

Ansvarsgenombrott har i rättspraxis riktats både mot fysiska och juridiska personer som i nå-

gon form har utövat bestämmande inflytande över en association.131 Relationen moderbolag 

dotterbolag aktualiserar koncernproblematiken, alltså problemet att koncernbolag fungerar 

som en ekonomisk enhet samtidigt som de är självständiga rättssubjekt med egna rättigheter 

och skyldigheter.132 För att utöva effektiv koncernstyrning kan det vara nödvändigt att vidta 

åtgärder som skadar dotterbolagets intressen men samtidigt skapar en större förtjänst hos 

andra koncernbolag.133 Ofta kan dotterbolagets borgenärer skydda sig mot förlust genom av-

talsgarantier från moderbolaget, men det krävs i vissa fall rättsregler som skyddar de borgenä-

rer som inte haft möjlighet att vidta sådana åtgärder. Koncernrätten saknar emellertid i princip 

materiella lagregler, med undantag för tysk rätt som talar om faktiska koncerner.134 Denna 

problematik faller emellertid utanför min frågeställning varvid frågan om verksamhetsutöva-

ren är en fysisk eller juridisk person är av mindre relevans.  

 

Tillämpningen av ansvarsgenombrottsinstitutet har ofta skett gentemot aktieägare, vanligtvis 

majoritetsaktieägare, som genom moderbolagsdirektiv, styrelseposter eller annat sätt har kon-

trollerat associationen. Det finns emellertid exempel på andra fristående rättssubjekt som har 

omfattats av denna krets,135 här kan särskilt nämnas fordringshavare med pant i associationens 

viktigaste egendom,136 styrelseledamöter,137 systerbolag i samma koncern138 och där aktier har 

ägts av verksamhetsutövarens närstående.139 Dessa fysiska eller juridiska personer som har 

utövat kontroll genom bestämmande inflytande benämns verksamhetsutövare i denna uppsats.  

7.2 Bestämmande inflytande 

För att en verksamhetsutövare ska anses ha utövat otillbörlig näringsutövning över en associ-

ation krävs rimligtvis att denna verksamhetsutövare utövar någon form av kontroll över asso-

                                                
131 Jmf. t.ex. NJA 1947 s. 647; NJA 2014 s. 877; NJA 1975 s. 45 samt Krüger Andersen s. 621.  
132 Schwarz-Hansen s. 435; Krüger Andersen s. 663.  
133 Schwarz-Hansen s. 440.  
134 Alting s. 199.  
135 Andersson s. 275-276; Hagstrøm 1993 s. 267; Hagstrøm 2008 s. 96; SOU 1987:59 s. 135. 
136 Jmf. NRt 1937 s. 21 där panthavaren i bolagets viktigaste egendom, ett skepp, blev ansvarig. 
137 Jmf. HD i NJA 2014 s. 877.  
138 U 1997.1642 H.  
139 NJA 1975 s. 45.  
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ciationen.140 Jag menar att denna typ av kontroll, som hädanefter benämns bestämmande in-

flytande, är en åtskild fråga från associationens osjälvständighet.141 Bestämmande inflytande 

innebär att verksamhetsutövaren i praktiken har möjlighet att utöva bestämmande över beslut 

i associationens viktigare angelägenheter, oberoende av formella förhållanden.142 Detta bör 

även anses omfatta fall där associationen helt har saknat självständig förvaltning.143 

 

Ofta har bestämmande inflytande kopplats till ägande i associationen, alltså att det rör sig om 

en majoritetsaktieägare och vissa går till och med så långt som att kräva att association har ett 

begränsat antal ägare.144 Jag menar att det snarare är själva kontrollen över associationen som 

är relevant, vilket kan konstateras genom att se till rättspraxis där bestämmande inflytande 

även ansetts vara för handen när verksamhetsutövaren har varit huvudägare i en association 

med relativt spritt ägandeskap145 samt där verksamhetsutövaren inte ens har varit ägare i asso-

ciationen.146 Bestämmande inflytande kan även motbevisas trots att verksamhetsutövaren äger 

associationen och dennes tillgångar, om det visas att ledningen har en självständig position.147 

Bestämmande inflytande tycks inte heller vara beroende av att verksamhetsutövaren i egen 

person utnyttjar denna ställning. Om denna kontroll och förvaltningen överlåts till en fullmäk-

tig kan verksamhetsutövaren ändå anses utöva bestämmande inflytande, trots att denna inte 

har varit medveten om vilka åtgärder som vidtogs av fullmäktigen.148 Det rör sig således om 

ett objektivt ansvar oberoende av verksamhetsutövarens subjektiva inställning.149 Efter en 

studie av rättspraxis har följande omständigheter antagits ha betydelse för frågan om bestäm-

mande inflytande: 

 

Totalt eller huvudsakligt ägande i associationen,150 

Ägande genom verksamhetsutövarens närstående,151 

Inflytande över andra associationsmedlemmar,152 

                                                
140 Jmf. Krüger Andersen s. 666, SOU 1987:59 s. 135.  
141 Se mer om detta under avsnitt 9.3.4 nedan.  
142 SOU 1987:59 s. 135.  
143 Andersson s. 295.  
144 Ibid s. 295; Moberg 1992 s. 319; NJA 1992 s. 375. 
145 NRt 1970 s. 871.  
146 Jmf. NRt 1937 s. 21. Se avsnitt 7.1 ovan.  
147 Jmf. Woolfson v Strathclyde Regional Council [1978] UKHL 5. 
148 NRt 1937 s. 600. 
149 Hagstrøm 1993 s. 267-268.  
150 Se t.ex. NJA 1942 s. 473; NJA 1947 s. 647; NRt 1932 s. 1015 samt U 1980.806 H. 
151 NJA 1975 s. 45. 
152 Jmf. NJA 1935 s. 81; NRt 1932 s. 1015, där associationens styrelse bestod av verksamhetsutövarens två funktionärer samt 
advokat. Jmf. även NRt 1937 s. 21, där fordringshavaren hade ”hånd og hals” över bolagets drift.  
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Passiva medlemmar inträder för att uppfylla krav om minsta antal medlemmar,153 

Verksamhetsutövaren är styrelseledamot eller firmatecknare,154 

Möjligheten att ge direkta instruktioner till associationen,155 

Verksamhetsutövaren haft rådighet över associationens egendom,156 

Möjligheten att utse nyckelpersoner samt besluta lönen för dessa,157 

Åsidosättande av reglerna för bolagets förvaltning,158 och 

Associationen styrs i praktiken som en filial.159 

7.3 Associationen 

Begreppet association bör anses omfatta alla typer av juridiska personer, även sådana som inte 

har ett begränsat ansvar gentemot ägarna, således inte enbart aktiebolag och ekonomiska före-

ningar.160 Utöver aktiebolag, ekonomiska föreningar och kommanditdelägare i kommanditbo-

lag bör exempelvis ett handelsbolag där så kallade ”målvakter” står som bolagsmän kunna ses 

igenom med den effekt att den som faktiskt kontrollerar bolaget blir solidariskt betalningsan-

svarig med bolaget. Med missbruk av begränsat betalningsansvar avses därmed inte den snä-

vare definition som enbart gäller till förmån för associationens ägare eller medlemmar utan 

snarare principen att juridiska personer har självständiga rättigheter och skyldigheter. Jag har 

valt den senare definitionen eftersom det är det otillbörliga nyttjandet av kontrollen över den 

juridiska personen i fråga som är illojal, snarare än ägandet i sig.161 Dessa bolag, föreningar 

och andra juridiska personer som har åtagit sig en skuld och som borgenären inte kan eller vill 

kräva betalning från benämns således härefter associationen.  

7.4 Solidariskt betalningsansvar 

Ansvarsgenombrott innebär att verksamhetsutövaren är skyldig att solidariskt återgälda en 

viss specifik skuld vid sidan av associationen, det innebär således inte att verksamhetsutöva-

ren måste svara för associationens samtliga skulder eller att principen om begränsat betal-

                                                
153 Se NJA 1935 s. 81, NJA 1942 s. 473. Jmf. dock Salomon v. A Salomon Ltd [1897] AC 22 där principen om aktieägares 
frihet från betalningsansvar upprätthölls. Skomakaren Aron Salomon överlät hela sin verksamhet till ett aktiebolag vars enda 
aktieägarna var han själv och sex familjemedlemmar. 
154 NJA 1975 s. 45; NJA 2014 s. 877; NRt 1985 s. 1221. Jmf. Woolfson v Strathclyde Regional Council [1978] UKHL 5.  
155 NJA 1992 s. 375, NRt 1937 s. 21 samt NRt 1979 s. 81 där besluten som fattades i associationen enbart var en formalitet 
eftersom verksamhetsutövaren åtagit sig att administrera associationens verksamhet.  
156 NRt 1932 s. 1015; NRt 1985 s. 1221. Jmf. NRt 1996 s. 672, där associationen genomförde driften men var självständig. 
157 Jmf. NRt 1937 s. 21 där panthavaren hade rätt att utse både kapten för skeppet och vd.  
158 Jmf. NRt 1937 s. 600 där en fullmäktig genomförde driften av ett bolag, i strid med bolagsrättsliga funktionsfördelningen.  
159 Jmf. NRt 1937 s. 600; Andersson s. 295. Associationen är ekonomiskt och organisatoriskt oavhängig moderbolaget.  
160 Jmf. SOU 1987:59 s. 51. 
161 Med illojal menar jag användning av bolagsformen som strider mot syftet med lagstiftningen, jmf. avsnitt 10.1 nedan. 
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ningsansvar inte längre gäller.162 Även om ansvarsgenombrott i rättspraxis ofta har förekom-

mit i samband med att associationen har varit insolvent eller i konkurs finns det exempel på 

att talan, trots avsaknad av detta, kan riktas direkt mot verksamhetsutövaren.163 Det bör där-

med inte uppställas ett krav på att det saknas tillräckliga medel i associationen för att skulden 

ska kunna infrias, eftersom det kan tänkas situationer där borgenären har befogad anledning 

att kräva betalning av verksamhetsutövaren framför associationen.164 Ansvaret kan således 

åberopas oberoende av associationens insolvens eller konkurs och det kan antas att verksam-

hetsutövaren har regressrätt.165 

7.5 Definitionen av ansvarsgenombrott 

Moberg definierar genomsyn och identifikation som ett undantag från en regel som hänförs 

till en association i egenskap av självständig juridisk person, så att i ett visst konkret fall 

denna separata personlighet bortses ifrån.166 Detta sker inom skatterätten och arbetsrätten så 

att den skattskyldige eller arbetsgivaren, med hänsyn till de konkreta omständigheterna, anses 

vara ett annat subjekt än den som formellt innehar denna roll.167 Ansvarsgenombrott är enligt 

hans definition en specifik form av genomsyn där domstolen väljer att bortse från den associ-

ationsrättsliga principen om begränsat betalningsansvar med hänsyn till en viss specifik skuld 

och innebär således inte att bolaget blir en nullitet.168 Mot bakgrund av rättspraxis kring an-

svarsgenombrott har jag emellertid valt en bredare definition som även omfattar övertagande 

av associationens skuld i förhållande till andra än delägare och medlemmar.169 Definitionen i 

denna uppsats är således smalare än genomsyn men bredare än Mobergs definition av an-

svarsgenombrott. Den har till stor del inspirerats av Werlauff som väljer att bruka sig av ut-

trycket hæftelsesgennembrud som snarare skulle översättas till skuldgenombrott.170 Då termen 

ansvarsgenombrott traditionellt har brukats för att beskriva denna företeelse har denna term 

för enkelhets skull även används i denna uppsats. Med ansvarsgenombrott avses således i 

denna uppsats genomsyn som innebär att verksamhetsutövaren blir solidariskt betalningsan-

svarig vid sidan av associationen för en viss skuld som enligt formella regler enbart hade be-

lastat associationen. Därmed åsidosätts associationens separata juridiska personlighet.  

                                                
162 Jmf. NJA 1975 s. 45; Alting s. 197; Krüger Andersen s. 638.  
163 NJA 1942 s. 473; NJA 1982 s. 244; NRt 1932 s. 1015, där krav på elektrisk kraft kunde riktas mot verksamhetsutövaren. 
164 Jmf. dock Schwarz-Hansen s. 437; SOU 1987:59 s. 129, 136-137. 
165 Rodhe s. 490. 
166 Jmf. Moberg 1998 s. 49-50; Andersson s. 276; Krüger Andersen s. 636. 
167 Jmf. Moberg 1998 s. 50; Krüger Andersen s. 635. 
168 Jmf. Moberg 1998 s. 50; Krüger Andersen s. 634; Andenæs 1992 s. 38.  
169 Jmf. HD i NJA 2014 s. 877; NJA 1975 s. 45; U 1997.1642 H samt NRt 1937 s. 21. 
170 Werlauff s. 32. 
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8 Borgenären har inte kunnat tillvarata sina intressen  

8.1 Ofrivilliga och frivilliga borgenärer 

Att ofrivilliga borgenärer åtnjuter ett särskilt skydd framkommer tydligt för den som tar del av 

litteraturen eller rättspraxis kring ansvarsgenombrott.171 Jag kommer emellertid att förklara 

regeln legitimitet enligt det rättsekonomiska perspektivet från avsnitt 3.1 ovan. 

 

Reglerna om begränsat betalningsansvar har, som konstaterats ovan, stora samhällsekono-

miska fördelar. Eftersom ansvarsgenombrott skadar förtroendet för bolagsformen vid en allt 

för extensiv tolkning motiverar detta en restriktiv tillämpning av ansvarsgenombrottsregler-

na.172 Eftersom reglerna om begränsat betalningsansvar möjliggör en kostnadseffektiv värde-

ring av bolagets ekonomi, bör principens tillämpning därför begränsas genom att den utesluts 

i fall när borgenären istället hade kunnat tillvarata sina intressen genom avtalsvillkor.173 Ef-

tersom villkor om säkerheter och garantier inte skadar förtroendet för bolagsformen bör såle-

des denna frivilliga uppgörelse premieras framför ansvarsgenombrott. E contrario bör an-

svarsgenombrott endast tillämpas på ofrivilliga borgenärer och sådana borgenärer som av nå-

gon anledning inte kan anses ha haft en adekvat möjlighet att tillvarata sina egna intressen 

genom avtalsvillkor vid kreditgivningen.174 Enligt det material som har legat till grund för 

denna studie har dock åtskillnad inte gjorts mellan justerande och icke-justerande borgenä-

rer.175 För att nämna några exempel på ofrivilliga borgenärer som inte har möjlighet att avstå 

från att bli fordringsägare mot associationen: 

 

Den som har orsakats utomobligatorisk skada genom associationens verksamhet,176  

Svarande i en rättegång som har krav på rättegångskostnader,177 

Skatteverkets fordran om obetalda skatter.178 

 

                                                
171 Schwarz-Hansen s. 440-441; Davies s. 212; SOU 1987:59 134-135.  
172 Schwarz-Hansen s. 438; SOU 1987:59 s. 97. 
173 Moberg 1998 s. 81; Schwarz-Hansen s. 440; SOU 2001:1 s. 281.  
174 Schwarz-Hansen s. 441; SOU 1987:59 s. 134-135. Jmf. avsnitt 8.2 nedan. 
175 Jmf. Andersson s. 54-55. 
176 NJA 1942 s. 473; NJA 1947 s. 647. 
177 NJA 2014 s. 877. 
178 U 1997.1642 H; U 1997 s. 364. Jmf. dock Andersson s. 57.  



 36 

8.2 God tro om associationens ekonomiska förhållanden 

Ansvarsgenombrott kan inte tillämpas mot den borgenär som vid avtalets ingående var med-

veten om de ekonomiska problem som i slutändan orsakade att de inte fick betalt för sin ford-

ran.179 Hagstrøm förklarar detta genom en analogi till skadeståndsrättsliga principer, nämligen 

att borgenärerna antas ha accepterat den risk som kreditgivningen innebar, att de således är 

medverkande till sin egen skada och därmed inte har rätt till ersättning.180 De borgenärer som 

genom en missbedömning eller medvetet risktagande undvikit att erhålla säkerhet genom kre-

ditavtalet omfattas alltså inte av regelns skyddsområde.181 Om borgenärerna har haft tillgång 

till samma information som verksamhetsutövaren finns det således inget behov av ansvarsge-

nombrott.182 Korrekta räkenskaper som ingår som grund i kreditvärdering är därmed ansvars-

befriande oberoende av om det faktiska ekonomiska utfallet blir väsentligt annorlunda.183 Vad 

gäller frivilliga borgenärer som omfattas av den krets av personer som skyddas genom institu-

tet ansvarsgenombrott bör inkludera följande exempel: 

 

Skadan av koncernens styrning av dotterbolaget har inte kunnat beräknas,184 

Leverantörer till associationen har fått vilseledande uppgifter,185 och 

Moderbolaget har underlåtit att informera om dotterbolagets ekonomi.186 

 

9 Skulden har orsakats genom otillbörlig näringsutövning 

9.1 Otillbörlig näringsutövning 

Otillbörlig näringsutövning är ett samlingsbegrepp för de omständigheter som enligt rätts-

praxis och doktrin anses vara argument som kan motivera ansvarsgenombrott.187 Termen 

”otillbörlighet” ska emellertid i detta skede inte sammanblandas med den intresseavvägning 

som sker i ett senare skede, det är således möjligt att en verksamhetsutövare har utövat otill-

börlig näringsutövning gentemot en association men att intresseavvägningen ändå utfaller till 

                                                
179 Se NJA 1992 s. 375; SOU 1987:59 s. 134-135. Jmf. avsnitt 8.1 ovan. 
180 Hagstrøm 1993 s 262.  
181 Jmf. TR i NJA 1992 s. 375.  
182 Krüger Andersen s. 651. 
183 Ibid s. 652. 
184 Schwarz-Hansen s. 437.   
185 NJA 1935 s. 81; NJA 1944 s. 35. 
186 Jmf. NRt 1979 s. 81; Hagstrøm 2008 s. 94; Hagstrøm 1993 s. 258. Jmf. även avsnitt 9.5 nedan.  
187 Prop. 1990/91:198 s. 44 kritiserade ”otillbörligt” som ett värdeomdöme. Otillbörlig näringsutövning ska inte tolkas utifrån 
den språkliga innebörden utan är ett konstruerat juridiskt begrepp som förklaras i det inofficiella lagförslagets andra stycke.   
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dennes förmån.188 Den första frågan är således huruvida en viss åtgärd föreligger, den andra är 

en separat bedömning och intresseavvägning där domstolen ser till otillbörlig näringsutövning 

och andra relevanta förhållanden i det aktuella fallet.189 

9.2 Underkapitalisering 

Underkapitalisering framstår som en central omständighet för att motivera ansvarsgenom-

brott, både enligt rättspraxis och litteraturen. Doktrinen har gett uttryck för att underkapitali-

sering är ett nödvändigt rekvisit för ansvarsgenombrott,190 jag utgår emellertid från att under-

kapitalisering inte är en nödvändighet.191 Vidare yttras uppfattningen att underkapitalisering 

inte är en tillräcklig grund för ansvarsgenombrott,192 utgångspunkten i denna uppsats är istäl-

let att underkapitalisering kan vara en tillräcklig omständighet för att motivera ansvarsgenom-

brott men att detta i slutändan avgörs genom en intresseavvägning.193 Vissa författare menar 

att underkapitalisering utgör ett indicium för associationens osjälvständighet gentemot verk-

samhetsutövaren,194 i denna text behandlas emellertid underkapitalisering som en egen rele-

vant omständighet oberoende av om associationen anses osjälvständig gentemot verksam-

hetsutövaren eller inte. 

9.2.1 Relativ underkapitalisering 

Werlauff använder termerna absolut, relativ och marknadsrelaterad underkapitalisering.195 

Absolut underkapitalisering är sådan som hänförs till att kapitalet inte motsvarar ett visst an-

givet minimibelopp, det lagstadgade kravet på minsta aktiekapital, men har inga följder med 

hänsyn till principen om ansvarsgenombrott.196 Relativ (aktivitetsrelaterad) underkapitali-

sering avgörs istället genom en företagsekonomisk bedömning där associationens kapitalbas 

vägs mot arten och omfattningen av den verksamhets som bedrivs samt förutsebara risker.197 

 

I SOU 1987:59 diskuteras relevansen av anledningen till att bolaget är underkapitaliserat, på 

så sätt att en association inte bör anses vara underkapitaliserad i fall denna kapitalbrist har 

                                                
188 Jmf. HovR bedömning i NJA 1982 s. 244.  
189 Denna uppdelning avser att förbättra förutsebarheten. Mer om detta under avsnitt 11.3 nedan.  
190 SOU 1987:59 s. 131; Brocker s. 36. 
191 Jmf. Hagstrøm 2008 s. 94, 97; Hagstrøm 1993 s. 258; NRt 1979 s. 81. Mer om detta under avsnitt 9.6 nedan.  
192 Brocker s. 36; Hagstrøm 1993 s. 259; NRt 1979 s. 81 där ytterligare omständigheter än underkapitalisering fordrades.  
193 Se 1977 NJW 1449 som konstaterar att underkapitalisering inte är en tillräcklig grund. Uttalandet ändrades genom obiter 
dicta i 1977 NJW 1683, varvid underkapitalisering skulle kunna anses tillräckligt. Jmf. Alting s. 210. 
194 Moberg s. 80-81; NJA 1982 s. 244.  
195 Werlauff s. 73, 518. Mer om marknadsrelaterad underkapitalisering under avsnitt 9.2.2 nedan. 
196 Ibid s. 73.  
197 Ibid s. 75; SOU 1987:59 s. 130-131.  
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uppstått genom oskickligt företagande, dåliga konjunkturer, svåra branschförhållanden eller 

oturliga affärshänderna - det ska istället handla om ett planmässigt handlande för att minimera 

det kapital som är tillgängligt för borgenärerna.198 Underkapitaliseringen ska vidare vara av 

icke tillfällig karaktär.199 Kommitténs uttalande bör anses riktigt på så sätt att den verksamhet 

som hade tillräckligt kapital när den stiftades men senare blir insolvent utan att associationen 

har dränerats på kapital av verksamhetsutövaren enligt mig inte kan anses underkapitaliserad. 

Däremot bör verksamhetsutövarens subjektiva inställning till bolagets kapitalunderlag sakna 

betydelse eftersom det rör sig om en rättsregel som tillämpas på objektiva grunder.200 Att un-

derkapitaliseringen rent objektivt är ägnad att avvika från lagstiftningens ändamål eller skada 

borgenärsintresset bör dock ha betydelse i intresseavvägningen. 

 

För att avgöra om bolaget har varit underkapitaliserat är det viktigt att se på arten av de till-

gångar som har tillförts bolaget. Normalt utgörs kapitalunderlaget endast av eget kapital, men 

även ett lån som efterställts andra låntagare har ansetts bidra till kapitalunderlaget.201 För att 

tillgångar ska räknas till kapitalunderlaget krävs även generellt att associationen haft faktisk 

möjlighet att förfoga över denna egendom.202 

 

En form av relativ underkapitalisering är att associationen har uppfyllt de absoluta kraven på 

kapital med endast liten eller obetydlig marginal och samtidigt bedriver en verksamhet som 

hade fordrat ett större kapitaltillskott.203 Det hade således krävts av verksamhetsutövaren att 

associationen tillfördes kapital utöver lagstadgade minimikrav.204 Ett annat tecken på relativ 

underkapitalisering är att tillgångar måste tillföras verksamheten varje gång kostnader upp-

kommer.205 Genom detta förfarande övervältras verksamhetsrisken helt på borgenärerna som 

blir utan betalning om tillskotten av medel upphör.206 Associationen bör således ha potential 

att uppbåda inkomster för att finansiera dessa kostnader eller i vart fall en viss bas av kapital 

för att finansiera ett ordentligt försök till uppstart. Enligt ett tyskt rättsfall ansågs det tillräck-

ligt att utrusta ett nystartat tidningsföretag med kapital för att utge tre nummer, trots att bola-

                                                
198 SOU 1987:59 s. 110, 131. ”den finansiella otillräckligheten […] omintetgör varje utsikt till självständigt ekonomisk liv”.  
199 Ibid s. 110.  
200 Se NRt 1937 s. 600. Jmf. dock Krüger Andersen s. 641. 
201 SOU 1987:59 s. 130. Jmf. NRt 1996 s. 674.  
202 Jmf. NJA 1975 s. 45 samt U 1980.806 V där hela aktiekapitalet lånades ut från associationen till verksamhetsutövaren. 
203 Jmf. NJA 1947 s. 647; U 1997.1642 H; U 1980.806 V.   
204 Hagstrøm 1993 s 260. 
205 Se NJA 1947 s. 647; NJA 2014 s. 877. Jmf även avsnitt 9.3.2 nedan.  
206 Jmf. Schwarz-Hansen s. 441; NJA 2014 s. 877.  
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get därefter blev insolvent.207 Detta kan relateras till Processorbolaget som inte ens hade till-

räckligt kapital för att täcka förlusten av verksamhetens första skadeståndsprocess.208 

 

Reglerna om underkapitalisering i förhållande till verksamhetens omfattning syftar till att 

verksamhetens risk ska fördelas mellan associationens ägare och borgenärer på ett acceptabelt 

sätt, borgenärerna ska inte stå all risk för förlust samtidigt som ägarna åtnjuter all eventuell 

vinst från verksamheten.209 Att verksamhetsutövaren själv tar en risk genom associationen 

garanterar således att denna på ett lojalt sätt gör sitt yttersta för bolagets framgång.210  Vidare 

ska verksamhetsutövaren enligt SOU 1987:59 tillföra associationen tillräckligt kapital för att 

täcka förutsebara risker.211 Om verksamhetens art innebär risker i form av produktansvar, 

garantier, skadeståndsansvar eller spekulativa marknadspriser så innebär det därmed större 

krav på kapitalunderlaget.212 

9.2.2 Marknadsrelaterad underkapitalisering 

Marknadsrelaterad underkapitalisering föreligger när egenkapitalet är begränsat i förhållande 

till bolagets totala tillgångar.213 Bolaget har med andra ord dålig soliditet och har därmed svårt 

att få in främmandekapital till verksamheten.214 I Tyskland finns lagregler som i viss mån 

motverkar detta i 32a § GmbH-Gesetz, där det föreskrivs att om en verksamhetsutövare utger 

lån till associationen i en situation där en förnuftig verksamhetsutövare hade gjort ett ak-

tieägartillskott ska lånet istället betraktas som tillfört egenkapital.215 Denna typ av underkapi-

talisering är en separat frågeställning från relativ underkapitalisering och det är oklart vilken 

relevans detta har enligt gällande rätt, men mot bakgrund av diskussionen i doktrinen bör det 

kunna åberopas inför svensk domstol. 

9.2.3 Efterföljande underkapitalisering 

Ursprunglig underkapitalisering är sådan underkapitalisering som uppkommer redan i det 

initiala skedet av associationens bildande.216 Normalt följer ingen plikt för associationens 

                                                
207 1973 Betriebs-Berater 1231 från Oberlandesgericht Hamburg. 
208 NJA 2014 s. 877.  
209 Hagstrøm 1993 s. 257; Krüger Andersen s. 643.  
210 Krüger Andersen s. 644. 
211 SOU 1987:59 s. 130-131; Krüger Andersen s. 648. Jmf. NJA 1947 s. 647; NJA 2014 s. 877.  
212 Krüger Andersen s. 649. 
213 Werlauff s. 74-75. Jmf. NJA 1992 s. 375. 
214 Werlauff s. 75. 
215 Ibid s. 33; Krüger Andersen s. 646-648. 
216 Jmf. avsnitt 9.2.1 och 9.2.2 ovan. 
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ägare att tillföra ytterligare kapital men efterföljande underkapitalisering kan tänkas vara rele-

vant under vissa förutsättningar.217 

 

Om associationen har dränerats på tillgångar och det har omöjliggjort betalning till borgenärer 

bör det vara en sådan relevant omständighet som innebär efterföljande underkapitalisering.218 

Dränering av tillgångar kan utgöras av att associationen har överlåtits genom försäljning och 

verksamhetsutövaren har erhållit betalning genom bolagets egna medel219 eller att en icke-

marknadsmässig hyra har betalats till verksamhetsutövaren.220 Om det förra exemplet skulle 

omfattas av reglerna om förbjudna lån kan det tänkas att ansvarsgenombrott ändå är subsidiärt 

tillämpligt.221 Även förändringar i ägarstrukturen kan innebära att associationen vid ett efter-

följande skede anses underkapitaliserat.222 

 

En jämförelse göras med tysk rätt, där efterföljande underkapitalisering kan fastställas på den 

grund att bolaget inte har tillförts ytterligare kapital.223 Medan ansvaret för ursprunglig under-

kapitalisering kan drabba alla ägare gäller ansvaret för efterföljande underkapitalisering en-

bart de som aktivt deltagit i associationens styrning.224 Här finns även vissa likheter med det 

engelska institutet wrongful trading som stipulerar ansvar för åtgärder som vidtas utan rimliga 

utsikter att återbetala borgenärerna.225 

9.3 Osjälvständighet 

9.3.1 Gränsdragning mot bestämmande inflytande 

I doktrin och rättspraxis anförs vissa relevanta omständigheter som leder till slutsatsen att 

verksamhetsutövaren har haft bestämmande inflytande över associationen226 eller att associat-

ionen har varit osjälvständig i förhållande till verksamhetsutövaren.227 Dessa begrepp verkar 

användas ibland synonymt med varandra.228 Jag menar emellertid att dessa begrepp är fri-

                                                
217 Krüger Andersen s. 654. Jmf. dock reglerna om kapitalskydd i 25 kap. ABL. 
218 Jmf. NJA 1975 s. 45; Hagstrøm 2008 s. 99; Andersson s. 295.  
219 Jmf U 1997.364 H där ett bolag överläts mot betalning av egna medel så att skatteskulder inte längre kunde betalas.  
220 NRt 1985 s. 1221 där överläkaren som ägde sjukhuset fick betalt genom höga hyresavgifter.  
221 Jmf. 21 kap. 5 § ABL.  
222 NJA 1992 s. 375. 
223 Alting s. 207. 
224 Ibid s. 210. 
225 Jmf. Davies s. 215.  
226 Jmf Krüger Andersen s. 666; Hagstrøm 2008 s. 99; Alting s. 199.   
227 Jmf. Schwarz-Hansen s. 436; Moberg 1998 s. 76-78. 
228 Jmf. ”dominerende rådighet” enligt Hagstrøm 2008 s. 99; Aakvaag s. 109; NRt 1932 s. 1015; Krüger Andersen s. 666.  
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stående och att det ena kan existera oberoende av det andra.229 Bestämmande inflytande hän-

förs till verksamhetsutövarens kontroll över associationen och är ett nödvändigt rekvisit men 

är inte i sig själv otillbörlig näringsutövning som kan motivera ansvarsgenombrott.230 Att as-

sociationen har varit osjälvständig i förhållande till verksamhetsutövaren avser att associat-

ionen har nyttjats utan hänsyn till dennes egna intressen och det utgör otillbörlig näringsutöv-

ning.231 Osjälvständighet är emellertid inte ett nödvändigt rekvisit eftersom det kan finnas 

situationer där verksamhetsutövaren har utövat otillbörlig näringsutövning utan att associat-

ionen anses osjälvständig och det vore orimligt att utesluta dessa från tillämpning av princi-

pen om ansvarsgenombrott.232 Mot bakgrund av detta görs antagandet i denna uppsats att 

rättskällor som anger bestämmande inflytande som en självständig grund för ansvarsgenom-

brott istället åsyftar osjälvständighet.233 

 

Associationens osjälvständighet i förhållande till verksamhetsutövaren innebär att associat-

ionen enbart har utnyttjats som ett instrument.234 Inte sällan har begreppet kopplats till avsak-

nad av självständigt affärsmässigt syfte.235 För att vara mer precis åsyftas med osjälvständig-

het i denna uppsats de fall där verksamhetsutövaren har använt sig av associationen till syften 

som inte främjar associationens eget intresse.236 Att verka i eget intresse antas vara att åt-

minstone försöka etablera en verksamhet som genererar egna inkomster.237 Detta utgör själva 

kärnan av bedömningen av osjälvständighet och kan förklaras antingen genom avsaknad av 

egen verksamhet eller avsaknad av eget intresse. Jag har tolkat dessa termer så att avsaknaden 

av egen verksamhet avser konkreta åtgärder som talar för osjälvständighet, medan eget in-

tresse åsyftar ändamålet med verksamhetsutövningen. Även en verksamhet som i princip inte 

utövar någon faktisk verksamhet kan anses självständig så länge den tillvaratar sina egna in-

tressen.238 Likaledes föreligger inte heller osjälvständighet på den grunden att dotterbolaget i 

vissa sammanhang utfört tjänster åt moderbolaget och företrädde dennes intressen om bolaget 

samtidigt drivit egen verksamhet.239 

                                                
229 Jmf. NRt 1996 s. 672 där moderbolaget hade full kontroll över dotterbolaget men ansågs inte osjälvständig.  
230 Alting s. 201. Jmf. avsnitt 7.2 ovan.  
231 Jmf. Andersson s. 295.  
232 U 1997.1642 H. Jmf. dock Schwarz-Hansen s. 436 not 11.   
233 Jmf. NRt 1937 s. 21 där associationens avsaknad av intresse var avgörande snarare än bestämmande inflytande vid en 
granskning av de relevanta omständigheterna. Jmf. Aakvaag s. 109; Hagstrøm 2008 s. 96; Hagstrøm 1993 s. 267.  
234 Aakvaag s. 108. Jmf. Krüger Andersen s. 665 ang. ”alter ego”, ”identity”, ”puppet”, ”department” och ”tool” doktrinerna.   
235 Jmf. NJA 1992 s. 375; NJA 2014 s. 877.    
236 Se Andersson s. 295. Jmf. NJA 1935 s. 81; NJA 1944 s. 35; NJA 2014 s. 877.  
237 Detta antagande görs emellertid med hänsyn till presumtionen om vinstsyfte, associationens eget intresse kan således även 
vara att bedriva en verksamhet som nyttig för medlemmar eller utomstående utan att generera inkomster.  
238 Jmf. U 1986.697 V där ett factoringbolag som i princip endast passivt tog emot fakturor inte kunde anses osjälvständigt.  
239 Jmf. Adams v Cape Industries plc [1990] Ch 433. 
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9.3.2 Avsaknad av egen verksamhet 

Avsaknad av egen verksamhet är således konkreta yttre förhållanden som utgör ett indicium 

för att associationen är osjälvständig.240 En association som saknar egen verksamhet kan an-

ses utgöra ett ”gemensamt verkställighetsorgan” för verksamhetsutövare.241 Faktorer som 

talar för avsaknad av egen verksamhet tycks vara: 

 

Associationen har tillförts medel av verksamhetsutövaren för att täcka nödvändiga kostnader 

och det verkar saknas ambitioner att skapa inkomster för att löpande täcka dessa kostnader,242 

Associationens enda överföringar var till verksamhetsutövaren,243 

Associationen var en ”kopia” av en annan i syfte att kringgå viss lagstiftning,244 och 

Ett bolag får det största överskottet medan ett annat tar den största risken.245 

9.3.3 Avsaknad av eget intresse 

Avsaknad av eget intresse avser bakomliggande syften som nyttjandet av associationen var 

ägnat att medföra. Eftersom verksamhetsutövarens subjektiva inställning antas sakna relevans 

är dessa syften snarare sådana övergripande effekter som verksamhetsutövarens nyttjande 

hade för associationen.246 Det faktum att ett moderbolag styr ett dotterbolag efter koncernens 

intresse, att olika verksamheter uppdelas mellan olika bolag inom koncernen eller att moder-

bolagets personal sitter i dotterbolagets styrelse och ledning borde normalt inte vara tillräck-

ligt.247 Personell gemenskap är således inte en tillräcklig grund oberoende av att det kan antas 

innebära bestämmande inflytande.248 Det relevanta är snarare de fall där en verksamhetsutö-

vare utnyttjar sin ställning för att främja sina egna intressen på associationens bekostnad.249 

Detta överensstämmer även med artikel 9 i det nionde bolagsdirektivet som stipulerade att 

betalningsansvar för moderbolag som agerade som om det företrädde dotterbolaget till förmån 

för annat bolags intresse.250 Andra relevanta faktorer är: 

                                                
240 Jmf. HD i NJA 1947 s. 647.  
241 Ibid. 
242 NJA 2014 s. 877; NJA 1947 s. 647.  
243 NRt 1932 s. 1015 där associationen användes enbart för att verksamhetsutövaren lättare skulle kunna sälja viss egendom.  
244 Se U 1978.880 H där ett nytt bolag köpte textilarbete från det ursprungliga bolaget för att ge säkerhet åt en borgenär samt 
U 1980.806 V där en frystillverkare upprättade ett dotterbolag i syfte att kringgå regler om arbetstagarrepresentation. Jmf.  
245 Se U 1997.1642 där Festivalbolaget stod för risken och Restaurangbolaget upparbetade vinster. Jmf. NRt 1996 s. 672 där 
dotterbolag som utförde driften av moderbolagets egendom enligt ”pay as you earn” modellen inte ansågs osjälvständig.  
246 NRt 1937 s. 600; Krüger Andersen s. 641; Hagstrøm 1993 s. 267-268.   
247 Krüger Andersen s. 666; Aakvaag s. 113.  
248 Se NJA 1975 s. 45. Jmf. avsnitt 7.2 ovan.  
249 Aakvaag s. 113; Hagstrøm 1993 s. 253. Jmf. Davies s. 219.   
250 Brocker s. 82.   
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Associationens verksamhet inte har genererat vinst för själva bolaget men istället direkt för 

verksamhetsutövarens andra verksamheter,251 

Varor som associationens beställt kom verksamhetsutövaren tillgodo,252  

Associationen utförde byggnationer för verksamhetsutövarens nytta,253 och 

Associationen drevs enbart för att återbetala verksamhetsutövaren fordran.254 

 

9.4 Sammanblandning 

9.4.1 Gränsdragning mot osjälvständighet 

Argumentation kring sammanblandning och osjälvständighet tycks förekomma parallellt i 

rättspraxis och doktrin.255 Sammanblandning är emellertid ett separat argument för otillbörlig 

näringsutövning snarare än ett indicium för osjälvständighet, dessa två är fristående från 

varandra och kan var för sig eller tillsammans motivera ansvarsgenombrott.256 Medan osjälv-

ständighet hänförs till vems intresse associationens verksamhet tillvaratog, för att finna den 

reelle verksamhetsutövaren,257 tar sammanblandning istället sikte på att verksamhetsutövaren 

inte har respekterat den juridiska personens självständighet och förtjänar således inte att skyd-

das av reglerna om begränsat betalningsansvar.258 Sammanblandning innebär att det inte går 

att åtskilja associationerna i någon bemärkelse, såsom var skulden uppkom, vilken association 

som beställde varorna eller var tillgångarna borde finnas.259 Det otillbörliga agerandet kring 

sammanblandning tar således sikte på en situation där verksamhetsutövaren har misslyckats 

med att hålla två associationer avskilda och borgenärerna har lidit av förvirringen.  

9.4.2 Sammanblandning av tillgångar 

Argumentet har framförallt utvecklats i tysk rätt och det kan antas att det i någon mån kan 

importeras till svenska förhållanden. Tysk rätt talar om två typer av sammanblandning som 

grund för durchgriffshaftung: vermoegensvermischung, sammanblandning av tillgångar, och 
                                                
251 NJA 1947 s. 647. 
252 NJA 1935 s. 81. 
253 NJA 1942 s. 473; NJA 1992 s. 375; NJA 1944 s. 35. 
254 Jmf. NRt 1937 s. 21 där ett bolagets skepp försåldes i syfte att återbetala den största fordringsägaren.  
255 Se bl.a. NJA 1944 s. 35.  
256 Jmf. U 1986.697 V där ett Factoringbolag som i praktiken var under en chokladgrossists fulla kontroll hade hållit bolagens 
ekonomi isär med självständiga räkenskaper och ansvarsgenombrott kunde inte konstateras.  
257 Andenæs 1992 s. 37.  
258 Jmf. Davies s. 218.  
259 Alting s. 215. 



 44 

sphaerenvermischung, åsidosättande av bolagsformaliteter.260 Om verksamhetsutövarens till-

gångar inte hålls avskilda från associationen kan dessa tas i anspråk för associationens skul-

der.261 För att detta ska bli fallet har krävts att associationens räkenskaper måste vara så oklara 

att tillgångar omöjligt kan hänföras till associationen eller verksamhetsutövaren.262  

 

Ansvaret kan både göras gällande vertikalt och horisontellt, från moderbolag till dotterbolag 

eller mellan systerbolag, således kan andra juridiska personer än den som faktiskt utövat be-

stämmande inflytande bli solidariskt betalningsansvarig med associationen.263 Sammanbland-

ning karaktäriseras således av att verksamhetsutövaren har misslyckats med att hålla isär as-

sociationens tillgångar från verksamhetsutövarens egna eller en annan närstående juridisk 

person.264 En sådan sammanblandning kännetecknas av att: 

 

Associationens vinster tas upp direkt av verksamhetsutövaren,265 

Associationens fordringar har betalats genom verksamhetsutövaren,266 

Tillgångar hade överlåtits mellan bolag till underpris,267 och 

Det inte stod klart vilket bolag som konterade uppkomna kostnader.268 

9.4.3 Åsidosättande av bolagsformaliteter 

Åsidosättande av bolagsformaliteter är enligt tysk terminologi en form av sammanbland-

ning.269 Det tycks enligt vissa svenska rättskällor som att detta indicium snarare är ett tecken 

på osjälvständighet.270 Mot bakgrund av syftet med sammanblandningsreglerna, att verksam-

hetsutövaren ska respektera associationens separata personlighet bör det emellertid anses na-

turligare att följa den tyska indelningen, varför åsidosättande av formaliteter i denna uppsats 

hänförs till sammanblandning. Eftersom en juridisk person är en formell konstruktion förlorar 

                                                
260 Alting s. 214-215. 
261 Ibid s. 215. 
262 Jmf. 1985 NJW 740; Alting s. 215.  
263 Se Alting s. 216. Det bör dock krävas att verksamhetsutövaren även kontrollerar denna association. 
264 Se U 1997.1642 H där systerbolagets ekonomi var sammanblandad men inte verksamhetsutövarens (dödsboets) egen.  
265 NJA 1944 s. 35; NJA 1975 s. 45; NJA 1982 s. 244.   
266 U 1997.1642 H; NJA 1982 s. 244. 
267 Se U 1997.1642 H där rätten att sälja mat på festivalen hade sålts av Festivalbolaget till Restaurangbolaget till mycket 
fördelaktiga priser. Restaurangbolaget övertog dessutom Festivalbolagets verksamhet utan att utge ersättning för festivalens 
upparbetade goodwill. Jmf. dock Alting s. 215-216. Enstaka egendomsöverföringar till underpris är inte sammanblandning.  
268 U 1997.1642 H.  
269 Alting s. 217. 
270 Jmf. NJA 1944 s. 35. Detta område är emellertid närbesläktat med avtalsrätten, jmf. Alting s. 218; NJA 1982 s. 244.  
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en verksamhetsutövare som avsevärt avviker från dessa regler rätten att åberopa det begrän-

sade betalningsansvaret.271 Åsidosättande av bolagsformaliteter kan vara: 

 

Lagstadgade sammanträden för associationen har uteblivit,272  

Sammanträden för dess styrelse inte har hållits,273 

Räkenskaper inte har förts på ett korrekt sätt,274 

Det inte står klart för motparten vem de ingår avtalet med,275 och 

Två associationer använder samma skatteredovisning, namn, personal, lokal och adress.276 

9.5 Generalklausulen och behovet av flexibilitet 

Denna uppsats innehåller ett flertal exempel på omständigheter som har framställts som rele-

vanta argument för ansvarsgenombrott. Tre av dem, underkapitalisering, osjälvständighet och 

sammanblandning har utvecklats något medan övriga nämns i förbigående. Mot bakgrund av 

att principens rättsekonomiska bakgrund och ändamål ser liknande ut (även om lagreglerna 

skiljer sig åt) i de rättsordningar som har varit föremål för denna studie, har jag valt att fram-

ställa alla dessa som potentiellt relevanta argument.277 Det är emellertid inte fastställt att dom-

stolen skulle anse att alla dessa argument är relevanta grunder enligt svensk gällande rätt. 

 

Det faktum att många olika omständigheter spelar in i domstolens bedömning framgår emel-

lertid av rättspraxis.278 Ett exempel på en relevant omständighet utöver de tre som har utveck-

lats under avsnitt 9.2 - 9.4 ovan följer av NRt 1979 s. 81 där underkapitalisering förelåg men 

var otillräckligt för ansvarsgenombrott, det faktum att bolaget hade underlåtit att informera 

om bolagets ekonomiska ställning blev den i fallet avgörande omständigheten.279 Eftersom 

samtliga relevanta omständigheter som påverkar bedömningen svårligen kan exemplifieras, 

finns således ett behov av en generalklausul, för att visa på institutets föränderlighet genom 

tolkningen i rättspraxis och doktrin.280 Det kan emellertid antas att denna generalklausuls till-

                                                
271 Jmf. Davies s. 218.  
272 NJA 1944 s. 35. 
273 Ibid. 
274 Ibid; NRt 1932 s. 1015.  
275 U 1997.1642 H; NJA 1982 s. 244. 
276 U 1995.156 H; NJA 1982 s. 244. Alting s. 217. Jmf. fotnot 244 ovan. Det handlar i detta fall emellertid om att borgenärer 
har vilseletts av konstruktionen snarare än att åtgärden var avsedd att kringgå viss lagstiftning.  
277 Schwarz-Hansen s. 436; Lau Hansen s. 9-10. 
278 Bl.a. HD i NJA 1947 s. 647.  
279 Hagstrøm 2008 s. 94; Hagstrøm 1993 s. 258.  
280 SOU 1987:59 s. 129.  
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lämpning fordrar ett kvalificerat fall av otillbörlig påverkan.281 Valet att uppställa en gene-

ralklausul med ett så drastiskt resultat som ansvarsgenombrott kan emellertid kritiseras för att 

skada omsättningsintresset. Förutsebarheten bör dock ändå förbättras av lagförslaget genom 

uppdelningen av domstolens bedömning i två delar.  Den läsare som tagit del av avsnitt 9 i 

denna uppsats kan nämligen förhoppningsvis känna sig vägledd i viss mån kring vilka typer 

av situationer som kan anses utgöra relevanta grunder för ansvarsgenombrott samt vilka 

bakomliggande syften som aktualiseras.282 

9.6 Frågan om kumulativa eller alternativa rekvisit 

Jag har tolkat rättsläget kring ansvarsgenombrott som en kombination av kumulativa och al-

ternativa rekvisit. För att en frågeställning ska kunna hänföras till läran om ansvarsgenom-

brott krävs det enligt mig att de kumulativa rekvisiten är uppfyllda. Det krävs således be-

stämmande inflytande, avsaknad av möjlighet för borgenären att erhålla adekvat säkerhet ge-

nom avtal, otillbörlig näringsutövning samt orsakssamband.283 Om det brister i något av detta 

rekvisit uppnår verksamhetsutövaren en immunitet gentemot ansvarsgenombrott.284 När dessa 

rekvisit föreligger är det upp till domstolen att göra en intresseavvägning mellan olika sam-

hällsintressen och här kan olika alternativa rekvisit för otillbörlig näringsutövning ha stor be-

tydelse.285 Det tycks emellertid finnas en uppfattning i litteraturen och rättspraxis att det krävs 

vissa kumulativa och nödvändiga rekvisit i detta senare skede.286 Dessa uttalanden skapar en 

illusion hos läsaren om att domstolens domslut blir resultatet av en logisk slutsats. Det är 

emellertid viktigt att framhäva att domstolens slutliga avgörande istället blir en produkt av 

olika samhällsintressen som ställs emot varandra på ett abstrakt plan.287 Det vore således mer 

fruktsamt för läsaren att se dessa prejudicerande fall som en riktlinje för intresseavvägningen 

än svårbedömd logisk slutsats.   

 

För att konkretisera ovanstående med olika exempel har i svensk doktrin framhävts uppfatt-

ningen att underkapitalisering måste förekomma tillsammans med osjälvständighet för att 

ansvarsgenombrott ska kunna aktualiseras.288 Vidare har det uttalats i dansk rätt att osjälv-

                                                
281 Jmf. HD i NJA 2014 s. 877 som talar om ”vissa andra särskilt kvalificerade fall”. 
282 Mer om detta under avsnitt 11.3 nedan.  
283 Se lagförslaget i avsnitt 6 ovan.  
284 Se Moberg 1998 s. 80 som använder termen ”immunitetseffekt”. 
285 Hagstrøm 2008 s. 99. 
286 Rohde s. 487. 
287 Jmf bl.a. TR i NJA 2014 s. 877; Moberg 1992 s. 320; Hagstrøm 2008 s. 99. 
288 Se NJA 1975 s. 45; Rohde s. 487; HovR i NJA 1982 s. 244. Jmf. dock Andersson s. 287-288; Moberg 1998 s. 80.  
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ständighet är ett nödvändigt krav för hæftelsesgennembrud.289 Schwarz-Hansens kumulativa 

kriterier för ansvarsgenombrott är i övrigt intressanta i ett komparativt perspektiv eftersom de 

dels hämtar argument från svensk, dansk och norsk rätt, dels har den (enligt min åsikt) oupp-

nåeliga ambitionen att förklara domstolens bedömning utifrån en logisk slutledning av de fö-

religgande omständigheterna.290 Detta är visserligen en modig ambition, men mindre träffsä-

kert än en lista på alternativa indicier, som visserligen ger korrektare men samtidigt begränsad 

vägledning i hur avvägningen går till. Ett exempel på en sådan mindre preciserad men samti-

digt mer korrekt sammanställning görs av Andersson.291 De fem relevanta omständigheter 

som framhävs i sammanfattningen av svensk doktrinen på området är (1) osjälvständighet, (2) 

underkapitalisering, (3) otillbörlighet, (4) borgenärernas goda tro samt (5) dominerande eller 

bestämmande inflytande i bolaget. Schwarz-Hansens uppställning går således emot min upp-

fattning genom att kräva osjälvständighet, underkapitalisering och insolvens - omständigheter 

som inte bör vara kumulativa rekvisit för principens tillämpning. 

9.7 Kravet på orsakssamband och adekvat kausalitet 

Det kan förutsättas att det föreligger ett krav på orsakssamband och adekvat kausalitet mellan 

verksamhetsutövarens otillbörliga näringsutövning och antingen fordringens uppkomst eller 

associationens oförmåga att betala.292 Det krävs således att den otillbörliga näringsutövningen 

har verkat i borgenärsfientlig riktning.293 Detta krav kan motiveras med hänsyn till skyddet av 

omsättningsintresset och att ansvarsgenombrott därför tillämpas restriktivt.294 Krav på orsaks-

samband och adekvat kausalitet hindrar nämligen att institutet får ett allt för brett tillämp-

ningsområde, eftersom det bör utesluta tillämpning mot passiva delägare som enbart söker en 

investering där de kan förränta sitt kapital.295  

10 Användningen strider mot lagens ändamål och är skadlig för borgenärsintresset 

10.1 Missbruk/ illojalitet/ otillbörlighet/ stötande konsekvenser/ rättviseskäl 

Litteraturen och rättspraxis ger intrycket att missbruk, illojalitet, otillbörlighet och stötande 

konsekvenser är konkreta omständigheter som kan föranleda att ansvarsgenombrott blir till-
                                                
289 Se Schwarz-Hansen s. 436 not 11. Jmf. dock U 1997.1642 H.  
290 Se Schwarz-Hansen s. 436-437. Nämnas bör dock att Schwarz-Hansens artikel i huvudsak tar sikte på rättekonomiska 
överväganden och således inte bör ses som en radikal teori kring nya förutsättningar för ansvarsgenombrott.  
291 Andersson s. 287-288.  
292 Moberg 1992 s. 318. 
293 SOU 1987:59 s. 132, Andersson s. 289.  
294 SOU 1987:59 s. 132.  
295 Ibid s. 132-133.  
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lämpligt vid sidan av andra faktiska förhållanden såsom underkapitalisering och osjälvstän-

dighet.296 HD uttalar exempelvis i NJA 2014 s. 877 att upprätthållande av det begränsade an-

svaret hade inneburit stötande konsekvenser. I norsk rätt har på liknande sätt argumenterats att 

det ibland vore otillbörligt eller helt orimligt mot borgenärerna att upprätthålla det begränsade 

betalningsansvaret.297 Enligt engelsk rätt anförs istället interests of justice som en grund för 

lifting the veil. Med undantag av ett per incuriam avgörande har rättspraxis emellertid uttalat 

att interests of justice inte är en tillräcklig grund för ansvarsgenombrott, kriteriet är för vagt 

och ger varken domstolen eller parterna någon ledning om rättsläget.298 På samma sätt ger 

dessa övriga formuleringar föga vägledning till verksamhetsutövaren.299 Jag menar att dessa 

uttryck därför inte är konkreta relevanta omständigheter, utan snarare resultatet av domstolens 

intresseavvägning.  

 

Läsaren kan definiera orden ”rättvisa” som en moraliskt riktig lösning, ”otillbörlighet” som 

något oacceptabelt efter rimliga normer och ”stötande konsekvenser” som konsekvenser som 

väcker anstöt eller är obehagliga. Om begreppen ges denna tolkning ger de föga vägledning 

om domstolens bedömning och framstår, som lagrådet påpekar, som värdeomdömen kopplade 

till personliga åsikter.300 ”Missbruk” innebär en skadlig användning av något och ”illojalitet” 

kan ses som agerande i strid med lagens ändamål. Jag menar att det är mer förutsebart att för-

klara domstolens avvägning genom en kombination av dessa två begrepp.  

 

Det som måste anses illojalt är användning av bolagsformen på ett sätt som inte överens-

stämmer med hur lagstiftningen var avsedd att användas.301 Detta stämmer även överens med 

den tyska rättsvetenskapen där det har framförts olika grunder för att rättfärdiga doktrinen om 

durchgriffshaftung.302 Serick menar att bolagsformen har missbrukats illojalt, Müller-

Freienfels hänvisar till att ändamålet med reglerna om begränsat betalningsansvar har åsido-

satts medan Rehbinder istället framhäver att separationen av bolag och ägare i vissa fall skulle 

innebära en överträdelse av rättssystemet i en mer allmän bemärkelse.  

 

                                                
296 NJA 1982 s. 244; SOU 1987:59 s. 129-132. 
297 Aakvaag s. 107.  
298 Davies m.fl. s. 221.  
299 Moberg 1992 s. 318-319. 
300 Jmf. Prop. 1990/91:198 s. 44.  
301 Jmf. Andersson s. 296; HD i NJA 2014 s. 877.  
302 Alting. s 198. 
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Som har konstaterats i avsnitt 3.1 ovan syftar reglerna kring ansvarsgenombrott främst till att 

motverka att associationen nyttjas för opportunistiska syften.303 Lagstiftarens ändamål med att 

införa en bolagsform med begränsat betalningsansvar var att verksamhetsutövare ska sprida 

risken vid verksamhetsutövning och därmed ha större möjligheter att driva kapitalintensiva 

verksamheter.304 En lojal användning av associationens separata personlighet är således att 

tillvarata dennes intressen genom att verka för att skapa långsiktig förräntning av ägarnas in-

satta kapital och därmed tillvarata både investerarnas och borgenärernas intressen. E contrario 

är en illojal användning av bolagsformen en användning som är ägnad att uppfylla andra än-

damål än att skapa en association som bedriver inkomstgenererande verksamhet.305 Detta bör 

anses omfatta en skev riskfördelning mellan investerare och borgenärer.306 

 

Begreppet missbruk har inom tysk rätt tillämpats när ansvarsgenombrott har meddelats mot 

verksamhetsutövare som utnyttjat bolagsformen för att berika sig på offentliga medel.307 Det 

verkar även som att kringgående av lagstiftning mer generellt kan betecknas som missbruk.308 

I England har uttalats att missbruk föreligger om bolag bildas i syfte att undvika redan existe-

rande skyldigheter.309 Själva domstolsbedömningen bör dock vara centrerad kring huruvida 

verksamhetsutövaren har agerat på ett sätt som väsentligt strider mot lagstiftningens ändamål 

samt om agerandet var skadligt för borgenärsintresset. Den här bedömningen är komplex med 

hänsyn till antalet relevanta omständigheter och en intresseavvägning är därför nödvändig.310 

10.2 Intresseavvägningen 

Anledningen till att lagförslaget formulerats som ”åsidosättande av lagens ändamål” och 

”skadligt för borgenärsintresset” är att det är denna juridiska innebörd som rättspraxis i prak-

tiken tycks tillämpa. Jag menar att formuleringen är mer klargörande än att verksamhetsutöva-

ren har ”agerat illojalt” och ”missbrukat bolagsformen”. Även om rättspraxis hittills har for-

mulerats med hjälp av dessa oprecisa begrepp gör domstolen i realiteten en helhetsbedömning 

utifrån samtliga omständigheter.311 Rättspraxis blir således mer förståelig för den läsare som 

                                                
303 Davies s. 212.  
304 Moberg 1998 s. 31-33. 
305 Jmf t.ex. U 1997.364 H där verksamhetsutövarens agerande endast syftat till att undvika skattebetalning. 
306 Se NJA 1947 s. 647. Jmf. även Schwarz-Hansen s. 434; U 1997.1642 H. 
307 Werlauff s. 35.  
308 Jmf. NJA 2014 s. 877; U 1980.806 V; U 1978.880 H.  
309 French s. 137. 
310 Moberg 1992 s. 320; Hagstrøm 2008 s. 99. Se avsnitt 10.2 nedan.  
311 Moberg 1992 s. 319-320. 
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söker vägledning i hur denna intresseavvägning sker snarare än att försöka förstå konstrukt-

ionen av ett logiskt resonemang som innebär missbruk. 

 

Det kanske tydligaste exemplet på en sådan avvägning görs av hovrätten i NJA 1982 s. 244. 

Hovrättens dom kan ses som ett konstaterande att otillbörlig näringsutövning föreligger i form 

av underkapitalisering och osjälvständighet, vilket i säg är illojalt (alltså i strid med lagens 

ändamål) men att moderbolaget försökt balansera dotterbolagens ekonomi genom att täcka 

förluster i andra sammanhang. En helhetsbedömning av detta verkar leda till slutsatsen att 

verksamhetsutövaren inte har agerat på ett sätt som väsentligt strider mot lagstiftningens än-

damål eller är skadligt för borgenärsintresset.  

 

Hovrätten är inte en prejudicerande instans men jag menar att HD utgår från samma bedöm-

ning. Till skillnad från hovrätten försöker de emellertid dölja att domslutet faktiskt är resulta-

tet av en sådan avvägning. HD tycka föredra att formulera sig i ordalag som får det att framstå 

som att ansvarsgenombrottets tillämpning är ett resultat av en logisk slutsats.312 Det förtydli-

gas inte hur denna slutsats har nåtts eller vilka kriterier som är nödvändiga för att motivera 

ansvarsgenombrott. Detta menar jag beror på att denna logiska slutsats i realiteten är en illus-

ion, i slutändan avgör intresseavvägningen vilken lösning som är rimlig och rättvis.313 Det 

framgår enligt min mening att domstolen i realiteten har gjort en sådan avvägning314 och 

denna avgjorts på objektiva grunder, som om lagstiftningens ändamål har uppfyllts.315 

 

Engelsk rätt tar avstånd från principen om ansvarsgenombrott och föredrar att använda sig av 

tolkningen av parternas avtal eller lagtext för att uppnå en rimlig lösning.316 Avståndstagandet 

kan möjligtvis förklaras genom lärans benägenhet att avgöras genom en mer eller mindre god-

tycklig intresseavvägning. Detta osäkerhetsmoment kan verka skadligt för omsättningsintres-

set och utgör ett argument för att reglera de fall som idag omfattas av ansvarsgenombrott ge-

nom särskild lagstiftning som är mer förutsägbar. En intresseavvägning framstår emellertid 

som en nödvändighet för den rättsordning som avser att tillämpa liberala regler om begränsat 

betalningsansvar och samtidigt uppställa regler som motverkar opportunistiskt beteende.  

 

                                                
312 Se HD i NJA 1947 s. 647; NJA 1975 s. 45; NJA 2014 s. 877 samt Høyesteret i NRt 1937 s. 21. 
313 Moberg 1998 s. 79.  
314 Se TR i NJA 2014 s. 877. Jmf. U 1980.806 V, hänsyn togs till anställda framför oprioriterade borgenärer i moderbolaget. 
315 Moberg 1998 s. 79; NRt 1937 s. 600.  
316 Davies s. 223; jmf. Prest v Petrodel Resources Ltd [2013] UKSC 34. 
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En verksamhetsutövare med dåliga resurser som agerar lojalt enligt lagstiftningens ändamål 

för bolagets bästa ska inte riskera att drabbas av ansvarsgenombrott. Lagförslaget har därför 

krav på att åtgärderna väsentligt strider mot den åsidosatta lagstiftningens ändamål, att hänsyn 

tas till investerarnas förtroende för bolagsformen samt att endast kvalificerade fall kan moti-

vera principens tillämpning. Det tycks stå klart att principen bör ges en restriktiv tillämpning 

och att den ska tillämpas i sista hand som en säkerhetsventil för särpräglade undantagsfall.317 

Det ska således mycket till för att intresseavvägningen ska utfalla till borgenärernas förmån.  

                                                
317 Jmf. SOU 1987:59 s. 97; Andenæs 1992 s. 37; Siems s. 172; Hagstrøm 2008 s. 94.     
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Del III – Slutsatser kring NJA 2014 s. 877 



 53 

11 Slutsatser och avslutande diskussion 

11.1 Lagförslagets tillämpning på omständigheterna i NJA 2014 s. 877 

Min åsikt är att domstolarna har gjort samma bedömning som det inofficiella lagförslaget men 

att HD:s motivering är undermålig. Huvudmännen har utövat bestämmande inflytande över 

Processorbolaget. Deloitte kunde inte undvika att utsättas för rättegångsförfarandet och är 

således en ofrivillig borgenär. Deras skuld gentemot bolaget orsakades och betalning försvå-

rades av huvudmännens otillbörliga näringsutövning. Denna bestod av relativ underkapitali-

sering (genom ett mycket begränsat kapitalunderlag i förhållande till Deloittes rättegångs-

kostnader som var en förutsebar risk) och osjälvständigt nyttjande av Processorbolaget (på ett 

sätt som inte var ägnat att tillvara bolagets eget intresse).  

 

Utifrån en helhetsbedömning av omständigheterna i fallet har huvudmännens inte tillvaratagit 

borgenärens intresse och agerandet har inte heller varit ägnat att skapa en verksamhet som 

förräntar ägarnas kapital. Huvudmännen har därför inte agerat i enlighet med ändamålet för 

reglerna om begränsat betalningsansvar. Agerandet har skadat borgenärsintresset och hänsyn 

bör här särskilt tas till att rättegångskostnadsreglerna uppfyller en viktig funktion och att detta 

intresse väger tungt i intresseavvägningen. Principen om ansvarsgenombrott bör av dessa an-

ledningar anses tillämplig och huvudmännen svarar solidariskt för skulden mot Deloitte.  

11.2 Uttalanden i NJA 2014 s. 877 i förhållande till den rättsliga diskussionen 

Ovanstående avsnitt avser att mycket kortfattat exemplifiera en tillämpning av principen om 

ansvarsgenombrott som ger vägledning kring vilka rekvisit som är nödvändiga för att det be-

gränsade betalningsansvaret ska kunna åsidosättas och förklarar hur domstolen går till väga i 

avvägningen mellan olika intressen. Jag menar att domstolarnas tillämpning i NJA 2014 s. 

877 av principen om ansvarsgenombrott i sig är korrekt men att utformningen av domskälen 

hade kunnat ge läsaren en tydligare bild av rättsläget.  

 

Vad gäller tingsrättens motivering är förklaringen kring gällande rätt motsägelsefull. Här 

anges först att principen tillämpas endast när aktieägare på ett stötande sätt använt bolagsfor-

men för att minimera egen ersättningsskyldighet och att underkapitalisering är ett nödvändigt 

rekvisit. Kort därefter anges att relevanta omständigheter kan vara att bolaget saknat affärs-

mässigt syfte, självständig verksamhet och varit underkapitaliserad i förhållande till verksam-
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heten. Först menas alltså att underkapitalisering är ett nödvändigt rekvisit och därefter att den 

enbart är en relevant omständighet. Liknande orimligheter förekommer inte sällan i litteratur 

och rättspraxis som diskuterar ansvarsgenombrott. Tingsrätten förklarar emellertid att utfallet 

beror på en intresseavvägning där borgenärernas intressen ställs mot omsättningsintresset på 

ett tydligt sätt.  

 

Högsta domstolens uttalanden är visserligen relativt fria från uppenbara exempel av kontra-

diktioner men lämnar ändå mycket att önska. Min kritik består i huvudsak av tre punkter; (1) 

domstolen är otydlig i flera avseenden, (2) HD ger ingen översiktsbild över hur bedömningen 

går till, men framförallt (3) HD upprätthåller illusionen om ansvarsgenombrott som resultatet 

av en logisk slutsats när det i själva verket rör sig om en intresseavvägning.  

 

HD tycks i de sista styckena (10 – 14) i domen mycket förenklat resonera logiskt enligt föl-

jande satser: (a) tillämpningen av ansvarsgenombrott är beroende av vilken slags fordring det 

rör samt lagens ändamål (b) rättegångsbalken har viktiga regler som skapar ett incitament 

genom rättegångskostnader (c) Processorbolaget var osjälvständigt och underkapitaliserat (d) 

eftersom c så har bolaget endast utgjort ett medel för huvudmännen att kunna kringgå RB (e) 

eftersom rättegångsbalkens regler är viktiga och huvudmännens upplägg strider mot reglernas 

ändamål ska ansvarsgenombrott beviljas. 

 

Vad gäller a-satsen är denna riktig på så sätt att lagens ändamål är en viktig del för bedöm-

ningen av det som som andra rättskällor benämner illojalitet. Däremot tycks påståendet vara 

en grov förenkling genom att säga att endast vissa typer av fordringar kan bli aktuella för an-

svarsgenombrott och att detta i sin tur beror på vilka ändamål lagen har. HD tycks på detta 

sätt dela upp lagstiftningen i ett A-lag och ett B-lag. Detta kan tolkas som att B-laget inte för-

tjänar skydd av reglerna om ansvarsgenombrott. Eftersom bolaget var underkapitaliserat och 

osjälvständigt och reglerna i RB är viktiga så ska ansvarsgenombrott meddelas? Rättsläget är 

inte så enkelt att fastställa och HD måste inse detta. 

 

Enligt b-satsen förklaras rättegångskostnadsreglernas ändamål och vikten av att dessa upp-

rätthålls. Detta kan självfallet vara av betydelse i en intresseavvägning. Incitamentsfunktionen 

är ett starkt argument för att skydda borgenärsintresset i detta fall. Problemet är emellertid att 

det här framställs som att domslutet är en produkt av en logisk slutsats snarare än en avväg-

ning mot andra intressen. I c-satsen konstateras visserligen två former av otillbörlig närings-
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utövning men HD diskuterar inte om dessa är alternativa eller kumulativa rekvisit eller om 

andra omständigheter har påverkat bedömningen. Det tycks snarare vara någon form av san-

nolikhetsinlärning istället för att se till vilka ändamål rättsprincipen avser att uppfylla. ”Ef-

tersom dessa omständigheter har förelegat i andra svenska rättsfall ska de även ha betydelse i 

det här avgörandet”. Utan vidare utveckling av den punkten uppkommer slutsatsen att hu-

vudmännen har använt bolaget som ett medel för att kringgå lagstiftningen enligt d-satsen och 

eftersom vi tidigare har konstaterat att RB tillhör lagstiftarens A-lag så ska ansvarsgenombrott 

meddelas enligt e-satsen.  

 

Jag menar att HD:s uttalanden är en undermålig beskrivning av rättsläget som kan tyckas be-

kväm i just detta fall, möjligtvis för att undvika konflikter mellan olika uppfattningar inom 

HD, men som inte ger någon egentlig vägledning för rättstillämpningen i framtiden. Istället 

för att ta detta tillfälle att reda ut principen tycks HD föredra att sprida ytterligare dimridåer 

kring principen om ansvarsgenombrott. Även om domstolen mest troligt faktiskt har gjort en 

sådan intresseavvägning som denna uppsats har konstaterat är av central vikt i frågan har det 

varken förklarats att en sådan är nödvändig, att det har gjorts, hur det har skett eller vilka in-

tressen som ställts emot varandra. Resultatet blir att domslutet meddelar ansvarsgenombrott 

utan förklaring av vilken rättslig legitimitet detta har. ”Huvudmännens agerande känns helt 

fel! Så här kan vi ju inte ha det!?”. Läsaren behöver knappast undervisas i att detta inte är ett 

juridiskt hållbart argument. Trots detta verkar HD tycka att detta är en adekvat beskrivning av 

hur de nådde den slutsats de gjorde.  

 

De flesta jurister, inklusive undertecknad, håller säkert med om att det vore orimligt om rätte-

gångsbalkens regler ostraffat kunde kringgås på detta sätt eftersom det skulle skapa funda-

mentala rättviseproblem kring tvistelösning. Detta är emellertid enbart ett önskvärt resultat ur 

ett helhetsperspektiv och inte en juridisk förklaring till hur principen om ansvarsgenombrott 

kan tillämpas för att nå denna slutsats. Det faller emellertid inom justitierådens arbetsbeskriv-

ning att finna en sådan juridisk förklaring. Resultatet av deras domskäl blir att jurister försö-

ker tyda hur de har nått denna logiska slutsats i vad som uppfattas som en mycket komplice-

rad rättsfråga. Detta är enbart en illusion, HD hoppar över rättslig grund för sitt påstående och 

går i praktiken direkt till resultatet eftersom ”så här kan vi inte ha det!”. Rättsläget är i reali-

teten betydligt mer lättförståeligt än vad HD ger intryck av. De har helt enkelt gjort en intres-

seavvägning som utföll till borgenärens fördel.  
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11.3 Varför lagförslaget innebär ökad förutsebarhet 

Läsaren kanske tycker att det lagförslag som presenteras i denna uppsats är minst lika oklar 

som rättsläget i övrigt. Ansvarsgenombrott är en komplicerad princip som inte kan avgöras 

genom några enkla svar, men genom att precisera de begrepp som är relevanta hoppas jag 

bidra till att undanröja vissa dimridåer från litteraturen och rättspraxis. Jag menar att lagför-

slaget syftar till ökad förutsebarhet för verksamhetsutövare på följande sätt. 

 

Ansvar kan enbart drabba dem som utövar ett bestämmande inflytande över en association. 

Detta innebär att passiva minoritetsägare som enbart syftar till att förränta sitt kapital genom 

investering i bolaget inte behöver oroa sig för tillämpningen av denna princip. Vidare leder 

kraven på orsakssamband och adekvat kausalitet till att de verksamhetsutövare som inte haft 

del i det klandervärda agerandet inte heller kan drabbas av ansvar. Detta innebär emellertid 

också att den som faktiskt utövar bestämmande inflytande över en association, oavsett 

ägande, bör ta hänsyn till reglerna kring ansvarsgenombrott.  

 

Det är enbart de skulder som uppkommer för ofrivilliga borgenärer och sådana där borgenären 

inte kunde tillvarata sitt intresse som principen kan tillämpas på. Detta innebär att så länge 

verksamhetsutövaren delar korrekt finansiell information med kreditgivare och håller ett kapi-

talunderlag som är tillräckligt för att täcka förutsebara risker, alternativt försäkrar sig mot 

ansvar, så är en tillämpning av principen om ansvarsgenombrott inte aktuell.  

 

Verksamhetsutövare ges vidare en exemplifiering av vilka omständigheter som är relevanta 

för principens tillämpning. Verksamhetsutövaren bör således upprätthålla ett rimligt kapital-

underlag i förhållande till verksamhetens omfattning, art och risker, respektera att association-

en är en självständig juridisk person med ett eget intresse, följa bolagsformaliteter samt hålla 

tillgångar åtskilda mellan olika verksamheter.  

 

Exemplifieringen tar visserligen inte hänsyn till alla typer av klandervärt beteende som kan 

motivera ansvarsgenombrott och för att vara helt säker bör verksamhetsutövaren söka agera 

på ett sätt så att intresseavvägningen skulle utfalla till dennes fördel. Verksamhetsutövaren 

bör då agera i enlighet med reglernas ändamål, att verka för att skapa en lönsam verksamhet 

som genererar egna inkomster. Oavsett affärernas utfall har han då lojalt förhållit sig till lag-
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reglernas syfte och ansvarsgenombrott är uteslutet. Verksamhetsutövaren bör undvika avance-

rade bolagsupplägg för andra syften än effektiv riskallokering och synergieffekter.  

 

De vida potentiella möjligheterna att opportunistiskt använda sig av juridiska personer gör att 

en regel som motverkar alla dessa situationer måste få en generell utformning. Om inte lag-

stiftaren vill införa konkreta lagregler som i väsentlig mån begränsar användningen av det 

begränsade betalningsansvaret krävs någon form av generalklausul för att upprätthålla borge-

närernas förtroende. Eftersom borgenärsintresset är av stor vikt tillämpas denna generalklau-

sul som en allmän rättsprincip med oklart innehåll. Lagstiftaren och högsta domstolen tycks 

hittills ha föredragit att vara förhållandevis tysta i frågan vad principen innebär. Detta kan 

antingen tolkas som att de inte vet vad den innebär eller att de inte vill berätta vad den inne-

håller, jag är för egen del inklinerad att luta sig mot det senare alternativet. Syftet tycks vara 

att undvika uppmärksamhet kring att det faktiskt finns håligheter i det som många verksam-

hetsutövare tror vara en mur av begränsat betalningsansvar. Även om principens införande i 

lag först kan medföra viss skepsis på marknaden anser jag att det i längden skulle stärka om-

sättningsintresset genom att ge verksamhetsutövare en möjlighet att förutse hur de kan agera 

för att undvika ansvarsgenombrott och det bör även ha en avskräckande effekt för de som 

avser att agera illojalt. Oavsett om en sådan lagstiftning införs bör ett ombud kunna använda 

sig direkt av lagförslagets argument eftersom de utgör en sammanställning av gällande rätt 

snarare än en ambition att ändra rättsläget.  

11.4 Allmän diskussion kring för- och nackdelar med andra lagstiftningslösningar 

Eftersom de rättsordningar som har varit föremål för den komparativa studien i denna uppsats 

inte har infört lagregler om ansvarsgenombrott åsyftar detta avsnitt andra lagregler som till-

lämpas primärt framför principen om ansvarsgenombrott. Eftersom dessa endast har framförts 

ytligt i denna studie kommer även denna diskussion att hålla sig på ett ytligt plan.  

 

I Tyskland faller troligen en stor del av osjälvständighetsfallen in under reglerna om faktiska 

koncerner. Dessa regler framstår som mer förutsebara och lättare att tillämpa än ansvarsge-

nombrottsreglerna eftersom intresseavvägningen uteblir. Vidare drabbar reglerna inte fysiska 

personer på ett oskäligt sätt eftersom det endast är koncernförhållanden som avses. Frågan 

som uppstår är emellertid om denna extensiva tillämpning inte skadar omsättningsintresset 

och förhindrar effektiv riskallokering för vissa koncerner.  
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Vad gäller det engelska tillvägagångssättet verkar lagreglering och avtalstolkning vara att 

föredra framför principen om ansvarsgenombrott. Rent generellt bör fler detaljerade regler 

istället för den mycket restriktiva tillämpningen av ansvarsgenombrott innebära att det be-

gränsade betalningsansvaret åsidosätts i fler konkreta situationer. Denna aspekt är till fördel 

för kreditgivarna. Att reglerna är tydligt preciserade i lagtext innebär vidare ökad förutsebar-

het vilket är till fördel för de verksamhetsutövare som har tillräckligt med kapital för att an-

ställa skickliga jurister, det vill säga storbolagen. För en småföretagare kan emellertid ett 

svåröverskådligt regelverk innebära förminskad tillit till bolagsformen som ett sätt att driva 

verksamhet utan att riskera personligt betalningsansvar.  

 

De norska och danska tillvägagångssätten är besläktade med det svenska och innebär att bola-

gets ledning, genom reglerna om ledningens skadeståndsansvar, får ta konsekvenserna av att 

associationen har använts på ett sätt så att risken för skada externaliserats. I Danmark har 

emellertid regeln tillämpats så att ett moderbolag med hård koncernstyrning svarar i samma 

mån som styrelsen vid skador som vållats vårdslöst. Detta framstår som en rimlig avvägning. 

Det är en konkret regel som kan tillämpas på de problem som uppkommer för att koncerner 

agerar som en ekonomisk enhet samtidigt som varje bolag har självständiga förpliktelser. Re-

geln bör endast i mindre mån begränsa effektiv riskallokering jämfört med faktiska koncerner 

med hänsyn till kravet på oaktsamhet. Den norska regeln täcker in många situationer som i 

Sverige hade krävt tillämpning av principen om ansvarsgenombrott och medför därmed bättre 

förutsebarhet eftersom skadeståndsreglerna är mer välutvecklade. En sådan regel skulle emel-

lertid kunna skada omsättningsintresset om vårdslöshet för aktieägare konstateras allt för ex-

tensivt. Ett sådant ansvar skulle även medföra allvarliga konsekvenser för fysiska personer, 

vilket är ett problem som den danska regeln undviker.  
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