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SAMMANFATTNING 

 

Denna uppsats avhandlar generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit. Särskilt i ljuset av senare 

praxis. Inom detta smala område som uppsatsen avhandlar, så råder det en viss osäkerhet kring 

tolkningen av generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit och om själva begreppen i sig, t.ex. 

mellan generalklausulerna och likhetsprincipen. Viss förvirring råder också kring gränserna i 

förhållande till likhetsprincipen och olika slutsatser i doktrinen kring vad tolkningarna innebär 

rent konkret när det gäller själva brukandet av lagstiftningen. Förarbetena är knapphändiga och 

gamla. Det finns extremt få rättsfall från högsta instans som vägleder i praxis. Vid en jämförelse 

av rättsfall på området framgår det klart att själva vägen fram till målet och till besluten är 

absolut avgörande för om generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit ska bli aktuella eller inte. 

Det är också klart att det är stor skillnad på ett beslut och på förberedelser inför ett beslut. Där 

det senare inte kan vara otillbörligt alls, t.ex. i en styrelse som diskuterar, planerar och fattar 

beslut inför själva beslutsfattandet i sakfrågan, med undantag för vissa styrelsebeslut till en 

stämma som kan räknas som ett beslut i sig och därmed kan vara otillbörligt. Doktrinen har 

vidare endast rett ut detaljer väldigt väl och rättsutredningar av helheten saknas. Främst beroende 

på avsaknad av mer praxis från högsta instans samt gamla och bristfälliga förarbeten som ger lite 

eller ingen vägledning alls för att göra en sådan total utredning.  

Slutsatserna i uppsatsen är att det inte bara skulle behövas ny lagstiftning på området, utan även 

nya bättre förarbeten med mycket tydligare riktlinjer och ramar för de båda generalklausulerna. 

Detta trots att generalklausuler i sig bör vara övergipande och inte för detaljerade. Att denna nya 

lagstiftning därmed skulle sträva efter att ge en bättre vägledning till brukare och rättsväsendet.  

Slutsatserna i uppsatsen tyder vidare på att området är svårtolkat, då det finns betydligt fler 

rättsfall från lägre instanser och därmed verkar konflikter faktiskt uppstå regelbundet mellan 

parter på marknaden, även om dessa inte når högsta instans av okända skäl. Kan ju hända att HD 

anser rättsläget som solklart och därmed inte tar upp fler rättsfall i högsta instans. 

Uppsatsförfattaren delar i så fall inte denna uppfattning helt, utan att det råder oklarheter 

fortfarande inom området. Kan ju också hända att de rättsfall som hittills tagits upp i 

underrätterna varit solklara, även fast området i sig är oklart i sin helhet och att rättsfallen 

därmed inte nådde HD. Svårt att tydligt svara på relationen mellan orsaker och verkan.  

Vidare borde man i en sådan ny lagstiftning gå tillbaka till den mer vidsträckta betydelsen som 

ändringen av generalklausulerna innebar under slutet av 1990-talet, så att skyddet blir bredare, 

starkare och mycket bättre skyddar minoriteten från att majoriteten bryter mot 

generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit än dagens lagstiftning gör. Det skulle dock i så fall 
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innebära en kursändring mot vad lagstiftaren tidigare avsåg gällande tillämpningsområdet för 

generalklausulerna om man gör en sådan ändring igen, dvs. att göra generalklausulerna vidare i 

sin omfattning.  

Rättsfallen visar klart att det är svårt för företag och beslutsfattare inom dessa att veta vilken väg 

man ska gå fram till ett beslut, utan att först rådfråga juridiska och ekonomiska experter på 

området. Det är helt enkelt svåröverskådligt att förutse konsekvenserna av sina handlingar och 

beslut rent juridiskt samt ekonomiskt inom detta område. Vidare att de företag som har tillgång 

till mycket god juridisk kunskap därmed lättare kan manövrera sig förbi problemen lagligt och 

ändå uppnå samma resultat som via de olagliga vägarna till målet. De olagliga vägarna framstår 

troligen både som "enklare" och mer "logiska" för småföretag som inte har någon juridisk eller 

ekonomisk hjälp att tillgå, vilka ju är i majoritet. Troligen väljer man därmed i så fall en sådan 

olaglig väg i ren okunskap om rättsläget på området, mer än av illvilja att faktiskt bryta mot 

gällande lagstiftning för att nå sitt mål.  

Troligen kommer dock inga nya förarbeten eller ny lagstiftning att ske på överskådlig tid, 

troligen inte alls, inom ett så kraftigt självreglerande område som svensk aktiebolagsrätt. Snarare 

att doktrinen successivt arbetar sig igenom varje pusselbit tills området är mycket mer 

tillfredställande utrett och i samklang med eventuell ny praxis från högsta instans. Båda vägvalen 

skulle troligen leda till en förbättring hursomhelst, om än med olika hastighet och med skilda 

resultat. Framtiden får utvisa vilket vägval som tas av lagstiftaren. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats avser att behandla generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit och då särskilt i 

ljuset av senare praxis. Associationsrätten med aktiebolag som huvudform har växt fram i 

Sverige under mycket lång tid. Det skedde framför allt under mitten av 1800-talet då 

industrialismen hade sitt stora genombrott i landet. Även idag är det en av dem populäraste 

formerna för att driva företag. Huvudorsaken till denna framgång, som inte alls var självklar från 

början utan snarare betvivlades av sin samtid, är förstås själva formen av att det är en juridisk 

person som bär det juridiska och ekonomiska ansvaret, dvs. inte ägaren som privatperson.  

Detta har i sin tur gjort att lagstiftningen på området har växt fram under samma långa period 

och har formats av problemen eller snarare lösningarna på problemen som uppstått under resans 

gång. Ett av dessa problem har varit att skydda minoriteten i ett aktiebolag, där majoritetsbeslut 

är standard. Ämnet berör en mycket liten och begränsad del av aktiebolagsrätten och 

minoritetsskyddet, generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit. Det har även gjorts flera 

intressanta examensuppsatser nyligen kring ämnet som tas upp i denna uppsats,1 så man kan 

kanske tycka att det borde vara uttömt och att alla vinklar på problem eller frågeställningar är 

avgjorda sedan länge. Av olika skäl är så inte fallet, t.ex. därför att ämnet framstår som 

komplicerat, oklart och svårt att överblicka i sin helhet om man inte är väl insatt och väldigt 

kunnig juridiskt.  

Det finns ju ett behov av att lagstiftning, för att den ska vara levande med övriga samhället, 

utvecklas som de lege ferenda och inte förblir de lege lata (dvs. otidsenlig).  Inom detta ämne 

och inom hela associationsrätten stämmer detta extra väl överens, eftersom samhället har varit 

och är i konstant förändring på det aktiebolagsrättsliga området. Det är alltid intressant att välja 

ett ämne där det råder utveckling, delade meningar och att man kanske kan lyckas med att hitta 

nya infallsvinklar och slutsatser.  

Det är en uppsats syfte att visa på något nytt i sak och gärna att dessa nya slutsatser kan leda 

någonstans också, men det är i den moderna världen svårt att uppfinna hjulet två gånger. Man 

kan oftast bara leva på hoppet om att utveckla hjulet lite till. 

                                                 
1 Den aktiebolagsrättsliga generalklausulen – tolkning och tillämpning, Wagner, Alexander, Lunds universitet. 

Likhetsprincipen och generalklausulerna i aktiebolagslagen (2005:551), Petersen, Mårten, Lunds universitet. De 

aktiebolagsrättsliga generalklausulerna - En analys, Björkwall, Carl Johan, Lunds Universitet. Alla tre VT 2014. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit och då särskilt i 

ljuset av senare praxis. Med senare praxis räknas i detta fallet rättsfall från 2000-talet och framåt.  

De frågeställningar som därmed ska utredas och analyseras i uppsatsen är följande: 

Vad innebär generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit?  

Behöver någon ändring ske i lagstiftningen? 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats avser endast att behandla aktiebolagsrätten. Eftersom målsättningen är att hålla 

sig inom uppsatsens snäva område, så har övriga minoritetsskyddsregler bortsetts från helt.2  

Vidare bortses även från övriga rättsregler som tas upp i praxis och som i sak ligger utanför 

ämnet, även om vissa saker kan tas upp i förbigående i redogörelsen av praxis.  

Slutligen bortses också i sak helt ifrån övriga rättsgrunder i likhetsprincipen och andra 

rättsföljder av ABL, t.ex. skadestånd, ogiltighet m.m. 

1.4 Metod och material 

Ett arbete i rättsvetenskap måste naturligt nog behandla just rätten för att det inte ska bli ett 

arbete utanför juridiken, dvs. någon annan vetenskaplig inriktning. Arbetet bör också ske med en 

syn som präglas av att man är kunnig och insatt i de juridiska frågorna man tar upp. 3 Att hitta 

problemen, rätt material och sedan göra en korrekt analys.4 Allt detta ovan är förstås också den 

mycket svåra biten att behärska.  

Vidare präglas ofta en god uppsats av fri argumentation och att den rättsvetenskapliga metoden 

är avgörande för om uppsatsen ska ses som just en vetenskaplig sådan. Att uppsatsen kritiskt 

granskar rättsförhållandena helt och även ger rådgivning om hur man skulle kunna förbättra 

desamma, vilket då är det nya som tillkommer med uppsatsen.5 Själva metoden i just denna 

uppsats är alltså till att börja med en rättsvetenskaplig sådan i stora drag. Dessutom ska en bra 

rättsvetenskaplig uppsats sträva efter relevans, nyhetsinslag, mönster, samband, viss 

                                                 
2 Bokelund Svensson, Ulf, Nya aktiebolagslagen: en utförlig genomgång, 2., [uppdaterade] uppl., Björn Lundén 

information, Näsviken, 2005 s. 105. 

3  Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2. uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2007 s. 13.  
4  a.a. 
5  a.a. s. 13 f. 
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generalisering där alla påståenden och slutsatser är väl underbyggda. Samtidigt ska förstås 

uppsatsen vara välskriven, med korrekt angivna referenser och formalia.6 

Det räcker dock inte med uttalandet att metoden är rättsvetenskaplig, utan det behövs göras en 

precisering av själva den rättsvetenskapliga metoden. Denna uppsats utgår därmed från en 

rättsdogmatisk och traditionell juridisk metod, med deskriptiva och rättshistoriska inslag, där 

rättskällelärans traditionella delar brukas som grundpelare i sökandet efter material, men där 

rättsdogmatikens övriga delar (faktahantering, rättsprinciper m.m.) också är med.7  

Juridisk metod faller inom den rättsvetenskapliga metoden och rättsdogmatisk metod i sin tur 

faller inom den juridiska metoden. Även de övriga nämnda metoderna ligger under den juridiska 

metoden. Det är ett medvetet val att inte utveckla dessa begrepp mer än ovan, då uppsatsen riktar 

sig till läsare som rimligen bör behärska dessa begrepps innebörd redan. För läsare som vill 

utforska rättsvetenskaplig metod mer än ovan och som vill förstå innebörden ännu bättre finns 

bra litteratur på området mer lämpade än just denna uppsats, (även mer invecklade faktaböcker 

över grundutbildningsnivå för arbetande jurister och professorer inom juridik). 8 

Materialet till uppsatsen är enligt rättskälleläran hämtat från lagar och författningar, förarbeten 

och motiv, doktrin samt praxis. 

1.5 Disposition 

I uppsatsens 1 kap. som läsaren nu befinner sig i tas alla de traditionella delar som ska tas med i 

en uppsats upp, dvs. bakgrund, syfte och frågeställningar, metoden och materialet, avgränsningar 

och dispositionen. Även sammanfattningen allra först utgör ett obligatorium 

I uppsatsens 2 kap. ges en kort rättshistorisk genomgång av aktiebolagsrättens framväxt i Sverige, 

generalklausulernas uppkomst och hur dessa har formats till dagens utseende i lagstiftningen. Att 

inte göra en sådan mindre historisk genomgång över hur associationsformen aktiebolag växt 

fram i Sverige vore lite som att börja lära ut alfabetet från k till ö istället för från a till ö. Man 

måste förstå sin historia för att förstå samtida problem. Även om denna uppsats riktar sig främst 

till personer som rimligen redan kan denna historia väl, så finns det gränser för vad som kan 

frångås i en analytisk helhetsgenomgång för att förstå alla sammanhangen.  

I uppsatsens 3 kap. analyseras generalklausulerna i syfte att tydligt visa hur de fungerar idag och 

som en introduktion till kapitlet efter.  

                                                 
6  a.a. s. 17 f. 
7  a.a. s. 35 ff.  
8  a.a. s. 12. 
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I uppsatsens 4 kap. analyseras huvudämnet för uppsatsen, dvs. generalklausulernas 

otillbörlighetsrekvisit. Här analyseras var gränserna går, begreppsbilden och vad som verkar 

gälla enligt förarbeten, lag och doktrin, speciellt där det råder delade meningar görs en mer 

utförlig analys av rättsläget idag. 

I uppsatsens 5 kap. analyseras praxis gällande ämnet för uppsatsen, dvs. generalklausulernas 

otillbörlighetsrekvisit särskilt i ljuset av senare praxis med rättsfall från år 2000 och framåt. 

I uppsatsens 6 kap. görs en sammanfattning, den totala analysen och egna avslutande 

kommentarer utifrån de svar som kommit fram. Vidare ges övergripande förslag på åtgärder som 

kan göras framöver i denna snäva lagstiftningsdel. 

2. Generalklausulernas historiska bakgrund 

2.1 Inledning 

Här följer först en kort genomgång av den aktiebolagsrättsliga historien och dess viktigaste årtal. 

Sedan följer en genomgång av aktiebolagslagens olika versioner fram till idag. 

 

2.1.1  Historisk genomgång av associationsrättens framväxt i Sverige 

Företagsformen aktiebolag eller annan liknande juridisk person är en relativt modern företeelse i 

Sverige. Det gäller även i övriga världen, fastän det har funnits undantag ända från medeltiden på 

liknande företagsformer i Sverige.9  Formen kom främst med industrialiseringen under mitten av 

1800-talet, vilket också visat sig i lagregleringen.10 Genom "missbruk" i början när det inte fanns 

någon eller väldigt lite reglering i världen, så växte ett behov fram att reglera denna stora 

marknad. Det skedde ur ett investerarperspektiv med skydd för dessa enskilda personer och då 

från ett statligt håll för att säkra ordning på företagsmarknaden samt värdepappersmarknaden 

som växte fram vid sekelskiftet.11  

Detta ledde fram till att den första lagen om aktiebolag kom den sjätte oktober 1848 till Sverige 

med stor influens från fransk rätt. Innehållet var mycket begränsat jämfört med idag och 

koncentrerade sig till bildandet, stadfästandet och upplösningen av aktiebolag. 12  I slutet av 

1800-talet kom ny lagstiftning på området som mer var influerad av tysk rätt, vilket innebar ett 

                                                 
9   Samuelsson, Per, Information och ansvar – Om börsbolagens ansvar för bristfällig informationsgivning på 

aktiemarknaden, Norstedts Juridikförlag, Göteborg, 1991 s. 38. 
10  Taxell, Lars, Erik, Bolagsledningens ansvar – några riktlinjer, Åbo Akademi, Åbo, 1983 s. 1-2. 
11  Samuelsson, Per, Information och ansvar – Om börsbolagens ansvar för bristfällig informationsgivning på 

aktiemarknaden, Norstedts Juridikförlag, Göteborg, 1991 s. 36 ff. 
12  Svernlöv, Carl, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget - EN INTRODUKTION, Vällingby, Norstedts Juridik AB, 

2 u., 2012 s. 17. 
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färdigt normativsystem. I denna nya lagstiftning kom fler områden med såsom t.ex. 

bolagsordningens innehåll, aktiekapitalets föreskrifter, vinstutdelning, bolagsstämma, 

firmateckning och styrelse. Det infördes särskilda ansvarsregler för styrelsen och aktieägare, dvs. 

skadeståndsrätten kom till där man ansvarade solidariskt för uppkommen skada.13  

Vid 1900-talets början framställde lagstiftaren och samhället i stort önskemål om bättre skydd för 

allmänheten mot oseriösa bolag samt även skydd inom bolagen för t.ex. minoriteten eller en 

styrelse som missbrukade sin ställning. Det tillsattes därför en kommitté för en ny aktiebolagslag 

som tillkom 1910 efter att utredningen lagts fram två år tidigare. Även denna gång var 

lagstiftningen influerad av tysk rätt.14 Man trodde kanske då att det mesta var löst inom detta 

område för att undvika ekonomiska problem och med mer ordning på marknaden. 

Men Sverige upplevde trots detta sin största ekonomiska kris genom tiderna (enligt författarens 

uppfattning) i sviterna efter börskraschen i USA 192915 vid Kreugerkraschen 1932.16 Det rörde 

sig då om en affärsman vid namn Ivar Kreuger som skapat sig en stor förmögenhet genom att i 

början av 1900-talet köpa upp hela Sveriges tändstickstillverkning samt på att sälja säkra 

tändstickor,17 dvs. som inte kunde självantändas utan måste dras mot tändsticksasken i sig, vilket 

gjorde att hans företag i princip tillslut ägde hela tändsticksmarknaden i världen.  

Konkursen för Kreuger och Toll AB 1932 visade på en mängd brister i aktiebolagslagstiftningen. 

Utredningsarbetet inför ABL 4418 präglades därför av sviterna efter konkursen. Man gick även så 

långt att ett samarbete i Norden ägde rum fram tills Finland blev indraget i andra världskriget 

och Sverige kunde på egen hand slutföra lagarbetet helt utanför kriget, vilket ledde fram till ABL 

44. Själva lagen trädde dock inte i kraft förrän efter kriget 1948. Som de flesta kanske förstår 

ledde ABL 44 till kraftiga skärpningar i form av mer omfattande reglering och då för 

bolagsbildningen, publiciteten kring bolaget samt kring kapitalinsatser m.m. För första gången 

kom också lagstiftning om VD , likhetsprincipen samt generalklausulerna till. En styrelseledamot 

                                                 
13  Svernlöv, Carl, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget - EN INTRODUKTION, Vällingby, Norstedts Juridik AB, 

2 u., 2012, s. 19. SOU 1971:15 förslag till aktiebolagslag m.m. Betänkande angivet av aktiebolagsutredningen s. 82 

f. 
14  Svernlöv, Carl, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget - EN INTRODUKTION, Vällingby, Norstedts Juridik AB, 

2 u., 2012 s. 20. 
15  http://www.finanshistoria.n.nu/stora-depressionen-1929. 
16  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/165489?programid=2519.    
17  Jmf. svenska Solstickan idag med amerikanska tändstickor från t.ex. vilda västern filmer där man tänder dessa 

mot vad som helst och inte mot tändsticksasken. 
18  Lagen (1944:705) om aktiebolag. 
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och bolagets VD kunde nu bli skadeståndsskyldiga gentemot bolaget för vårdslösa eller 

uppsåtliga skador som uppstått vid utförandet av uppdraget i bolaget.19 

ABL 7520 kom till efter att man äntligen lyckats med ett samnordiskt utredningssamarbete utan 

yttre störningar och detta för att skapa ett så bra klimat för näringslivet i Norden som möjligt och 

för att samordna den nordiska lagstiftningen. Man förutsatte sig även att genom detta få mer 

inflytande i aktiebolagsrätten i världen.21 Det utmynnade i ett lagförslag22 som innebar en mer 

gemensam nordisk lagreglering till form och innehåll. Formalitet och publicitetsregler minskades 

ner i omfattning. Vidare stärktes ställningen för bolagets ledning gentemot bolagets aktieägare. 

En hel del av den omfattande reglering som införts i ABL 44 blev kvar och gäller i vissa fall än 

idag.23  

Det skedde smärre förändringar fram till dagens ABL24 och då främst mer redaktionella sådana 

som under 1990-talet med medlemskapet i EG, nuvarande EU, som största orsak till 

småändringarna, vilket innebar ett försök att få den svenska lagstiftningen mer anpassningsbar 

till EG regleringen.25 

2.2 ABL 44  

Generalklausulerna fanns inte alls i tidigare lagstiftning då ABL 44 26  infördes. Som sagts 

tidigare så ansåg man att en mer omfattande lagstiftning behövdes, för att kontrollera marknaden 

från att haverera som de tidigare stora ekonomiska kriserna visat. Det fanns även mer 

aktiebolagsrättlig lagstiftning i grannländerna (Norden och Tyskland).27  

Pehrson framhöll i slutet på 1980-talet att det kan finnas många olika motiv till ny lagstiftning, 

men att de två grundläggande rör sig om politiska och tekniska. 28 Vidare att det speciellt inom 

                                                 
19  Svernlöv, Carl, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget - EN INTRODUKTION, Vällingby, Norstedts Juridik AB, 

2 u., 2012 s. 21. 
20  Aktiebolagslag (1975:1385), (inkl. lagstiftning fram till ABL 2005). 
21  Svernlöv, Carl, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget - EN INTRODUKTION, Vällingby, Norstedts Juridik AB, 

2 u., 2012 s. 21 f. 
22  Svernlöv, Carl, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget - EN INTRODUKTION, Vällingby, Norstedts Juridik AB, 

2 u., 2012 s. 22. SOU 1971:15 förslag till aktiebolagslag m.m. Betänkande angivet av aktiebolagsutredningen s. 1 ff. 
23  Svernlöv, Carl, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget - EN INTRODUKTION, Vällingby, Norstedts Juridik AB, 

2 u., 2012 s. 22. 
24  Aktiebolagslag (2005:551).  
25  Svernlöv, Carl, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget - EN INTRODUKTION, Vällingby, Norstedts Juridik AB, 

2 u., 2012 s. 22. 
26  Prop. 1944:5 om aktiebolagslag s. 1 ff. SOU 1941:8-9 lagberedningens förslag till lag om aktiebolag m.m. I. 

lagtext och II. motiv s. 1 ff. 

27  Skog, Rolf (red.), Tvångsinlösen av minoritetsaktier: kommer den nya aktiebolagslagen att lösa problemen?, 

Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholm, 2003 s. 10 ff. 

28  Pehrson, Lars (1988), Lagstiftning och forskning inom den centrala förmögenhetsrätten - Aktiebolags- och 

börsrätt, SvJT 1988 s. 267 ff. 
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civilrätten ofta har rört sig om politiska motiv för ny lagstiftning.29 Man bör slutligen snarare 

sträva efter de tekniska motiven till ny lagstiftning inom aktiebolags- och börsrätten om det ska 

bli bra samt att det alltid finns nya områden att forska om och fylla med lagstiftning, även om 

aktiebolagsrätten sedan ABL 44 blivit nästan heltäckande.30  

Huvudsyftet officiellt till att man ville införa "generalklausuler" angavs dock vara ett utökat 

skydd för röstminoriteten och en förstärkning av likhetsprincipen, 31  som då var en princip 

närvarande i aktiebolagsrätten redan från 1800-talet som en allmän grundsats främst genom 

praxis och doktrin, men inte lagstadgad i sak.32 Istället var det flera paragrafer som ansågs utgöra 

likhetsprincipen före ABL 44.33 Syftet med att lagfästa "generalklausulerna" skulle då vara ännu 

ett sätt att i lagen få in likhetsprincipen, om än i ett vidare perspektiv än just själva 

likhetsprincipen i sig. 34  Denna genomförda förstärkning av likhetsprincipen i ABL 44 med 

"generalklausulerna" stakade ut vägen fram till dagens lagstiftning, som annars troligen enbart 

hade dominerats av likhetsprincipens normer istället.35 Syftet var förstås även att utesluta ett 

kringgående runt likhetsprincipen, dvs. det som inte fångades upp av densamma skulle 

"generalklausulerna" fånga upp som ett minoritetsskydd, men dessa nya lagregler levde dock 

ändå ett undanskymt liv fram till 1970-talet.36  

                                                 
29  a.a. 
30  a.a. 
31  Nerep, Erik, Aktiebolagsrättslig analys: ett tvärsnitt av nyckelfrågor, Mercurius, Stockholm, 2003 s. 275. Nial, 

Håkan,  (1941), Minoritetsskydd i aktiebolag, SvJT 1941 s. 702 och 716 f. SOU 1941:9 lagberedningens förslag till 

lag om aktiebolag m.m. s. 301 ff. Bergström, Clas & Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem, 4., [uppdaterade 

och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 s. 168. 

32 Andersson, Jan och Pehrson, Lars, Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, (red.) 

Carl Svernlöv, Stockholm Centre for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 110. Åhman, Ola, Behörighet 

och befogenhet i aktiebolagsrätten: om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna för deras representationsrätt = 

[Authority and internal duties in company law] : [on company representatives, the limits of their power to bind the 

company and on their internal obligations], Iustus, Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1997 s. 789 ff. 
33  Andersson, Jan och Pehrson, Lars, Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, 

(red.) Carl Svernlöv, Stockholm Centre for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 111 f. Taxell, Lars Erik, 

Aktieägarens rättsskydd, Åbo akad., Åbo, 1961 s. 43 ff. 
34  Andersson, Jan och Pehrson, Lars, Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, 

(red.) Carl Svernlöv, Stockholm Centre for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 114 f. Åhman, Ola, 

Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten: om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna för deras 

representationsrätt = [Authority and internal duties in company law] : [on company representatives, the limits of their 

power to bind the company and on their internal obligations], Iustus, Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1997 s. 789 ff. 
35  Andersson, Jan och Pehrson, Lars, Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, 

(red.) Carl Svernlöv, Stockholm Centre for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 112.  
36  Andersson, Jan och Pehrson, Lars, Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, 

(red.) Carl Svernlöv, Stockholm Centre for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 114, Stenbeck, Einar, 

Wijnbladh, Mauritz & Nial, Håkan, Aktiebolagslagen jämte dithörande författningar med förklaringar, 6. uppl., 

Norstedt, Stockholm, 1970 s. 187 ff och 221 f. Åhman, Ola, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten: om 

aktiebolagets ställföreträdare och gränserna för deras representationsrätt = [Authority and internal duties in 

company law] : [on company representatives, the limits of their power to bind the company and on their internal 

obligations], Iustus, Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1997 s. 790 ff. 
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Detta har dock ifrågasatts av flera författare, som menat att det inte alls rörde sig om några 

generalklausuler i någon riktig mening då de var för precisa.37 De ansåg snarare att dessa mer 

gav ett uttryck för likhetsprincipen.  

2.3 ABL 75  

Under 1970-talets början ville lagstiftaren ändra lagen gällande konvertibla skuldebrev bl.a. och 

då uppstod en debatt kring ändring av "generalklausulerna" enligt diskussionen i tidigare 

avsnitt.38 Detta innebar enligt vissa att generalklausuler i egentlig mening infördes i svensk 

lagstiftning 1973.39  

Frågan som då togs upp kring en ändring berörde den kvalificerade majoritet som krävdes vid 

viktiga beslut på bolagsstämma och att detta ansågs som ett onödigt minoritetsskydd, som 

snarare hämmade bolagsstyrningen än hjälpte en minoritet. Man ville ändra "generalklausulerna" 

att även gälla andra än aktieägare. 40 

Genom ABL 7541 infördes generalklausulerna i 9 kap 37 § (bolagsstämma) och 8 kap 34 § 

(styrelse m.fl.) 42 Införandet innebar en utformning som gäller idag och även i stort gäller för 

ABL som härstammar från just ABL 75 i huvudsak.43 Likhetsprincipen hade fortfarande ingen 

specifik paragraf som i dagens ABL, utan utgjordes på samma sätt som tidigare av en rättslig 

princip byggd på sedvana och flera paragrafer i tolkning. 

                                                 
37   Åhman, Ola, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten: om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna för 

deras representationsrätt = [Authority and internal duties in company law] : [on company representatives, the limits 

of their power to bind the company and on their internal obligations], Iustus, Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1997 s. 

791. Nial, Håkan, (1941), Minoritetsskydd i aktiebolag, SvJT 1941 s. 716. Jmf. Andersson, Jan och Pehrson, Lars, 

Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, (red.) Carl Svernlöv, Stockholm 

Centre for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 114. 

38  Prop. 1973:93 med förslag till lag om konvertibla skuldebrev m.m. s. 17. Andersson, Jan och Pehrson, Lars, 

Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, (red.) Carl Svernlöv, Stockholm 

Centre for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 114, 133. 

39  Åhman, Ola, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten: om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna för 

deras representationsrätt = [Authority and internal duties in company law] : [on company representatives, the 

limits of their power to bind the company and on their internal obligations], Iustus, Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 

1997 s. 791. Nial, Håkan, (1941), Minoritetsskydd i aktiebolag , SvJT 1941 s. 716. 
40  Prop. 1973:93 med förslag till lag om konvertibla skuldebrev m.m. s. 68 ff. Andersson, Jan och Pehrson, Lars, 

Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, (red.) Carl Svernlöv, Stockholm 

Centre for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 114 f. 
41  Prop. 1975:103 regeringens proposition med förslag till ny aktiebolagslag, m.m s. 1 ff. SOU 1971:15 förslag till 

aktiebolagslag m.m. Betänkande angivet av aktiebolagsutredningen s. 1 ff. 

42  Sverige, ABL: med korsreferenser till 1975 års lag, FAR förlag, Stockholm, 2007 s. 159 f. Bökmark, Jan & 

Svensson, Bo, Aktiebolagslagen: lagkommentar [och lagtext], 11. uppl., Tholin & Larsson, Göteborg, 1991 s. 16, 47 

och 57. Svensson, Bo & Danelius, Johan, Aktiebolagslagen: lagkommentar : [kommentarer och lagtexter], 15., [rev.] 

uppl., Tholin & Larsson, Göteborg, 2001 s. 37, 138 f. och 179 f. 

43  Andersson, Jan, Om vinstutdelning från aktiebolag: en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler = [About 

distribution of profits from companies] : [a study of corporate protective rules], Iustus, Diss. Uppsala : Univ., 

Uppsala, 1995 s. 49 f. 
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I mitten av 1990-talet när vi gått med i EG, nuvarande EU, så försökte man ändra ABL 75 för att 

passa ihop med EG lagstiftningen. 44  Generalklausulerna ändrades under slutet av årtiondet 

genom ordalydelsen från "är ägnat att bereda" till "som kan ge", vilket ansågs endast vara en 

ändring i ordval och inte i betydelse enligt förarbetena, som dock är något att ifrågasätta då det 

rimligen bör vara en skillnad i betydelse mellan något som har en avsikt och något som inte har 

det, men ändå kan ge en sådan följd.45  

2.4 ABL 

Vid införandet av ABL46 ändrade man tillbaka till den ursprungliga betydelsen, om än med en 

liten annan formulering "är ägnat att ge en" än ursprunget.47 Sveriges Advokatsamfund och 

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet hävdade också att ändringen under slutet 

av 90-talet inneburit en saklig förändring av generalklausulerna.48 Denna ändring innebar en 

lättnad i möjligheten att använda generalklausulerna i praxis och med tanke på de få rättsfall som 

finns inom detta snäva område, så var det kanske måhända ett dåligt förslag att byta tillbaka i 

ordalydelsen till den mer strikta hållningen. Om man hade behållit ändringen som gjordes under 

slutet av 90-talet hade minoritetsskyddet troligen varit högre än idag till det bättre och därmed 

också att antalet rättsfall på området ökat alternativt att fler aktieägare eller styrelser lättare 

skulle följt den äldre lagstiftningen med färre rättsfall som en följd av färre konflikter.49 

Likhetsprincipen lagreglerades i 4 kap. 1 § ABL.50 

                                                 
44   SOU 1992:83 aktiebolagslagen och EG s. 1 ff. Nerep, Erik, Aktiebolagsrättsliga studier: särskilt om 

kapitalskyddet, Juristförl., Stockholm, 1994 s. 25 ff. 77/91/EEG Andra bolagsdirektivet.  

45 Andersson, Jan och Pehrson, Lars, Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, (red.) 

Carl Svernlöv, Stockholm Centre for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 115 f. Prop. 1997/98:99 

aktiebolagets organisation,  s.1 ff. SOU 1995:44 Aktiebolagets organisation s. 1 ff. 
46  Prop. 2004/05:85 ny aktiebolagslag. SOU 2001:1 ny aktiebolagslag.  

47 Andersson, Jan och Pehrson, Lars, Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, (red.) 

Carl Svernlöv, Stockholm Centre for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 116. Andersson, Sten, 

Johansson, Svante & Skog, Rolf, Aktiebolagslagen: en kommentar. D. 1, kap. 1-10, med supplement 8, februari 2013, 

Norstedts juridik, Stockholm, 2013 s. 7:91. 
48  Nya aktiebolagslagen: 2005 års aktiebolagslag med specialmotiveringarna från propositionen, Thomson fakta, 

Stockholm, 2005 s. 611, 631. Andersson, Jan och Pehrson, Lars, Likhetsprincipen och generalklausulerna, 

Aktiebolagslagens minoritetsskydd, (red.) Carl Svernlöv, Stockholm Centre for Commercial Law, skriftserie nr 7, 

Västerås, 2008 s. 116. 

49  Andersson, Jan och Pehrson, Lars, Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, 

(red.) Carl Svernlöv, Stockholm Centre for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 116. 
50 Jmf. tidigare 3 kap 1§ 1 st och 77/91/EEG Artikel 42 andra bolagsdirektivet. 
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3. Generalklausulerna 

3.1 Inledning 

När den historiska redogörelsen av associationsrätten, generalklausulerna och likhetsprincipen 

nu är klar, så återstår att gå igenom generalklausulerna i sig och dess förhållande till 

likhetsprincipen. Eftersom detta arbete fokuserar på en viss del av generalklausulernas 

sammanhang, otillbörlighetsrekvisit, så ligger fokus på kapitel 4 i en mer noggrann genomgång. 

Avsikten med detta kapitel är att kort redogöra för vad generalklausulerna i sig innebär 

lagregleringsmässigt samt hur förhållandet till likhetsprincipen ser ut. 

3.2 För stämma 

3.2.1  ABL 7 kap 47 §. 

"Bolagsstämman får inte fatta ett beslut som är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare 

eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare" står det i 

generalklausulen för stämmobeslut.  

3.2.2 Tillämpningsområde 

Generalklausulen för bolagsstämma gäller för alla beslut som rör förvaltning, avtal, andra 

rättshandlingar som kan framstå som kränkande om de innebär positiva saker för vissa aktieägare 

och negativa saker för andra aktieägare samt uppfyller generalklausulens rekvisit i övrigt. Dessa 

beslut gäller både för ekonomifrågor och rena maktfrågor. I andra sammanhang är det tillåtet att 

gå emot en sådan minoritet, dvs. om det finns lagstöd för det eller situationen i sig ger utrymme 

för detta.51  

Eftersom detta arbete inte ska handla om generalklausulen i sig, så kommer en mer noga 

genomgång att göras kring tillämpningsområdet i förhållande till otillbörlighetsrekvisitet i kap 4 

och kap 5 nedan. 

3.3 För styrelse m.fl. 

3.3.1  ABL 8 kap 41 § 1 st 

"Styrelsen eller någon annan ställföreträdare för bolaget får inte företa en rättshandling eller 

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

                                                 
51  Andersson, Sten, Johansson, Svante & Skog, Rolf, Aktiebolagslagen: en kommentar. D. 1, kap. 1-10, med 

supplement 8, februari 2013, Norstedts juridik, Stockholm, 2013 s. 7:91 f.    
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till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare." står det i generalklausulen för styrelse 

eller annan ställföreträdare för ett bolag.  

3.3.2 Tillämpningsområde 

Denna lagregel stämmer överens i sak med generalklausulen gällande bolagsstämmobeslut.52 

Även i detta fall kommer en mer noga genomgång att göras kring tillämpningsområdet i 

förhållande till otillbörlighetsrekvisitet i kap 4 och kap 5 nedan. 

3.4 Förhållandet till likhetsprincipen 

3.4.1  ABL 4 kap 1 § 

"Alla aktier har lika rätt i bolaget, om inte annat följer av 2-5 §§." står det i likhetsprincipens 

lagregel i ABL. Likhetsprincipen är som sagt en grundläggande princip inom associationsrätten 

och gäller förstås oavsett denna lagparagraf i sig, men förtydligar likhetsprincipens existens 

utanför lagens utförliga text.53 Detta innebär att lagparagrafen i sig uttrycker en formell analys 

om aktier behandlas olika och därmed i sin tur om aktieägare har behandlats olika, då någon ju 

måste äga en aktie.54 Det ska dock poängteras att det är en omstridd fråga om likhetsprincipen 

träffar aktier endast eller i förlängningen därmed också aktieägare, vilket inte redovisas i detta 

arbete. 

Likhetsprincipen innebär ju dock att varje aktie ska ha lika rätt i ett bolag, vilket i sak innebär att 

alla aktieägare har samma skyldigheter och rättigheter samt ska behandlas lika därmed,55 även 

om aktieägarnas röster kan vara olika starka genom aktiens värde på t.ex. en stämma.56 Att det är 

aktien i sig som ska behandlas lika och inte ägaren går dock emot generalklausulernas 

formulering om aktieägare istället för aktie.57  

                                                 
52   a.a. s. 8:84. 
53  Andersson, Jan och Pehrson, Lars, Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, 

(red.) Carl Svernlöv, Stockholm Centre for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 118. 
54  Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt: fördjupning och komparativ belysning, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 

2015 s. 298 f. 
55  Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt: fördjupning och komparativ belysning, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 

2015 s. 298 f. Sandeberg, Catarina af, Aktiebolagsrätten, 2. uppl., Studentlitteratur, [Lund], 2007 s. 133 f. Sandström, 

Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 4. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 s. 202. 
56 Rodhe, Knut & Skog, Rolf, Rodhes aktiebolagsrätt, 24., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014 s. 246. 

Sandeberg, Catarina af, Aktiebolagsrätten, 2. uppl., Studentlitteratur, [Lund], 2007 s. 133 f. Skog, Rolf & Fäger, 

Catarina, Aktiebolagslagen: en introduktion för aktieägare, bolagsledningar och deras rådgivare : [inklusive 

lagtext], Norstedts juridik, Stockholm, 2007 s. 21 f. 

57  Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt: fördjupning och komparativ belysning, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 

2015 s. 298. 
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Likhetsprincipen gäller både frågor i förvaltning och ekonomiska spörsmål och det är lagen samt 

bolagsordningen som sätter förutsättningarna för detta. 58  ABL medger ändå i vissa fall att 

likhetsprincipen åsidosätts med lagstöd eller vid ändringar i bolagsordningen.59  

3.4.2 Tillämpningsområde 

Likhetsprincipen gäller endast för aktieägarna, eftersom lagregeln i ABL 4 kap 1 § riktar in sig 

på aktierna och deras likabehandling, dvs. i förlängningen aktieägarnas likabehandling. Detta var 

också skälet till att utöka likhetsprincipens område genom att införa generalklausulerna och 

därmed komma bort från att detta minoritetsskydd endast kan gälla aktiens lika rätt i bolaget i 

rent strikt mening och därmed endast gälla aktieägarna.60 

3.4.3 Förhållandet mellan generalklausulerna och likhetsprincipen 

Likhetsprincipen torde därmed anses vara snävare i jämförelse med generalklausulerna enligt 

Sandströms schematiska och teoretiska bild nedan 61  över detta område. Dock vidare i den 

bemärkelsen att den saknar otillbörlig fördel och nackdel i sina rekvisit. Sandströms bild nedan 

är ändrad i vissa delar för att förtydliga begreppen och därmed finns inga citattecken angivna. 

                                          Likhetsprincipen                                Generalklausulerna 

Tvingande verkan?           Disp. i bolagsordning möjliga               Förbudsregler 

I fokus för regeln?            Aktiebefogenheter (rättigheter)             Åtgärder (beslut/verkställighet) 

Krav på effekt?                 Särbehandling (beslut med effekt)        "ägnad att ge fördel" 

Favorisering av vem?       Aktiens ägare (aktieägare)                     Aktieägare eller annan 

Svängrum vid tillämpn.   Strikt förbud mot aktie särbehandling    Otillbörlighetskrav 

Bolagets nytta?                Spelar ingen roll förmodligen                 Ja, jmf otillbörlighetskravet 

Sandströms schematiska bild i teorin över hur generalklausulen fyller ut likhetsprincipen är vald 

just för sin tydlighet och informativa beskrivning på ett väldigt enkelt sätt. Det finns flera sådana 

här givande schematiska genomgångar för att förklara skillnader och likheter på området, men då 

i vissa fall mycket mer invecklade och komplicerade beskrivningar än denna ovan.62 

                                                 
58 Andersson, Sten, Johansson, Svante & Skog, Rolf, Aktiebolagslagen: en kommentar. D. 1, kap. 1-10, med 

supplement 8, februari 2013, Norstedts juridik, Stockholm, 2013 s. s. 4:3, s. 7:91.  
59  a.a. s. 7:91. 
60  Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 4. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 s. 202. 
61  a.a. s. 203. 
62  Jmf. en mer komplicerad variant, Anderssons och Pehrsons schematiska bild. Andersson, Jan och Pehrson, Lars, 

Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, (red.) Carl Svernlöv, Stockholm Centre 
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Det som klart kan konstateras är att de båda lagreglerna delvis överlappar varandra oavsett 

betydelsen av detta, vilket t.ex. visas av Sandströms schematiska teoretiska genomgång. 

Likhetsprincipen och generalklausulerna i symbios ger en mer heltäckande lagstiftning på det 

aktiebolagsrättsliga området, för att skydda en minoritet och för att motverka missbruk av en 

majoritet. 

Det råder dock olika uppfattningar i doktrinen gällande exakt hur denna relationen mellan 

likhetsprincipen och generalklausulerna ser ut samt hur man ska tyda dessa förhållandemässigt 

till varandra i verkligheten när beslut tas eller har tagits av bolagsstämma, styrelse eller annan. 

Nial delade uppfattningen i förarbetena till ABL 44 att generalklausulerna var ett uttryck för 

likhetsprincipen och inget självständigt fenomen.63 Enligt Andersson och Pehrson ändrade Nial 

dock uppfattning senare i livet till att mer särskilja de två begreppen. Enligt samma personers 

uppfattning kan det vara just sådana kappvändningar av åsikter i doktrinen tillsammans med 

lagstiftarens otydlighet vid införandet, som har lett fram till den förvirring som enligt desamma 

råder idag mellan dessa båda begrepp. 64  Detta gäller både hos juridikstudenter och hos 

verksamma jurister inom området, dvs. att man hänvisar till likhetsprincipen när man troligen 

menar generalklausulerna och tvärtom.65 Denna förvirring som anses existera kan ju också bero 

på de olika uppfattningarna i doktrinen och få rättsfall i praxis. Andersson (troligen Pehrson 

också) menar vidare att de flesta på senare tid anser att generalklausulerna ska ses som en egen 

rättsfigur. Att det också är det korrekta synsättet när man tittar på likhetsprincipen och 

generalklausulerna. Likt tysk rätt där dessa också ses som en egen rättsfigur ska man skilja 

mellan likhetsprincipen och generalklausulerna.66 Detta ifrågasätter ju dock inte att de överlappar 

varandra i sina olika betydelser enligt slutsatsen tidigare och t.ex. Andersson menar ju också att 

generalklausulerna ska ses som ett komplement till likhetsprincipen.67 

Dotevalls tolkning är ungefär likadan som Sandströms att generalklausulerna kompletterar 

likhetsprincipen, dvs. att där likhetsprincipen inte är gällande av olika skäl kan 

                                                                                                                                                             
for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 124. Jmf. även en ännu enklare variant, Sandebergs schematiska 

bild. Sandeberg, Catarina af, Aktiebolagsrätten, 2. uppl., Studentlitteratur, [Lund], 2007 s. 135.  
63  Andersson, Jan och Pehrson, Lars, Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, 

(red.) Carl Svernlöv, Stockholm Centre for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 119. 
64  a.a. s. 119 ff. 
65  Andersson, Jan och Pehrson, Lars, Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, 

(red.) Carl Svernlöv, Stockholm Centre for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 119 ff. SOU 1941:9 

lagberedningens förslag till lag om aktiebolag m.m. s. 1 ff. 
66  Andersson, Jan, Om vinstutdelning från aktiebolag: en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler = [About 

distribution of profits from companies] : [a study of corporate protective rules], Iustus, Diss. Uppsala : 

Univ.,Uppsala, 1995 s. 252 f. 
67  a.a. s. 253. 
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generalklausulerna täcka upp istället om bolagsordning eller ledning så tillåter.68 Andra anser att 

frågan är helt avgjord i praxis redan och inte på något sätt behöver utredas mer alls.69 Det 

sistnämna framstår enligt författaren som något märkligt resonerat, med tanke på mycket få 

rättsfall från HD. Även om några enstaka rättsfall från HD självklart gäller som måttstock och 

vägledning för underinstanserna och för det övriga rättsväsendet, så brukar total klarhet i de 

flesta sammanhang visa sig genom ett konsekvent upprepande av samma sak, vilket inte alls har 

varit fallet i praxis hittills inom detta smala område.  

HD har ju i andra sammanhang dömt helt annorlunda/motsatsen jämfört med sina tidigare domar 

(även haft "fel" domskäl/domslut i vissa fall enligt andra ledande jurister) och då totalt ändrat 

förutsättningarna i praxis direkt vid den nya domen. Finns inget som tyder på några drastiska 

ändringar i dömandet inom detta smala område (eller på några "fel" i domskälen hittills), men 

heller inget som tyder på motsatsen just på grund av det som redan tagits upp kring oklarheterna 

i förarbeten, doktrin och få rättsfall i praxis och då bör en total klarhet knappast råda förrän man 

har fått fler domar från HD och mer doktrin. 

Dotevall menar också att just formuleringsskillnaden i lagtexten mellan likhetsprincipen och 

generalklausulerna, dvs. som tidigare nämnts om aktie kontra aktieägare, bör innebära enligt 

doktrinen att likhetsprincipen endast siktar in sig på aktien och inga andra aspekter. Medan 

generalklausulerna tar hänsyn till andra mer personliga aspekter, vilket t.ex. i jämförelse med 

tysk rätt är en skillnad då man där istället har en mer relativ likhetsprincip för aktierna istället för 

en svensk mer absolut likhetsprincip utan hänsyn till yttre omständigheter.70 Detta innebär att 

även andra utomstående omständigheter spelar in i tysk rätt för bedömningen om 

likhetsprincipen har frångåtts, t.ex. om förhållandena mellan aktieägarna är desamma eller inte i 

det enskilda fallet även fast också deras likhetsprincip är inriktad på själva aktien i sig.71 

Hemström delar denna syn på likhetsprincipen och tillägger att gränserna mellan de två 

begreppen inte är lätta att ange detaljmässigt, mer än att som sagt likhetsprincipen ska användas 

                                                 
68  Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 2., [omarb.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2008 s. 

169. 

69  Jmf. Nerep, Erik, (2014), Likhets- och likabehandlingsprincipen, särskilt i samband med likvidation av 

aktiebolag, 2014:1, Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik, 2014-01-23. 
70  Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt: fördjupning och komparativ belysning, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 

2015 s. 298. 
71  a.a.  

https://www.bgplay.se/kategorier/blendow-lexnova-expertnyheter-affarsjuridik
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strikt och att generalklausulerna fyller ut subjektivt där likhetsprincipen inte kommer åt. 72 

Generalklausulerna ligger vilandes ovanpå likhetsprincipen enligt Dotevall.73  

Johansson menar att likhetsprincipen kompletteras av generalklausulerna och att båda dessa 

skyddsregler har sina ändamål uppfyllda genom att vara en begränsning för bolagsorganens 

befogenheter i förhållande till aktieägare och övriga som dessa paragrafer ska skydda. 74 

Johansson framhåller även att likhetsprincipen i sin tur är vidare än generalklausulen för bl.a. 

bolagsstämmobeslut, då likhetsprincipen i jämförelse saknar ett otillbörlighetsrekvisit och 

därmed ju gäller oavsett om beslutet är otillbörligt eller ej.75 

Enligt likhetsprincipen får ju ingen aktie (aktieägare) missgynnas alls, om inte ABL eller 

bolagets regler så tillåter. Detta innebär att om beslutet ger en otillbörlig fördel eller inte saknar 

helt betydelse då beslutet är ogiltigt som sådant oavsett enligt likhetsprincipen, medan däremot 

när det gäller generalklausulerna måste beslutet uppfylla rekvisitet otillbörlig för att dessa ska bli 

gällande alls.76 Detta är ett avgörande moment som visar att generalklausulerna i sig går utöver 

likhetsprincipen i detta avseende, när generalklausulerna kan bortse helt från själva aktierna och 

ser till otillbörligheten i själva beslutet istället. 

Eftersom denna uppsats inte handlar om likhetsprincipen eller om generalklausulerna i allmänhet 

heller i sak, så görs ingen mer genomgående analys än ovan av uppfattningen i doktrinen kring 

förhållandet mellan likhetsprincipen och generalklausulen. Även om det förstås finns fler 

uppfattningar på området såsom t.ex. att generalklausulerna är ett uttryck för likhetsprincipen 

och inget mer än så, om än i en mer generell mening som en generalklausul ska vara. 77 

Huvudsaken har varit att framhäva att oklarhet råder på området i doktrinen kring denna fråga. 

Kontentan av denna oklarhet påverkar uppsatsens huvudämne i sak, vilket därför innebär att 

frågan ändå är av vikt att redovisa i arbetet, även om sakfrågan i sig ligger lite utanför. 

                                                 
72  Hemström, Carl, Bolagens rättsliga ställning: om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag, 9., 

rev. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010 s. 30 f.  

73  Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt: fördjupning och komparativ belysning, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm,  

2015 s. 299. 
74  Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 10., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s. 

81 f. 

75  Johansson, Svante, Minoritetsrätt på bolagsstämma, Juristförl., Stockholm, 1990 s. 43 f. 

76  Andersson, Sten, Johansson, Svante & Skog, Rolf, Aktiebolagslagen: en kommentar. D. 1, kap. 1-10, med 

supplement 8, februari 2013, Norstedts juridik, Stockholm, 2013 s. 4:3, s. 7:92. 
77  T.ex. Rodhe, Knut, Skog, Rolf, Rodhes aktiebolagsrätt, 24., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014 s. 

246.   
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4. Otillbörlighetsrekvisitet 

4.1 Inledning 

Detta kapitel berör huvudämnet för denna uppsats och en så noggrann utredning som möjligt 

över generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit avses att redovisas nedan. Dock kan redan från 

början göras klart att det inte finns mycket dokumenterat i förarbeten och i doktrin gällande detta 

huvudsakligen smala ämne, så det är en djup analys av lite material och det är också huvudskälet 

till att ha med omfattande praxis i arbetet för att tillsammans med doktrin utröna en röd tråd eller 

flera sådana för att få en saklig helhetsbild. Att det finns så lite material att utreda från innebär 

inte att det råder total enighet på området, vilket kanske vore en logisk slutsats, utan tvärtom 

råder skilda åsikter gällande detaljer och ibland även skilda åsikter om huvudspåren med.  

4.2 Generalklausulerna och otillbörlighetsrekvisitet 

Generalklausulernas huvudsyfte, dvs. varför dessa en gång kom till, var ju för att hindra ett 

majoritetsmissbruk då det är majoriteten som bestämmer i ett bolag och så ska det ju också vara 

enligt ABL och affärsmässigt väldigt grundläggande demokratiska principer. 78  Syftet med 

generalklausulerna är detta skydd för en minoritet, som kan skifta beroende på vem som fattar 

beslut och vem som blir minoritet vid det beslut som tas. Det behöver alltså inte vara ett beslut 

endast av den som har ägarmajoritet i bolaget även om så ofta är fallet förstås.79 Fast man följer 

övriga regler i ABL, så kan ett otillbörligt beslut ha fattats enligt generalklausulens regler, då 

någon ändå kan ha missgynnats av ett beslut.80  

När beslutet väl anses falla under generalklausulens område, så är det dock flera andra saker 

såsom själva beslutets resultat, situationen i sig och övriga rekvisit som måste uppfyllas enligt 

innebörden av generalklausulerna.  

I generalklausulernas lagtext framgår det bokstavligen tre alternativ för vilka besluten kan rikta 

sig mot och vilka som omfattas, nämligen a) positivt beslut för en person utanför aktiebolaget 

som innebär ett negativt beslut för aktiebolaget eller en aktieägare, b) positivt beslut för en 

aktieägare som innebär ett negativt beslut för aktiebolaget och slutligen c) positivt beslut för en 

aktieägare som innebär ett negativt beslut för annan aktieägare och ingetdera för aktiebolaget.81 

                                                 
78  Majoritetsprincipen i ABL 7 kap 40 §.  
79  Johansson, Svante, Bolagsstämma, Juristförl., Diss. Stockholm : Univ., Stockholm, 1990 s. 125 ff. 
80  Nerep, Erik, Aktiebolagsrättslig analys Ett tvärsnitt av nyckelfrågor skrifter nr 11, Erik Nerep och Stiftelsen 

MercurIUS, Stockholm, 2003, s. 295. 
81  Andersson, Sten, Johansson, Svante & Skog, Rolf, Aktiebolagslagen: en kommentar. D. 1, kap. 1-10, med 

supplement 8, februari 2013, Norstedts juridik, Stockholm, 2013 s. 4:3, s. 7:92. Bergström, Clas, Samuelsson, Per, 

Aktiebolagets grundproblem, 4., [uppdaterade och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 s.170. 
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Det negativa som ska inträffa är förstås relaterat till det positiva ("otillbörlig") som följer av 

beslutet och innebär i sin tur att ett beslut i bolaget ska ges ett materiellt berättigande, dvs. inte 

endast ett formellt sådant.82 

Vidare att begreppet "är ägnat att" enligt ordalydelsen i lagtexten innebär att effekten av beslutet 

i sig inte måste inträffa, utan att det räcker med att man avsett beslutets följder.83 Beslutet i sig 

kan också klandras innan det förverkligats eller genomförts.84 Enligt Dotevall gäller detta främst 

beslut av bolagsstämma, då beslut av styrelse m.fl. måste orsaka en skada för att vara otillbörlig 

och för att därmed skadestånd (29 kap 1 § ABL) 85 ska kunna yrkas.86 Dock menar han också att 

generalklausulen kan brukas även om en faktiskt skada inte inträffat av beslutet, så länge allt 

tyder på att en sådan faktiskt skada kommer inträffa av beslutet.87  Dotevall verkar anse att 

uppenbarlighetsrekvisitet i Danmark även gäller fortfarande i Sverige trots att det inte står i 

lagtext och att förarbetena samt doktrin säger annat,88 (ifall den mycket konstigt formulerade 

meningen i hans nya bok om detta är korrekt analyserad, vilket inte alls är säkert, då det ju finns 

ett uppenbarhetsrekvisit gällande t.ex. rättshandlingar och åtgärder uppenbart stridande mot 

verksamhetsföremålet, vilket kanske är det som avses även om det inte framgår alls i 

meningen).89 Uppsatsförfattaren delar i så fall inte alls Dotevalls syn, utan håller helt med Nerep 

om att de svenska generalklausulerna skiftat från ett uppenbarlighetsrekvisit till ett 

otillbörlighetsrekvisit, vilket i sig också ökat generalklausulernas omfång i sak.90 

Otillbörlighetsrekvisitet innehåller i sin bedömning inget subjektivt moment, utan det är en 

objektivt grundad bedömning. 91  Det spelar enligt Pehrson heller ingen roll i sak av denna 

                                                 
82  Andersson, Sten, Johansson, Svante & Skog, Rolf, Aktiebolagslagen: en kommentar. D. 1, kap. 1-10, med 

supplement 8, februari 2013, Norstedts juridik, Stockholm, 2013 s. 4:3, s. 7:92.  Bergström, Clas, Samuelsson, Per, 

Aktiebolagets grundproblem, 4., [uppdaterade och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 s.169. 
83  Bergström, Clas, Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem, 4., [uppdaterade och rev.] uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2012 s.170. 
84  a.a. 
85  Jmf. Svernlöv, Carl, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget - EN INTRODUKTION, Vällingby, Norstedts Juridik 

AB, 2 u., 2012, s. 52 och svårigheten att avgöra om en skada inträffat i NJA 1979 s. 157.  
86  Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt: fördjupning och komparativ belysning, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 

2015 s. 304. 
87  a.a. 
88  Nerep, Erik, Aktiebolagsrättslig analys Ett tvärsnitt av nyckelfrågor skrifter nr 11, Erik Nerep och Stiftelsen 

MercurIUS, Stockholm, 2003, s. 295. SOU 1971:15 förslag till aktiebolagslag m.m. Betänkande angivet av 

aktiebolagsutredningen s. 244. Prop. 1973:93 med förslag till lag om konvertibla skuldebrev m.m. s. 83 f. 
89  Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt: fördjupning och komparativ belysning, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 

2015 s. 303. 
90  Nerep, Erik, Aktiebolagsrättslig analys Ett tvärsnitt av nyckelfrågor skrifter nr 11, Erik Nerep och Stiftelsen 

MercurIUS, Stockholm, 2003, s. 295. SOU 1971:15 förslag till aktiebolagslag m.m. Betänkande angivet av 

aktiebolagsutredningen s. 244. Prop. 1973:93 med förslag till lag om konvertibla skuldebrev m.m. s. 83 f. 
91  Nerep, Erik, Aktiebolagsrättslig analys Ett tvärsnitt av nyckelfrågor skrifter nr 11, Erik Nerep och Stiftelsen 

MercurIUS, Stockholm, 2003 s. 307. 
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objektiva bedömning om åtgärden är etiskt försvarbar eller omoralisk.92 Det torde heller inte 

krävas uppsåt utan endast culpa.93 Adekvat kausalitet torde ingå i bedömningen av beslutets 

otillbörlighet kontra resultatet av detsamma, likt skadeståndsrättens grundprinciper och 15 kap 1 

§ och 29 kap ABL94, om det inte enbart är fråga om brott mot generalklausulen då ingen sådan 

bedömning görs. 

Begreppet "otillbörlig" är ett av dem mest avgörande rekvisit som måste uppfyllas för att 

generalklausulerna ska bli gällande och generalklausulerna har därför ibland också fått 

benämningen otillbörlighetsregeln.95 Enligt vissa kallas de också generalklausuler i ABL för att 

otillbörlig är ett så icke definitivt och obestämt utryck för vad det egentligen innebär konkret, 

utan just är en generell regel från fall till fall att bedöma vad som gäller.96  

Begreppet otillbörlig som sådant tillkom genom ABL 75 och blev ett komplement till det 

befintliga uppenbarlighetsrekvisit som fanns vid den tiden parallellt.97 Idag gäller dock endast 

otillbörlig som begrepp och syftet med ändringen i sig över tid bör ha varit att utveckla och 

utvidga generalklausulerna till det omfång de har nu,98 då uppenbarlighet har ett snävare fält än 

otillbörlig som uttryck likt ändringen tillbaka från "kan ge" till "ägnat att" i dagens ABL, som 

också begränsade betydelsen enligt uppsatsförfattarens åsikt.  

De absoluta gränserna för vad som är otillbörligt som rekvisit är minst sagt oklara.99 Det finns 

endast tre huvudsakliga rättsfall från högsta instans på området (ett från AD och två från HD) för 

att reda ut just detta begrepp exakt och de två fallen från HD tas upp nedan i kap 5, medan 

domen från AD inte tas upp alls.100 Generalklausulerna och otillbörlighetsrekvisitet har fortsatt 

haft en avskräckande effekt för styrelse och bolagsstämma att inte fatta felaktiga beslut ur ett 

                                                 
92  a.a. s. 306.  
93  Åhman, Ola, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten: om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna för 

deras representationsrätt = [Authority and internal duties in company law] : [on company representatives, the 

limits of their power to bind the company and on their internal obligations], Iustus, Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 

1997 s. 800. 
94  Jmf. Båvestam, Urban (2001/02), Aktiebolagsstyrelsens möjligheter att delegera sina uppgifter med 

ansvarsreducerande verkan, Juridisk tidsskrift 2001-02:02, s. 261. Målnr. T 2266-10 Hovrätten över Skåne och 

Blekinge. 
95  Nerep, Erik, Aktiebolagsrättslig analys Ett tvärsnitt av nyckelfrågor skrifter nr 11, Erik Nerep och Stiftelsen 

MercurIUS, Stockholm, 2003, s. 294 f. 
96  Rodhe, Knut & Skog, Rolf, Rodhes aktiebolagsrätt, 24., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014 s. 247. 
97  Nerep, Erik, Aktiebolagsrättslig analys Ett tvärsnitt av nyckelfrågor skrifter nr 11, Erik Nerep och Stiftelsen 

MercurIUS, Stockholm, 2003, s. 295. SOU 1971:15 förslag till aktiebolagslag m.m. Betänkande angivet av 

aktiebolagsutredningen s. 244. Prop. 1973:93 med förslag till lag om konvertibla skuldebrev m.m. s. 83 f. 

98  Nerep, Erik, Aktiebolagsrättslig analys Ett tvärsnitt av nyckelfrågor skrifter nr 11, Erik Nerep och Stiftelsen 

MercurIUS, Stockholm, 2003, s. 295. 
99  Nerep, Erik, Aktiebolagsrättslig analys Ett tvärsnitt av nyckelfrågor skrifter nr 11, Erik Nerep och Stiftelsen 

MercurIUS, Stockholm, 2003, s. 295. Johansson, Svante, Bolagsstämma, Juristförl., Diss. Stockholm : Univ., 

Stockholm, 1990 s. 127. 
100  Nerep, Erik, Aktiebolagsrättslig analys Ett tvärsnitt av nyckelfrågor skrifter nr 11, Erik Nerep och Stiftelsen 

MercurIUS, Stockholm, 2003, s. 295. AD 1988 nr. 20.  
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otillbörlighetsperspektiv.101 Denna slutsats innebär enligt uppsatsförfattaren också att inte heller 

Johansson m.fl. delar Dotevalls uppfattning kring att ett uppenbarlighetsrekvisit ännu skulle 

finnas kvar i svensk lagstiftning.102  

Andersson menar dock att otillbörlig som begrepp också har skapat handlingsfrihet för 

bolagsorganen samt att man kan hävda att generalklausulerna därmed täcker gränslandet för 

beslut som inte skulle täckas av likhetsprincipen eller det som generalklausulerna inte täckte 

under uppenbarlig rekvisitet tidigare, vilket i sin tur innebär ett skydd i generalklausulerna för 

bolagets omsättning.103 

När det gäller det negativa som ska inträffa i förhållande till det positiva som är otillbörligt, så är 

det ur lagtextens perspektiv för själva tillämpningen inte relevant teoretiskt och systematiskt hur 

stora nackdelar ett beslut orsakar. Men ett beslut är förstås lättare att praktiskt bevisa i otillbörlig 

fördel om en kraftig nackdel också uppstått samtidigt tack vare beslutet, än om ingen negativ 

påvisbar nackdel uppkommer alls. 104  Vissa menar dock att det måste råda ett tydligt 

missförhållande mellan den otillbörliga fördelen och det negativa som drabbar aktieägaren eller 

bolaget. 105  Beslutet som tas behöver dock inte bevisas som otillbörligt av den drabbade 

aktieägaren eller bolaget, utan det räcker med att bevisa att det är ägnat att ge denna otillbörliga 

fördel.106  

Det betonades också vid tillkomsten av otillbörlighetsrekvisitet att generalklausulerna inte borde 

omfatta ett "mycket vidsträckt tillämpningsområde"107, utan att man vid ett beslut i styrelse eller 

på bolagsstämma skulle kunna förutse effekterna av beslutet man tar. Men införandet av 

otillbörlighetsrekvisitet har enligt Nerep inneburit att avsikten att bredda området uppfyllts 

genom att tillämpningen utvidgats på bekostnad av rättsäkerheten, dvs. svårigheten att förutse 

                                                 
101  Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 10., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s. 

160. 
102  Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 10., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s. 

160. Andersson, Jan, Om vinstutdelning från aktiebolag: en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler = [About 

distribution of profits from companies] : [a study of corporate protective rules], Iustus, Diss. Uppsala : 

Univ.,Uppsala, 1995 s. 259. 
103  Andersson, Jan, Om vinstutdelning från aktiebolag: en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler = [About 

distribution of profits from companies] : [a study of corporate protective rules], Iustus, Diss. Uppsala : Univ., 

Uppsala, 1995 s. 259.  
104  Andersson, Sten, Johansson, Svante & Skog, Rolf, Aktiebolagslagen: en kommentar. D. 1, kap. 1-10, med 

supplement 8, februari 2013, Norstedts juridik, Stockholm, 2013 s. s. 4:3, s. 7:93. 
105  Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt: fördjupning och komparativ belysning, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 

2015 s. 304. 
106  Andersson, Sten, Johansson, Svante & Skog, Rolf, Aktiebolagslagen: en kommentar. D. 1, kap. 1-10, med 

supplement 8, februari 2013, Norstedts juridik, Stockholm, 2013 s 7:93. 
107  SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag s. 286. 
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innebörden och följderna av generalklausulens otillbörlighetsrekvisit vid beslut idag.108 Det är 

väl möjligen också den största invändningen mot att återinföra den ännu vidare tillämpningen 

som försvann med ABL, om man då inte samtidigt ger klarare riktlinjer och ramar.  

Slutligen ska tilläggas att även avvikelser från likhetsprincipen vid beslut, t.ex. på bolagsstämma, 

kan ske utan att generalklausulerna blir gällande och utan att beslutet blir otillbörligt. Ett sådant 

exempel är reglerna i ABL kring kvalificerad majoritet, där en minoritet helt enkelt får finna sig i 

att bli nedröstade, så länge inte likhetsprincipen och generalklausulen bryts på något sätt, vid ett 

helt korrekt röstningsförfarande.109 Ifall det ändå rör sig om ett sådant felaktigt otillbörligt beslut 

kan det dock bli upphävt, då generalklausulens otillbörlighetsregler tar över reglerna kring 

kvalificerad majoritet i sådant fall och ett exempel på detta är att ett lån, som om det stämmer 

överens med reglerna i 17 och 21 kap, ändå kan förklaras ogiltigt därför att det faller under 

generalklausulens otillbörlighetsrekvisit.110 

4.3 Fördel och nackdel 

Eftersom denna del i generalklausulerna saknar redovisning både i förarbeten och praxis samt 

mycket sparsmakat nämns när generalklausulerna tas upp i doktrinen, så tyder det på att det inte 

råder något större problem kring hur man ska se på dessa båda begrepp och att den allmänna 

bedömningen i det övriga samhället vad som är något positivt respektive negativt torde gälla lika 

bra för en bedömning av ABL och generalklausulerna, dvs. att ABL, bolagets regler och 

generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit sätter gränserna för vad som i det enskilda fallet är 

positivt och negativt. 

Dock kan det enligt Pehrson finnas situationer där både positiva och negativa saker uppstår 

samtidigt vid ett beslut, t.ex. vid nyemissioner där bolagets aktieägare får positiva effekter, men 

en enskild aktieägare kan drabbas negativt av densamma. I sådana situationer bör det enligt 

Pehrson vara så att nackdelen måste överstiga fördelen med beslutet för att generalklausulerna 

ska kunna brukas.111 

4.4 Doktrin och praxis 

4.4.1 De huvudsakliga åsikterna kring generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit 
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109  Bökmark, Jan & Svensson, Bo, Aktiebolagslagen: lagkommentar [och lagtexter] : [med den svenska 

anpassningen till bolagsrätten inom EU], 13., [rev.] uppl., Tholin & Larsson, Göteborg, 1996 s. 92. 
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Stockholm, 1987 s. 483 ff. 
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Det ska inte överdrivas att hårda strider förekommer i doktrinen om detta smala ämne, utan det 

är snarare fråga om lite olika åsikter gällande enstaka detaljer och i vissa lägen lite olika 

huvudspår, t.ex. kring affärsmässiga beslut kontra otillbörlighet. De huvudsakliga punkterna för 

oklarhet och olika syn ska gås igenom nedan. 

4.4.1.1 Otillbörlighet eller ej 

Uppsatsförfattarens utredning visar att det inte finns så mycket skrivet om vad som gäller i 

helheten kring otillbörlighet eller ej, dvs. gränserna överlag i en helhet och hur man ska tänka 

allmänt när man fattar beslut för att det inte ska falla under generalklausulernas 

otillbörlighetsrekvisit, utan i den doktrin som finns tas det snarare upp enskilda konkreta 

exempel inom respektive område i ABL, t.ex. vad som gäller vid just vinstutdelning 

(Andersson),112 emissioner (Johansson),113 nyemissioner och likvidation (Dotevall)114 m.m.  

Detta är förstås ett problem i sig att man inte får något helhetsgrepp om rättsläget kring 

otillbörlighetsrekvisitet, dvs. vad det innebär konkret, utan måste söka information just om varje 

enskild sak man avser att besluta kring och att det kanske då inte heller finns något säkert skrivet 

just om det man avser att besluta om innan man fattar ett beslut. Kanske är detta också följden av 

oklara direktiv från lagstiftaren, som medfört att man i doktrinen måste gå in i detaljer för att 

lösa otillbörligheten i olika exempel inom varje område. Hur man tolkar otillbörligheten från 

lagstiftaren och i doktrin just inom det specifika området, men resultatet för helheten gällande 

otillbörlighet framstår därmed som något förvirrat och oklart rättsäkerhetsmässigt för dem som 

fattar beslut i bolagsorganen. Det enda undantaget i doktrinen som på ett tydligt och informativt 

sätt förespråkar just en helhetsbedömning samt hur en sådan bör gå till är Nerep.115 Frågan är ju 

då om hans bedömning av rättsläget därmed är korrekt och slutsatserna han drar är helt i sin 

ordning? 

I vissa detaljfrågor kring otillbörlighet har man alltså lyckas med att reda ut begreppen rätt väl 

enligt ovan gjorda beskrivning och alltså nått en viss tydlighet, men gällande helheten i sig för 

otillbörlighet råder det därmed fortfarande oklarhet och man kan inte heller säga att denna helhet 

är utredd på ett helt tillfredställande sätt ännu, då man just koncentrerat sig på dessa detaljer 
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inom doktrinen.116 Antagligen beror detta på att ingen har full vetskap om vad som gäller kring 

otillbörlighet, så man vill därmed troligen inte chansa på vad som gäller i en helt egen utredning. 

Att man då istället hellre väntar eller utreder saker man säkert vet. Det blir därmed praxis från 

främst HD som visar vägen sakta men säkert på de outredda områdena, med några få rättsfall  

över en lång tidsperiod och att doktrinen därefter fyller i sina ståndpunkter utifrån domsluten i 

praxis. 

Troligen skulle det behövas nya förarbeten, ny lagstiftning och många fler rättsfall för att komma 

till en total klarhet med denna punkt i ABL, vilket troligen inte kommer att ske alls eller inte på 

mycket lång tid framöver i vilket fall. Detta innebär att man kommer få hålla tillgodo med 

befintliga förarbeten, få antal rättsfall från HD samt att allt det ihop tyder på att det kommer vara 

delade meningar i doktrinen även fortsättningsvis när otillbörlighet ska råda eller inte.  

Grunderna för att komma fram till vad som är otillbörligt eller inte (om uppsatsförfattaren utgår 

också från vad praxis verkar ha visat hittills) torde vara vinstintresset i bolaget, 

majoritetsprincipen, det affärsmässiga som är sedvana i branschen för majoritetsbeslut, 

likhetsprincipen och vägen fram till besluten, dvs. om man t.ex. gjort allt för att köpa ut någon 

eller lösa en konflikt med sin delägare innan man tillslut fattar ett "oundvikligt" majoritetsbeslut 

om likvidation med negativ följd för minoritetsaktieägare och bolaget, kontra intresset samt 

skyddet för minoritetsaktieägarna vid otillbörliga beslut osv. Allt detta talar för att en 

helhetsbedömning bör göras för att komma fram till otillbörlighetsbedömningen enligt 

uppsatsförfattaren. 

Denna uppfattning kring att en helhetsbedömning bör göras delas som sagt av Nerep117 som även 

lägger till, förutom vissa av dem punkterna som redan har tagits upp ovan av uppsatsförfattaren, 

att helhetsbedömningen också bör avse maktmissbruk, företagets ekonomi och bolagsordningens 

innehåll. Detta framstår som sagt också som det mest logiska resultatet utifrån rättsläget i praxis.  

Dock håller inte alla med om detta alls eller kanske snarare att man fyller i fler saker än detta, 

som till viss del talar emot denna helhetsbedömning som Nerep förespråkar. Dotevall påpekar 

t.ex. att syftet med generalklausulerna är just att de ska kunna användas mot beslut som går i 

linje med bolagsordningen och aktiebolagslagen, men som ändå är otillbörliga därför att 

lagtexten i generalklausulerna uppfylls ordagrant och ett sådant exempel enligt Dotevall (och 
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Johansson) är en riktad emission som uppfyller bolagsordning samt aktiebolagslagen, förutom 

just generalklausulerna då det kan bli en medveten maktförskjutning och andra skäl kan därmed 

också ligga bakom beslutet som kan göra det otillbörligt.118  

Även Pehrson119 och Andersson120 verkar dela denna syn att inte endast en helhetsbedömning 

kan göras så enkelt, utan att det är ett komplicerat förhållande mellan likhetsprincipen och 

generalklausulen där man ska skilja dessa åt samt att otillbörligheten kan uppstå i gränslandet 

och även utanför likhetsprincipens aktierelaterade regler, vilket talar för en liknande syn som 

Dotevall och Johansson ovan, dvs. att det inte är så enkelt som att göra en helhetssyn. Ser man 

till doktrinen och att ingen mer än Nerep verkar ha bilden klar för sig att en helhetssyn på 

otillbörlighet bör gälla, när man istället tar upp enskilda exempel inom olika områden i doktrinen, 

så talar det kanske för att undertecknad och Nerep har fel i sina slutsatser kring att en helhetssyn 

är grunden vid en otillbörlighetsbedömning. Att det är mer komplext än så att lösa helhetsbilden. 

Svårigheten blir dock var man ska börja, om man inte utgår från denna helhetssyn och sedan tar 

in de något färre exempel som finns i gränslandet och som kräver ytterligare genomlysning 

enligt ovanstående bedömningar utanför denna helhetssyn. Självklart är det avgörande också 

vilken fråga det rör sig om, för att kunna se vilken väg som är lättast att gå kring vad man kan 

besluta om eller inte. Är det en detaljfråga som är väl utredd i doktrinen uppstår ju inget problem 

hur man ska göra. 

Även Rodhe121 ("företagsekonomiska beslut"), Samuelsson och Bergström (begränsningen av 

generalklausulen vid införandet av otillbörlighet, dvs. inte någon utvidgning alls t.ex. för 

lojalitetsplikt m.m.)122 samt tillslut Åhman (uppkomst sätt och åtgärds resultat) 123 verkar dela en 

något annan syn än Nerep kring helhetsbedömning av generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit. 

Alla dessa personer i doktrinen som inte verkar dela Nereps syn, har dock i sin tur inte heller en 

gemensam syn utan lite egna fållor som man tar upp i doktrinen var för sig, vilket gör det svårt 

att i sin tur jämföra dessa olika synsätt sinsemellan. Detta skapar förstås också viss förvirring och 

denna oklarhet som de flesta verkar vara hyfsat överens om gällande helhetsbilden. Man har 
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utrett många av pusselbitarna väldigt noggrant, men inte gemensamt försökt lägga hela pusslet. 

De ligger utspridda och utredda helt ensamma oberoende av varandra och de bitar som inte är 

utredda ligger också för sig själva utan kontakt med resten av pusselbitarna som är utredda. Detta 

förstås helt enligt uppsatsförfattarens egna bild och uppfattning av läget i doktrinen gällande 

detta smala område. 

Även denna bild av rättsläget får dock visst stöd av Nerep som påpekar att diskussionen kring 

Rodhes kritik kring "företagsekonomiska beslut" (se nästa avsnitt 4.4.1.2) också har påverkat 

utredningsarbetet av otillbörlighetsrekvisitet, då den senare delen avstannade helt (vilket ju också 

syns i doktrinen enligt uppsatsförfattaren) och han delar därmed även uppsatsförfattarens egna 

analys av att generalklausulernas otillbörlighet samt dess innebörd inte har utretts ordentligt, utan 

att man enligt Nerep mer koncentrerat sig på att tala om vad som inte ingår och att rättsläget 

därmed är oklart i denna punkt samt att man medvetet också har undvikit att fylla ut vad som bör 

gälla före t.ex. den praxis som kommit från HD.124  

Det känns helt irrelevant för detta arbete att gå in i de olika detaljer som redovisas i doktrinen 

kring olika områden gällande denna punkt då det snarare skulle förvilla mer än ge en bild av 

rättsläget i doktrinen. Redovisningen ovan har avsett att ge en överblick inom denna punkt totalt 

mer utifrån ett helhetsperspektiv över generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit och hur man ser 

på det begreppet som sådant, dvs. inte hur man löser varje enskilt fall i sig. 

4.4.1.2 Bolagets intresse och företagsekonomiska beslut 

Denna punkt är i särklass den fråga som väckt mest debatt, vilket är lite märkligt då de flesta 

verkar vara överens i denna fråga och mer tillsammans "mobbar" ut främst Rodhes ståndpunkter 

i de flesta delar och att vissa håller med Rodhe till viss del i andra få delar.   

Skog har definierat vinstsyftet (vilket i sig då bör vara själva grunden för just bolagets intresse 

och beslut inom just denna punkt) enligt företagsekonomiska utgångspunkter såsom följande: 

"Från företagsekonomiska utgångspunkter är det svårt att se att det kan ske på något annat, för 

bolagsorganens meningsfullt, sätt än att dessa i sitt handlande ska sträva efter att maximera värdet på 

bolaget. Den praktiska innebörden av detta är att genomföra alla investeringar som har ett positivt 

nuvärde, dvs. förväntas ge större diskonterade intäkter än kostnader, och att inte genomföra några andra 

investeringar." 125 
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Grunden till hela denna debatt var att man i förarbeten126 i början av 1970-talet konstaterade att 

beslut inte kan vara otillbörliga när dessa äger rum i ett företags intresse, är korrekta ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv eller i övrigt är helt möjliga att stå för och detta även om besluten 

strider mot likhetsprincipen. Då man stannade där, dvs. inte gav någon mer förklaring på vad 

man avsåg exakt med detta, så kom det kritik från Rodhe att uttryck som "gör du en för bolaget 

god affär, kan du glömma likhetsprincipen".127 Rodhe ansåg detta uttalande i förarbetena vara en 

helt orimlig ståndpunkt där "bolagets intresse" är aktieägarnas totala gemensamma intresse som 

inte kan brukas aktieägare emellan för att lösa konflikter. 128  Vidare hävdade Rodhe att 

företagsekonomin inte har några normer som kan användas i juridiska sammanhang, i alla fall 

inte som normer juridiskt (vilket i sig med samma resonemang borde innebära att man inte kan 

använda otillbörlighetsrekvisitet med denna rättsgrund) och att om man ändå godtar detta 

resonemang i förarbetet, så skulle det helt undantrycka likhetsprincipen.129  

Kritiken mot Rodhes resonemang har varit massivt, även om man ibland haft svårt att veta helt 

om Rodhes uttalanden handlat om endast likhetsprincipen enligt ovan eller också avsåg 

generalklausulerna. 130  Pehrson har ansett att förarbetets uttalande torde vara en "naturlig 

utgångspunkt" och detta gäller då endast otillbörlighetsrekvisitet i sig inom generalklausulerna, 

då t.ex. Nerep menar att Rodhe saknat rätt terminologi i sin kritik.131 Vidare enligt Nerep måste 

man därmed också skilja på likhetsprincipen som sådan och likhetsgrundsatsen, där det aldrig i 

sig kan vara fråga om att likhetsgrundsatsen i en snäv mening kan falla in under resonemanget 

ovan i förarbetet. 132  Han hänvisar också till Pehrsons resonemang om att skilja mellan 

likhetsprincipen i vid och snäv mening, där generalklausulerna då i första fallet enligt Nerep är 

ett uttryck för likhetsgrundsatsen och i det andra fallet en komplettering av densamma samt att 

Nerep menar att man inte både kan ge uttryck för likhetsprincipen och att det samtidigt kan vara 

en komplettering av densamma, utan det bör vara det ena eller det andra i en specifik fråga.133  

Detta gör enligt Nerep att man inte kan skilja Rodhes kritik från om den gäller 

likhetsgrundsatsen eller otillbörlighetsrekvisitet i generalklausulerna.134 Nerep menar då att om 

kritiken från Rodhe avser otillbörlighetsrekvisitet, så är denna helt obefogad då kritiken i sig 

                                                 
126  Nerep, Erik, Aktiebolagsrättslig analys Ett tvärsnitt av nyckelfrågor skrifter nr 11, Erik Nerep och Stiftelsen 

MercurIUS, Stockholm, 2003 s. 295. Prop. 1973:93 med förslag till lag om konvertibla skuldebrev m.m. s. 137. 
127  Rodhe, Knut, Skog, Rolf, Rodhes aktiebolagsrätt, 24., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014 s. 246. 
128  a.a. f. 
129  a.a. f. 
130  Nerep, Erik, Aktiebolagsrättslig analys Ett tvärsnitt av nyckelfrågor skrifter nr 11, Erik Nerep och Stiftelsen 

MercurIUS, Stockholm, 2003, s. 296. 
131  a.a. s. 295 f. 
132  a.a. s. 296. 
133  a.a. s. 276. 
134  a.a. s. 296. 
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saknar helt grund när detta rör sig om förarbeten och dess riktlinjer vad som bör gälla samt att 

invändningen mot att det saknas rättsliga normer inom företagsekonomin inte i sig hindrat andra 

rättsliga normer på området tidigare, vilket inte bör hindras i detta fall heller.135 Mer än detta 

ovan behöver inte utredas i sak, då övriga aspekter i denna stora debatt rört saker som i sig inte 

hör till ämnet i denna uppsats. Slutsatsen är troligen att motiven i förarbetet får anses gälla och så 

även hos de flesta inom doktrin och rättsväsende, speciellt hos dem som kritiserat Rodhe.136 

Är fallskärmar och optioner för VD eller styrelse en fråga för generalklausulernas 

otillbörlighetsrekvisit? Kan detta vara till skada för bolaget?  

Fast många i en sådan position ofta framhäver att optioner och bonus m.m. ger ett bättre resultat i 

arbetsinsats och därmed också ger bättre vinstresultat för bolaget, dvs. att dessa fenomen inte kan 

vara till skada för bolaget oavsett hur sedan resultatet går i verkligheten.  

Dessa frågor och exempel ovan visar främst på att man i doktrinen debatterar saker som inte är 

dagsfärska vad otillbörlighetsrekvisitet ska gälla för eller inte, utan snarare vad som sades i 

förarbetena för över fyrtio år sedan och att gamla debatter aldrig verkar ta slut. Det finns få 

undantag och goda försök att hålla rättsvetenskapen dagsaktuell. Ett exempel är Pehrson och 

Östberg som visat på att sådana här frågor bör hamna under omsorgsplikten och lojalitetsplikten 

samt därmed också bör vara en fråga som kan hamna under generalklausulerna (kanske främst då 

för styrelse m.fl. i ABL 8 kap 41 §). Man listar också olika exempel från verkligheten kring 

bonusprogram och pensionsavtal m.m. samt konstaterar att bolag (aktieägare) kan lida skada 

med otillbörlig fördel för personer i ledande befattning.137  

Avslutningsvis uppstår enligt Andersson och Pehrson ett bevisbördeproblem om en svarande gör 

gällande att åtgärden motiverats av sakliga skäl såsom t.ex. kommersiella och 

företagsekonomiska beslut samt att svaranden enligt deras mening (om käranden också uppnått 

bevisning kring sannolikhet av ett otillbörligt beslut) i så fall behöver visa på att beslutet varit 

                                                 
135  a.a. s. 296. 
136  Nerep, Erik, Aktiebolagsrättslig analys Ett tvärsnitt av nyckelfrågor skrifter nr 11, Erik Nerep och Stiftelsen 

MercurIUS, Stockholm, 2003, s. 296. Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt: fördjupning och komparativ belysning, 1. uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2015 s. 304. Bergström, Clas & Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem, 4., 

[uppdaterade och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 s. 173. Andersson, Jan och Pehrson, Lars, 

Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, (red.) Carl Svernlöv, Stockholm Centre 

for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 134 ff. Åhman, Ola, Behörighet och befogenhet i 

aktiebolagsrätten: om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna för deras representationsrätt = [Authority and 

internal duties in company law] : [on company representatives, the limits of their power to bind the company and on 

their internal obligations], Iustus, Diss. Uppsala : Univ., Uppsala, 1997 s. 790 ff. 
137  Östberg, Jessica & Perhson, Lars (2012/13), Ersättningar till ledande befattningshavare i aktiebolag - några 

riktlinjer, Juridisk tidsskrift 2012-13:2, s. 381 f, 396 f, 405, 411. 
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motiverat och sakligt enligt dessa skäl ovan. 138  Man framhäver också samtidigt att 

gränsdragningen för att visa otillbörlighet i beslutet, kärandes bevisbörda, och de sakliga orsaker 

som skulle rättfärdigat beslutet, svarandes bevisbörda, är svåra att visa i verkligheten.139  

5. Otillbörlighetsrekvisit i ljuset av senare praxis 

5.1 Inledning 

Det är få rättsfall från HD inom detta område, men desto fler från RH som därmed hjälper till att 

få fram en bättre helhetsbild av rättsläget i praxis. Det är ett medvetet val att så många rättsfall är 

med i uppsatsen och också att en mer ingående genomgång av varje rättsfall görs, för att ge en 

total bakgrund och även en bättre hjälp att förstå uppsatsförfattarens analys på det rättsliga planet 

samt den totala utredningen över området i stort. Dessa avsnitt är också lite annorlunda 

framlagda i löpande text, vilket inte tillhör ett vanligt redovisningssätt av rättsfall i juridisk text, 

då det vanliga antingen är i kursiv text, fotnot och/eller mycket kortfattat redogjort normalt. Det 

är också ett medvetet val för att få ett bra flyt i redogörelsen och som sagt ge en helhetsbild. 

Även om senare praxis i detta arbete också innehåller ett HD fall från år 2000, så är rättsfallen 

som redovisas max fem-sex år tillbaka i tiden och därmed närmare nutid. Det är praxis som gett 

bäst och mest svar på konkreta frågor (facit) i detta uppsatsämne under 2000-talet, så därför får 

praxis också ovanligt stort utrymme i detta arbete jämfört med normalt. Vissa rättsfall tar upp 

saker som även går lite utanför uppsatsens ämne, men som ändå ger en god helhetsbild av ämnet 

i sig som är svårt att få fram på annat sätt med bristfälliga förarbeten och väldigt lite doktrin. 

5.2 NJA 2013 s. 1250140 

5.2.1 Bakgrund 

Detta rättsfall från 2013 är det nyaste på området från högsta instans och är tillsammans med 

rättsfallet nedan från år 2000 de två enda vägledande rättsfallen från HD på området. De övriga 

rättsfallen kommer från RH och har därmed inte samma tyngd i sin vägledning, även om dessa är 

många fler. Att HD inte har tagit upp fallen från RH kan ju dock tolkas som att man kan se 

resultaten i lägre instans som godkända av HD i den bemärkelsen, även om det inte är samma 

sak som vägledning från högsta instans genom egna domar förstås.  

                                                 
138  Andersson, Jan och Pehrson, Lars, Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, 

(red.) Carl Svernlöv, Stockholm Centre for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 140 f.  
139  a.a. s. 141. 
140   Se Arvidsson, Niklas (2014). Associationsrättens likhets- och likabehandlingsprinciper. En analys i ljuset av 

NJA 2013 s. 1250. Juridisk tidsskrift. 2014-15:2, s. 263 ff. Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt: fördjupning och 

komparativ belysning, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015 s. 301. Svernlöv, Carl, Aktiebolagslagen: en 

översikt, Norstedts Juridik, Stockholm, 2014 s. 28. 
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5.2.2 Rättsfallets innehåll 

En person (KD) ägde tillsammans med flera andra personer (MA, HA, JG, MH, HK, ON, MS 

och ST) ett bolag (Crisp AB). Styrelsen för det bolaget utgjordes av tre personer (DS, ON och 

ST). Bolaget hade också en VD (MP). Samtliga aktieägare i Crisp AB arbetade som konsulter i 

bolagets verksamhet.  Mellan aktieägarna fanns ett aktieägaravtal. I det avtalet reglerades bl.a. 

fördelning av intäkter och kostnader i verksamheten, villkoren för inlösen och överlåtelse av 

aktier. Det uppkom en tvist mellan KD och övriga aktieägare, bl.a. om inträdesvillkoren för fler 

aktieägare i bolaget. Detta ledde till att aktieägarna erbjöd sig att köpa ut KD, dvs. alla aktier KD 

ägde i bolaget till ett visst pris. Ett alternativ till detta som också erbjöds KD var att denne skulle 

få köpa samtliga aktier av övriga ägare i bolaget för samma pris per aktie som de aktier KD ägde. 

Man uppnådde dock ingen överenskommelse och reglerna i aktieägaravtalet kring inlösen av 

aktier i bolaget användes inte heller. Aktieägaravtalet sades upp och upphörde därmed att gälla. 

Strax innan det upphörde beslutade styrelsen att föreslå stämman att besluta om likvidation av 

bolaget. På stämman några månader senare beslutades om likvidation av bolaget. Med undantag 

för att ST inte var med, så ställde sig samtliga aktieägare utom KD bakom beslutet. En av 

Bolagsverket utsedd likvidator sålde bolaget på en offentlig auktion för 100 000 kr en månad 

senare. Ett annat bolag ägt av HB köpte då Crisp AB på auktionen och samtliga aktieägare i det 

likviderade bolaget samt att MP och DS tillkom som aktieägare i det "nya" bolaget. Man behöll 

samma firmanamn som tidigare och bedrev likadan verksamhet som tidigare.  

Ett annat bolag (Dickson & Co. AB) övertog kravet från KD och ansökte om stämning gällande 

skadeståndersättning från svaranden (MA, HA, JG, MH, HK, ON, MP, MS, DS och ST), med 

hänvisning till överträdelse av generalklausulerna i 7 kap 47 § gällande bolagsstämmobeslut om 

likvidation av bolaget och styrelsens beslut i 8 kap 41 § att föreslå stämman likvidation. De 

angav också andra lagregler som saknar intresse i denna redogörelse.    

5.2.3 Domskäl och dom 

HD angav i domskälen att generalklausulen i 7 kap 47 § ABL är en generell inskränkning för den 

beslutanderätt som stämman har, att den kan tillämpas på alla beslut en stämma fattar, dvs. i 

detta fall även på ett beslut om likvidation. Vidare angavs att generalklausulerna ska ses ihop 

med likhetsprincipen och att generalklausulerna syftar till att upprätthålla likhetsprincipen som 

ett skydd mot maktmissbruk från en majoritet. Till skillnad från likhetsprincipen, så angav HD 

också att generalklausulerna därmed även kan användas för att motverka åtgärder som formellt 
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inte handlar om aktiernas likadana rätt i ett bolag, fast ändå reellt gynnar en aktieägare på andras 

bekostnad.141 

Bolagsordningen för bolaget innehöll inte någon bestämmelse angående röstningen på stämman 

om likvidation. Lagreglerna i ABL gällde därmed och det krävdes ett majoritetsbeslut, dvs. över 

50 %, för att beslutet skulle bli gällande och så var också fallet på stämman. HD angav vidare att 

likhetsprincipen inte åsidosatts eftersom följderna av beslutet var lika för alla aktieägare rent 

formellt. En otillbörlig fördel för majoriteten och en nackdel för bolaget samt minoriteten var 

därmed inte uppnådd som i rättsfallet NJA 2000 s. 404 (se nästa avsnitt), vilket man också tog 

upp i domskälen, då inget ekonomiskt värde överförts från bolaget till majoritetsaktieägarna till 

nackdel för KD.  

HD konstaterade även i domskälen att den överföring som faktiskt skett enligt Dicksonbolaget 

genom att man försatt bolaget i likvidation och sedan köpt det igen till underpris samt på så vis 

överfört det ekonomiska värdet till majoritetsaktieägarna, inte hade någon betydelse i sak då 

majoriteten försökt köpa eller sälja aktierna till KD för en lösning på konflikten. När det inte 

fungerade fanns endast den utväg man tog vid beslutet kvar, dvs. att riva aktieägaravtalet och via 

ett bolagsstämmobeslut likvidera bolaget för att sedan starta det på nytt utan KD. Beslutet om 

likvidation var därmed inte ägnat att ge en otillbörlig fördel åt majoritetsaktieägarna enligt 

generalklausulen 7 kap 47 §, utan istället ägnat att få en lösning på själva konflikten för att kunna 

driva vidare verksamheten på annat vis utan KD. Därmed spelade inte resten av 

händelseförloppet någon roll.  

Enligt HD kvarstod faktumet att man inte brutit mot likhetsprincipen eller generalklausulen. När 

det sen gällde frågan om styrelsen brutit mot generalklausulen i 8 kap 41 §, så hänvisade HD i 

domskälen till exakt samma sak som för stämmobeslutet, dvs. att styrelsens beslut att föreslå 

stämman om likvidation inte heller var ägnat att ge en otillbörlig fördel åt majoritetsaktieägarna 

och därmed inte stred mot generalklausulen. 

HD fastställde HovR:s dom och avslog kärandens yrkande om avvisning av åberopade 

omständigheter.     

5.2.4 Analys och slutsatser 

Kärande Dicksonbolaget kunde inte inför HD visa att majoritetsaktieägarna ägnat att ge en 

otillbörlig fördel ekonomiskt åt sig själva till nackdel för kärande och bolaget, vilket var 

knutpunkten för att vinna målet.  

                                                 
141  Jmf. SOU 1941:9 lagberedningens förslag till lag om aktiebolag m.m. s. 301 och Prop. 1973:93 med förslag till 

lag om konvertibla skuldebrev m.m. s. 83 f. 
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Man kan alltså just i detta rättsfall se att betydelsen av ordalydelsen ”inte ägnat att” var direkt 

avgörande, då HD i sina domskäl anger just att majoritetsaktieägarna inte avsåg att ge sig själva 

en otillbörlig fördel, utan endast ville hitta en lösning på problemet som konflikten skapat. Om 

det stått ”kan” i lagtexten hade utgången kunnat vara en annan, då viljan hos 

majoritetsaktieägarna i så fall spelat mindre roll i förhållande till vad som faktiskt kunde ske tack 

vare själva beslutet, dvs. den otillbörliga fördelen till majoritetsaktieägarna samt nackdelen för 

bolaget och KD som minoritetsaktieägare.  

Eftersom detta är det senaste rättsfallet på området och rättsfallen är så extremt få, blir det 

intressant att se framtida rättsfall inom denna sektor och om dessa kan rikta mer ljus på just den 

betydelse som ändringen av ordalydelsen, från ”kan” till ”är ägnad/ägnat att”, i båda 

generalklausulerna har för beslut tagna av styrelse och stämma, då syftet var att träffa orättvisor 

utan att vidga själva principen. I detta fallet träffas inte "orättvisan" och det blir snarare 

likhetsprincipen som blir dominerande i domen. 

Arvidsson menar att domen visar tydligt att likhetsprincipen ska skiljas från generalklausulerna 

och att domen i sig undanröjer den förvirring som rått på denna punkt i doktrinen. Han menar 

också att domen klart visar att omedelbarheten i beslutets effekt är avgörande, dvs. om man 

märker en omedelbar effekt ekonomiskt bör det bli en otillbörlig fördel och om man som i detta 

fallet endast märker en medelbar effekt ekonomiskt i nästa skede långt senare, så blir det inte en 

otillbörlig fördel.142 Han konstaterar dock att det andra exemplet fortfarande kan strida mot 

generalklausulen, men i så fall på en annan grund än exemplet ovan.143 

5.3 NJA 2000 s. 404144  

5.3.1 Bakgrund 

Detta rättsfall var det första i sitt slag från HD i modern tid och ansågs därför när det kom som 

unikt på området av flera skäl (t.ex. att det var en minoritetsägare och skadeståndsanspråk mot 

styrelsen och inte bolaget som förde talan),145 även om det också ska observeras att det inte var 

nuvarande ABL som var gällande då införandet av nuvarande lagstiftning ju dröjde till år 2006, 

utan det var ABL 75 som var gällande när rättsfallet avgjordes. Det har i sak mindre betydelse 

                                                 
142  Arvidsson, Niklas (2014). Associationsrättens likhets- och likabehandlingsprinciper. En analys i ljuset av NJA 

2013 s. 1250. Juridisk tidsskrift. 2014-15:2, s. 268. 
143  a.a. s. 269. 
144  Jmf. Andersson, Jan och Pehrson, Lars, Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens 

minoritetsskydd, (red.) Carl Svernlöv, Stockholm Centre for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 121 ff. 

och 132. 
145  Andersson, Jan (2000/01), Skadestånd enligt aktiebolagslagen Några reflektioner mot bakgrund av 

prejudikatfunktionen, Juridisk tidsskrift 2000-01:2 s. 395.  
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för rättsfallets vägledning och avgörande domslut. Det ska också observeras att man i domskälen 

enligt vissa i doktrinen anses ha sammanblandat en överträdelse av otillbörlighetsrekvisitet i 

generalklausulerna med en överträdelse av verksamhetsföremålet.146  

5.3.2 Rättsfallets innehåll 

En styrelse i ett aktiebolag beslutade att flytta all verksamhet från ett bolag till ett annat bolag. 

Detta nya bolag ägdes av den aktieägare som hade en majoritet av ägandet i det första bolaget. 

Verksamheten i det första bolaget skulle därefter upphöra helt. En minoritetsaktieägare väckte då 

skadeståndstalan mot styrelsens ledamöter och rättsfallet kom därmed att handla om 

skadeståndsskyldighet och beräkning av skadan som uppkommit.  

Bolaget (SWAB) som tvisten i sig rörde sig om bedrev bruksflyg i norra Sverige och hade 

därigenom tecknat flera avtal med postverket och kommuner i regionen som bolaget verkade i. 

Ägarna till detta bolag (SWAB) skulle vara bl.a. två ägare (EL och SC) till ett annat bolag 

(ELAB) samt ett annat bolag (X-Air). Den sistnämnda ägaren (X-Air) hoppade dock av affären. 

Kvar blev då först ett muntligt avtal mellan ägarna till ELAB, där man kom överens om att 

fullfölja planen att ELAB skulle äga SWAB och att SC skulle bli VD för bolaget SWAB. Det 

bolaget skulle svara för driften av verksamheten, dvs. själva flygtrafiken, och SC skulle få 8 % 

av ägandet i SWAB med optionsrätt. Därefter träffades ett skriftligt avtal mellan SWAB, 

företrätt av SC, och Scanwings AB (ScanAB), företrätt av EL. ScanAB var ett helägt dotterbolag 

till ELAB och skulle tillhandahålla tekniska och flygoperativa tjänster åt SWAB. Därmed 

tecknade SWAB dessa avtal med postverket och kommunerna i regionen bolaget verkade i enligt 

ovan. Vid dessa avtalsförhandlingar framgick det för parterna hur uppdelningen mellan SWAB 

och ScanAB skulle se ut och vem som skulle sköta vilken del av verksamheten.  

S.C. tillträdde som VD och verksamheten i SWAB påbörjades. Ett år senare uppstod dock 

motsättningar mellan SC och EL, vilket ledde till att SC sades upp i slutet av samma år. 

Styrelsen i SWAB bestod då av EL, den vid domstolsförhandlingen avlidne LL samt UD som 

sedan tjänstgjorde som ny VD för SWAB. Denna styrelse var identisk med 

styrelsesammansättningen i Scan AB. I början av året efter att SC blivit uppsagd beslutade 

styrelsen i SWAB att all verksamhet som bedrivits i bolaget skulle överföras till Scan AB och att 

all verksamhet i SWAB skulle upphöra helt. Vid bolagsstämma i SWAB en månad senare 

beslutade stämman att SWAB skulle byta namn till Swedewings Airways AB (SWAirways). 

                                                 
146  Andersson, Jan och Pehrson, Lars, Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, 

(red.) Carl Svernlöv, Stockholm Centre for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 122. 
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Scan AB som tog över flygverksamheten ändrade därefter sitt bolagsnamn till det ”lediga” 

firmanamnet Swedewings AB (SWAB 2).  

SC gjorde då gällande att han lidit skada som minoritetsaktieägare i SWAB av besluten som 

fattats av styrelsen i SWAB att flytta över all verksamhet till ScanAB. Kärande hävdade också 

att SWAB haft ett värderat avkastningsvärde som uppgått till minst 600 000 kr när de 

skadestånds grundade besluten togs av styrelsen. 

Svarandesidan hävdade då att man felaktigt tecknat avtal med postverket och kommunerna i 

SWAB, att dessa avtal endast tecknades med det bolaget för att SC var VD i det bolaget. Man 

skulle ha tecknat dessa avtal med Scan AB som part istället. Även Luftfartsverket hade hört av 

sig ett flertal gånger och påtalat det olämpliga i detta enligt svaranden, då tillstånden att bedriva 

verksamheten tillhörde Scan AB (från början X-Air) och inte SWAB. Då man inte kunde 

överföra dessa tillstånd till SWAB, så tog UD som nytillträdd VD för bolaget SWAB tag i detta 

problem direkt vid sitt tillträdande. Svaranden hävdade också att företaget gick med förlust och 

att skadan därmed inte existerade alls eftersom bolaget inte var värt något vid skadetillfället samt 

att det även var ett krav från Luftfartsverket som gjorde att man agerade som man gjorde i 

besluten kring avveckling av SWAB.   

5.3.3 Domskäl och dom 

HD angav i domskälen att generalklausulen 8 kap 13 § enligt ABL 75 och 8 kap 34 § enligt 1998 

års version av samma lag (8 kap 41 § i nuvarande ABL) gällande styrelsebeslut och 15 kap 1 § 

samma lag gällande skadestånd var gällande. HD tog särskilt upp lagtexten i dessa två paragrafer 

som grunden för hela rättsfallet. Vidare angavs att det beslut styrelsen tagit att lägga ner 

verksamheten i SWAB stred mot bolagets verksamhetsföremål och därmed mot dess 

bolagsordning. Styrelsebeslutet var ägnat att ge otillbörlig fördel åt majoritetsaktieägarna, vilket 

styrelsens ledamöter borde ha insett och därmed var de också skadeståndsskyldiga, (se avsnitt 

5.3.1 angående sammanblandningen av HD enligt doktrin). 

Nästa fråga som då behövde redas ut var gällande skadan och dess storlek i så fall. HD angav att 

innan ett beslut fattats kan ingen skada som regel ha uppkommit, däremot kan en skada ha 

uppkommit innan ett beslut verkställs. Detta innebar att HD utgick ifrån bolagets 

förmögenhetsställning i samband med själva beslutet som underlag för domen. Beslutet i sig 

innebar att SC förlorade hela värdet av sitt aktieinnehav, då detta blev omöjligt att avyttra efter 

beslutet. Så även avkastningsvärdet vid denna tid var det som räknades enligt HD. Det var dock 

svårt att komma fram till ett sådant värde, så HD valde då att utgå från substansvärdet. Man kom 

fram till att det värdet uppgick till 2 miljoner kr såvitt visats i förhandlingen och att 
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substansvärdet därmed långt överstigit de 600 000 kr som kärande SC hävdat som bolagets värde 

vid denna tid.  

Två domare var skiljaktiga (Svensson och Håstad). Deras domskäl skiljer sig dock i minimala 

delar som i sig inte förändrar varken domslut eller de huvudsakliga skälen till domslutet. 

Domslutet i HD (och i den skiljaktiga domen) blev att kärande SC bifölls i sin talan och att alla 

tre svaranden solidariskt dömdes att utge 48 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen.  

5.3.4 Analys och slutsatser 

Kärande SC kunde inför HD visa dels att bolaget hade ett stort ekonomiskt substansvärde vid 

tiden för beslutet om avveckling och vidare att majoritetsaktieägarnas beslut stridit mot 

generalklausulen för styrelsen, dvs. att de företagit en rättshandling/annan åtgärd som var ägnad 

att ge en otillbörlig fördel åt majoritetsaktieägarna till nackdel för både bolaget och 

minoritetsaktieägaren SC  

Sammanfattar man domen från HD enligt ovan, så framstår domen som väldigt enkel och 

kortfattad i sin bedömning. Domen ger därmed en tydlig och klar bild av otillbörlighetsrekvisitet. 

Grundprinciperna gällande just ”ägnad att”, ”otillbörlig fördel” samt den ekonomiska 

nackdelen för bolaget och minoriteten lyser därför också tydligt igenom i detta rättsfall. Vidare 

konstaterade HD att åtgärden även stred mot verksamhetsföremålet, vilket också var en helt 

korrekt bedömning av HD enligt Andersson.147 Vidare menade han att HD borde ha utvecklat sin 

ståndpunkt kring vad som gällde kring omedelbar och medelbar (indirekt) skada, något som då 

var otydligt i doktrin och praxis, men som sedermera tydliggjordes i fallet från 2013.148 

En jämförelse i stort med NJA 2013 s. 1250 blir också ofrånkomlig då båda rättsfallen är från 

HD och väldigt lika varandra till innehållet och samtidigt helt olika utfall p.g.a. 

omständigheterna i målen. Man skulle kunna säga att i detta rättsfall agerade man 

mer ”klumpigt” i sitt tillvägagångssätt än i rättsfallet från 2013 och möjligen beror domslutens 

skillnad just på hur smart eller klumpigt man agerar när man ska utesluta minoriteten i ett bolag. 

Att t.ex. som i rättsfallet från 2013 ”försöka” köpa ut och förhandla med minoriteten, oavsett om 

avsikten är att lösa konflikten på riktigt eller bara framstå som det, och sedan likvidera bolaget 

på lika villkor för alla aktieägare i bolaget när minoriteten avböjt alla förslag hur "seriösa" de än 

är, verkar ha varit det vinnande konceptet jämfört med att ”sparka” minoritetsaktieägaren från 

VD posten och sedan låta ett majoritetsaktieägarbolag ta över verksamheten från det likviderade 

                                                 
147  Andersson, Jan (2000/01), Skadestånd enligt aktiebolagslagen Några reflektioner mot bakgrund av 

prejudikatfunktionen, Juridisk tidsskrift 2000-01:2 s. 396. 
148  a.a. 397. 
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bolaget. Båda med samma slutresultat, men olika väg dit och därmed olika motsatta domslut. Att 

vänta med själva värdeöverföringen i sig torde också vara ett vinnande koncept, då det blir 

svårare att bevisa en omedelbar skada för en kärandepart. 

Lärdomen av båda dessa rättsfall blir alltså att man noga måste överväga tillvägagångssättet på 

vägen till det man vill uppnå vid en konflikt i ett bolag, då det får avgörande betydelse vid en 

rättstvist samt att det framgår klart av båda rättsfallen från HD att situationen i varje enskilt fall 

är direkt avgörande för om generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit ska infalla eller inte, vilket 

kanske är helt logiskt.  

5.4 Hovrätten för västra Sverige avgörande 2015-06-22 i mål T 2956-14 

5.4.1  Bakgrund 

Detta är det färskaste rättsfallet på området och står därmed inte omnämnt någonstans i doktrin 

än veterligen. Att det är så nyligen avgjort gör förstås fallet extra intressant utifrån analysen av 

rättsläget just nu. Detta rättsfall rör ABL och generalklausulen i 8 kap 41 § för beslut av en 

firmatecknare. 

 
5.4.2  Rättsfallets innehåll 

 

Ett företag Stena Recycling AB (SRAB) hämtade en bestämd mängd skrot vid Lantmännens 

anläggning i Eslöv. SRAB upprättade därefter en avräkning gentemot Moliteknik AB (MAB). 

Denna avräkning avsåg värdet av det skrot som hämtades vid anläggningen minus de kostnader 

man haft för hämtning och frakten. SRAB betalade beloppet till MAB. Firmatecknaren i MAB 

var en man (JC) som hade rätten att ensam teckna firman. JC kontaktade SRAB och meddelade 

att avräkningen inte skulle ske till MAB, utan till hans frus (MC) firma M o J Croona (MJC) 

istället. MAB återbetalade därmed beloppet till SRAB, som i sin tur krediterade beloppet och 

gjorde en ny avräkning till MJC. 

 

Ett annat bolag SedLex AB (SLAB) övertog senare enligt egen uppgift fordran gentemot SRAB 

från MAB. Det bolaget förde talan mot SRAB att JC plundrat bolaget MAB på dess tillgångar, 

vilket han också blev dömd för till näringsförbud och fängelse. SLAB hävdade vidare att SRAB 

bidragit till trolöshet mot huvudman och denna förskingring av tillgångar ifrån MAB, genom att 

godkänna överföringen av tillgångarna från MAB till MJC. Bolaget SLAB krävde helt enkelt 

tillbaka dessa pengar som man ansåg att SRAB felaktigt gått med på att betala ut till MJC tack 

vare instruktionerna från JC och att man därmed begått avtalsbrott i sin relation till MAB. 

 
5.4.3 Domskäl och dom 
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HovR delade i sak domskälen med underrätten och dömde därmed också likadant. Därför blir det 

här främst en genomgång av underrättens domskäl som just berör detta uppsatsämne. Resten i 

målets domskäl undantas i sin helhet.  

 

Man konstaterade först att det fanns omständigheter som talade för att JC inte hade befogenhet 

att hänvisa avräkningen till någon annan än MAB, men att hans roll i bolaget och det faktum att 

han tecknade firman tydde på befogenhet att fatta beslutet. SLAB kunde i vilket fall inte bevisa 

motsatsen enligt domstolen.  

 

Vidare konstaterades att det fanns omständigheter som tydde på att JC som ställföreträdare 

handlat på ett sådant sätt, som innebar att beslutet varit ägnat att ge en otillbörlig fördel till MJC 

(dvs. någon annan enligt lagtexten, hans fru och därmed närstående), vilket innebar en nackdel 

för bolaget MAB. Man ansåg dock att SLAB inte kunde nå upp till rätt bevisstyrka och ge belägg 

för ett sådant överskridande av generalklausulen 8 kap 41 § vid rättegången. Om SLAB kunnat 

bevisa detta hade det rört sig om ett s.k. befogenhetsöverskridande av JC gentemot MAB. 

 

Eftersom JC inte handlat utanför sina befogenheter och SRAB därmed gjorde rätt i att tro på 

anvisningarna man fått från JC som firmatecknare för bolaget MAB, så rörde det sig inte om 

något avtalsbrott och i denna del var alltså inte SRAB skadeståndsskyldigt. 

 

Domslutet blev att käranden SLAB förlorade målet och SRAB ansågs skadeståndsfria på alla 

punkter, mycket tack vare att bevisbördan i flera delar låg övervägande på kärandeparten. 

 
5.4.4 Analys och slutsatser 

SLAB kunde inte nå upp till den bevisnivå som krävdes för att visa att SRAB handlat fel när 

man överfört beloppet från MAB till firman MJC tillhörande firmatecknarens fru. Trots att JC 

blivit dömd för trolöshet mot huvudman, fått näringsförbud och hamnat i fängelse för de 

värdeöverföringar han gett order om i bolaget MAB, så kunde alltså inte SLAB bevisa att dessa 

beslut varit otillbörliga enligt generalklausulen i 8 kap 41 §. 

  

Detta visar dels på höga krav i bevisningen för att generalklausulen ska kunna användas i ett 

liknade fall som detta med ett beslut av en firmatecknare/ställföreträdare och dels att motparten 

kan känna sig hyfsat trygg i beslutet att lyssna på firmatecknaren i bolaget man gör affärer med 

och har avtal med, dvs. genom att t.ex. föra över pengar till firmatecknarens fru vilket borde varit 

tydligt då firman bar samma efternamn som firmatecknaren i bolaget MAB. Bolaget SRAB 

uppfyllde alltså sin granskning genom att kontrollera att JC var firmatecknare/ställföreträdare 
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och att allt i övrigt var korrekt kring beslutet om kreditering och en ny avräkning utifrån 

direktiven från JC.  

 

Detta domslut innebär ju därmed i sig också att bolagen måste ha väldigt bra kontroll över sina 

firmatecknare och andra i förtroendeställning, då deras beslut inte kan göras ansvariga enligt 

otillbörlighetsrekvisitet i generalklausulen i 8 kap 41 § utan mycket stark bevisning att ett 

befogenhetsöverskridande har skett och att man därmed brutit mot generalklausulen för sådana 

beslut samt att man inte kan lita på att bolagets motpart ska motverka sådant bedrägligt beteende 

som beslutet av ställföreträdaren för bolaget innebar i detta fall.  

 

Därmed indikerar rättsfallet också det förarbeten och doktrin framhäver, nämligen att 

generalklausulerna är generellt tillämpande regler där omständigheterna i varje enskilt fall får 

avgörande betydelse, t.ex. genom bevisbördan, men också andra omständigheter såsom bevisen 

vad som står i register, hur motparten kan uppfatta saken, vilken kontroll motparten gör av 

bolaget som tagit besluten samt vilken position beslutsfattaren har i det bolaget m.m.  

 

Generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit blir därmed mer en bevisfråga i det enskilda fallet och 

beroende av omständigheterna just vid besluten, än att man kan tala om helt klara riktlinjer vad 

som är ett otillbörligt beslut eller inte enligt tolkningen av detta rättsfall på ett bredare plan. Det 

är väl också det själva lagtexten i sig antyder som en generell lagregel ska samt även dess 

förarbeten och doktrin. Domslutet i HovR uppfyller därmed både lagtext, förarbeten och doktrin 

i denna del kring otillbörlighetsprincipen.  

 

Dock kan man som lekman ändå inte låta bli att undra lite i detta enskilda rättsfall hur en så 

uppenbar handling (trots att inget uppenbarhetsrekvisit finns kvar i generalklausulerna nu enligt 

uppsatsförfattarens analys), dvs. att överföra tillgångar från bolaget man är firmatecknare i till 

sin frus firma ägnat att till nackdel tömma bolaget på tillgångar med positiv följd för frun, inte 

kan bevisas vara ett otillbörligt beslut enligt generalklausulen 8 kap 41 §, trots att handlingen i 

sig utgör själva textens innebörd ordagrant och vederbörande dessutom blev dömd för denna 

handling i andra delar senare. Det ställer därmed höga krav på bolagen vilka man anställer med 

så höga beviskrav och svårighet att använda generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit för att 

komma åt just detta, även om bolagsrätten också i sig inte är tänkt och därmed lämpar sig 

mycket dåligt för att komma åt kriminellt beteende, utan mer bygger på rättspatos och 

näringslivsmässiga grunder i beteendet inom associationsrätten.  
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5.5 Hovrätten för västra Sverige avgörande 2013-03-08 i mål T 1854-11 

5.5.1  Bakgrund 

Detta rättsfall är intressant då det handlar om förberedelse och handläggning innan beslut, dvs. 

om det kan falla under generalklausulerna eller inte när man handlägger ett ärende för att sedan 

ta beslut. Då detta rättsfall rör internationella transaktioner och ett mer invecklat förhållande att 

förklara mer omfattande, så har genomgången kortats ner utifrån det som är nödvändigt att veta 

för att förstå domskälen och domslutet samt för att göra en analys. Till saken hör också att det 

var ABL 75 som var tillämplig i rättsfallet. 

 
5.5.2  Rättsfallets innehåll 

 

Ett belgiskt bolag (C) med drift i olika delar av världen var kärande och en VD och 

styrelseledamot (DJ) i ett bolag (SMA) var svarande. SMA bedrev verksamhet med kalksten och 

kalk. Bolaget ägdes av C samt av ett moderbolag (SMAI), som i sin tur ägdes av DJ och hans far 

(UJ). Samarbetet startade redan i slutet av 1990-talet och varade fram till 2005 och dess syfte var 

att erövra marknaden i Norden samt runt Östersjön. Dessutom avsåg man att nå så pass stor vinst 

och framgång att man kunde köpa upp konkurrenten (N). Tvisten som uppstod rörde ett 

skadeståndskrav riktat mot DJ i dennes egenskap av VD och styrelseledamot i SMA från bolaget 

C. 

 

Samarbetet fungerade bra fram till början av 2000-talet då komplikationerna började. C hade 

invändningar mot dålig information från ledningen, dålig budget som inte motsvarade utfallet 

samt att det saknades ett strategiskt tänkande för framtiden. Vidare ansåg C att priserna man 

sålde för var för lågt satta p.g.a. hård konkurrens på marknaden och att SMA istället skulle 

koncentrera sig på att höja priserna för att få mer vinst i bolaget. SMAI å sin sida genom 

ledningen hävdade att inget av detta ovan stämde alls, utan att det fanns en riktig affärsplan, 

information och att C avsåg att smutskasta bolaget SMA för att kunna göra det till ett helägt 

dotterbolag.  

 

Man försökte under perioden komma överens om uppköp av fabriker, av konkurrenten N m.m. 

men C sa kategoriskt nej till det som ledningen i SMA ville genomföra. SMA hade också dålig 

ekonomi. Samarbetet nådde därför ett kritiskt skede 2005 och det började med ett förslag att 

SMAI skulle köpa ut C ur bolaget SMA för 26 miljoner euro, men C ville ha drygt 31 miljoner 

euro istället. Denna förhandling strandade och DJ kom senare på ett styrelsemöte med en annan 

ekonomisk lösning som involverade ett förvärv av ett annat bolag och mer pengar från ägarna i 

SMA. Representanterna från C röstade nej till förslaget. Delägaren SMAI begärde då inlösen  
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enligt ett tidigare deadlock förfarande av aktierna hos C, medan C i sin tur hävdade att det inte 

förekom en äkta deadlock situation utan en konstruerad sådan.  

 

Det blev då ett skiljeförfarande som SMAI vann framgång i. C hade efter skiljeförfarandet kvar 

en aktie i bolaget, som SMAI hävdade sig ha rätt att lösa in också enligt reglerna för 

tvångsinlösen, vilket de också fick rätt i av skiljenämnden.  

 

C ansåg därmed att DJ hade orsakat en skada för C som aktieägare i bolaget SMA, genom sitt 

förslag till styrelsemötet 2005 gällande den kvalificerade ekonomiska lösningen som i sig gick ut 

på att köpa ut C och genom uppköp av ett annat bolag. C ansåg att detta förfarande endast hade 

till avsikt att skapa en deadlock situation och att förslaget i sig var dömt att misslyckas från 

början, dvs. inte förhandlingsbart alls. Man stämde därför DJ i domstol på skadestånd för att 

detta förslag till styrelsen och utredningen i ärendet stridit mot generalklausulen för styrelsen, då 

SMAI fått en otillbörlig fördel som aktieägare och C lidit skada negativt som aktieägare i bolaget 

SMA.  

 
5.5.3 Domskäl och dom 

HovR började med att konstatera att generalklausulen för styrelsebeslut innebär att en VD eller 

styrelseledamot för bolagets räkning inte får företa en rättshandling eller någon annan åtgärd som 

kan ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare där någon annan aktieägare eller bolaget drabbas 

negativt, dvs. vad som står i lagtexten även i dagens ABL. Vidare konstaterade HovR att detta är 

ett uttryck för likställighetsprincipen och att bolagsorganen har en skyldighet att handla lojalt 

gentemot en aktieägarminoritet. 

 

Att DJ hade förberett, utformat, presenterat, röstat för och beslutat om ett förslag om uppköp av 

ett annat företag var enligt bolaget C skadeståndsgrundande. DJ invände att det förslag som 

tagits fram inte ledde till något styrelsebeslut och därmed att ett beslut om ett inte genomfört 

beslut varken var en rättshandling eller annan åtgärd enligt lagtexten. Hovrätten konstaterade att 

DJ haft rätt i sina invändningar och att förarbetena till ABL 44 och ABL 75 talar för att beredning 

och befattande av förslag inte utgör grund för att strida mot generalklausulens 

otillbörlighetsrekvisit, som endast enligt förarbetena avser fattade beslut (rättshandling eller av 

annan åtgärd). 

  

HovR konstaterade vidare att om så vore fallet att dessa subjekt ovan faller under 

generalklausulen, dvs. innan fattade konkreta beslut ägt rum, så skulle det störa den normala 
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affärsmässiga hantering som sker i alla bolag i form av diskussioner och förberedelse till styrelse, 

VD m.fl. inom bolaget och det skulle vara hämmande för verksamheten. HovR sammanfattade 

också att om en styrelse redan vid diskussionen kring ett förslag måste försäkra sig om att det 

inte strider mot generalklausulen, så skulle det bli en helt orimlig situation då en styrelse vid 

beslut alltid måste vara säkra på att beslutet inte strider mot lagstiftningen. Det blir ju omöjligt 

om man också ska ha en förberedande diskussion om själva diskussionen eller beslut om förslag 

till beslut också strider mot generalklausulen. Orimligheten förstärktes också enligt HovR av att 

en aktieägare enskilt aldrig kan falla under generalklausulen om denne inte innehar en roll som 

ställföreträdare för bolaget. Därmed hamnar ett förslag från en sådan person utanför 

tillämpningsområdet för generalklausulen. Att DJ var VD och styrelseledamot saknade alltså 

betydelse för att ändra på detta resonemang i sig, utan det var på mötet efter där det i så fall 

skulle ha beslutats om att genomföra förslaget, som styrelsen kunde klandrats enligt 

generalklausulen.  

 

Domstolen hänvisade också till NJA 2000 s. 404 (se avsnitt 5.3) och en dom från HovR149, där 

man i det första målet hänvisade till att HD konstaterat att en skada kan uppstå redan vid beslutet 

även om beslutet inte verkställs, men knappast innan själva beslutet i sig har ägt rum. Med 

utgång från det resonemanget i HD från det rättsfallet, så fann HovR det orimligt i sin tur att det 

då skulle kunna uppstått en skada redan i förberedelsen och i ett förslag till styrelsen.  

 

Hänvisningen till det andra rättsfallet från HovR150 var då mer till stöd för bolaget C och dess 

ståndpunkt, nämligen att man i den domen konstaterade att ett förslag från styrelsen till 

bolagsstämman föll under generalklausulen. HovR konstaterade dock att i det fallet hade ett 

beslut (rättshandling) tagits av styrelsen att lägga fram förslaget på stämman, dvs. det som i detta 

rättsfall hade varit nästa steg i processen men som aldrig ägde rum då representanterna från C i 

styrelsen sa nej till förslaget. Det skedde alltså inte någon sådan rättshandling av styrelsen i SMA. 

 

HovR dömde därmed till svarandes fördel att detta förfarande från DJ inte varit 

skadeståndsgrundande genom att bryta mot generalklausulen i ABL 75, då förslaget till beslut 

föll utanför tillämpningsområdet. 

 
5.5.4 Analys och slutsatser 

Det kan rätt klart konstateras därmed att alla förberedelser och diskussioner i en styrelse, mellan 

en styrelse och VD m.fl. och förslag till densamma från enskilda aktieägare aldrig kan röra sig 

                                                 
149  Mål T 6444-11 Svea Hovrätt, (som senare ledde fram till NJA 2013 s. 1250). 
150  a.a. 
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om något otillbörligt förfarande enligt generalklausulen för sådana bolagsorgan eller annan, då 

det faller på sin egen orimlighet enligt domskälen och i förlängningen även enligt vidare 

resonemang av tidigare HD dom.151 Det finns egentligen inget mer att säga om detta, då det 

framstår så självklart enligt tolkningen av detta rättsfall och den utredning man gjort kring 

tidigare domar samt förarbeten. Det som också kan konstateras rätt tydligt enligt jämförelsen 

med annan dom i HovR152 och samma resonemang i sak, är ju att förslag till bolagsstämma från 

styrelse däremot ses som ett beslut fastän det är ett förslag, då det är ett beslut (rättshandling) av 

styrelsen att något otillbörligt kan ske vid bolagsstämmobeslutet.  

 

5.6 Hovrätten över Skåne och Blekinges avgörande 2011-07-28 I mål T 2266-10 

5.6.1 Bakgrund 

Detta är ett rättsfall från 2011 angående överträdelse av generalklausulen för styrelse och 

skadeståndersättningsanspråk likt förra rättsfallet. Dessutom var gamla ABL 75 gällande även i 

detta mål, dvs. med helt andra placeringar av dessa paragrafer än i den nuvarande ABL.153 

5.6.2  Rättsfallets innehåll  

Ett bolag (Safe Net) bedrev utveckling och försäljning av ett automatiskt dörröppningssystem. 

Deras huvudprodukt var en dörrkonstruktion med klämskydd, som främst var avsedd för 

tågindustrin. Bolaget hade två patent, varav det ena avsåg ett dörrmanövreringssystem och det 

andra avsåg ett kameraövervakningssystem. Patenten gällde endast i Sverige. Bolaget hade gjort 

två PCT-ansökningar hos en ansökningsmyndighet i Genève och de skulle då gälla i 130 stater 

beroende på om man angav alla dessa stater i de två ansökningarna samt fullföljde 

patentrutinerna i respektive land, dvs. betalade patentavgiften i respektive land samt att man 

också blev godkänd hos patentverket i respektive land. Bolagets PCT-ansökningar byggde på de 

två svenska patenten och ansökningens syfte var att bolaget skulle få patent i länder utanför 

Sverige.  

Bolaget gjorde senare bedömningen att man behövde en stark finansiell industriell partner, då 

man var i behov av likvida medel för att utveckla och göra reklam för sin dörrkonstruktion med 

klämskydd. Partnern kom att bli Hübner GmbH (H). Året efter skrev man ett avtal och gjorde en 

riktad nyemission där H köpte 51 procent av aktierna i bolaget Safe Net. Det man kom överens 

om i avtalet var att H skulle betala en fast summa för själva aktierna direkt, sedan göra flera 

                                                 
151  NJA 2000 s. 404. 
152  Mål T 6444-11 Svea Hovrätt, (som senare ledde fram till NJA 2013 s. 1250). 
153  Nya aktiebolagslagen: 2005 års aktiebolagslag med specialmotiveringarna från propositionen, Thomson fakta, 

Stockholm, 2005 s. 631 och 895.  
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aktieägartillskott efter det. De tre första kallades kapitaltillskott 1 och nästa tillskott efter det 

kallades kapitaltillskott 2. Tillskotten två och tre i kapitaltillskott 1 var knutna till att bolagets två 

PCT-ansökningar beviljades och att man utvecklade sin produkt till en nivå som skulle 

tillfredställa nivån som H satt upp som krav för dessa två tillskott. H betalade alla tre tillskotten i 

kapitaltillskott 1. Parterna var eniga om att bolagets PCT-ansökningar aldrig godkändes under 

Safe Nets ägande. Parterna var dock oense om ifall produkten uppnått avtalad nivå. Kärande 

(Safe Net) var av uppfattningen att man uppnått rätt nivå, medan svarande (H) ansåg att man inte 

nått upp till rätt nivå. Däremot betalade aldrig H tillskott nummer 4, dvs. kapitaltillskott 2. Även 

till kapitaltillskott 2 fanns det villkor för uppfyllande, vilket parterna var överens om inte 

uppfylldes som man avtalat.  

H utsåg WM och HO (anställda hos H) till styrelseledamöter i bolaget och den förstnämnda 

utsågs även till ordförande i styrelsen. Vid ett styrelsemöte i slutet av samma år som 

nyemissionen deltog hela styrelsen bestående av WM, HO, P-GP, MH. På det mötet lyckades 

WM och HO genomdriva ett styrelsebeslut att de två PCT-ansökningarna skulle överlåtas från 

bolaget till H mot en viss summa i Euro. MH reserverade sig mot beslutet och P-GP lämnade 

mötet i protest mot beslutet redan innan mötet var helt färdigt. Parterna var överens i 

domstolsförhandlingen att överlåtelsen inte omfattade det svenska patentet. Senare samma dag 

fick MH och P-GP information om att överlåtelsen var genomförd. P-GP kontaktade då bolagets 

bank och informerade om vad som hade skett. Banken sade i sin tur upp bolagets krediter med 

omedelbar verkan till betalning. Dagen efter lämnade MH och P-GP in bolagets konkursansökan 

och samma dag sattes bolaget i konkurs. 

Samtliga kärande i detta rättsfall var aktieägare (utom RP) när dessa beslut togs vid styrelsemötet 

och efteråt. Käranden var minoritetsägare till bolaget och H var majoritetsägare med sina 51 

procent. Kärandeparten hävdade att beslutet att göra överföringen av de två ansökningarna 

innebar att bolagets aktier blev värdelösa och att kärandesidan då lidit skada samt att WM och 

HO som fattade beslutet i styrelsen därmed var ersättningsskyldiga för denna skada.    

5.6.3 Domskäl och dom 

HovR angav att en stiftare, styrelseledamot eller VD som när han fullgör sitt uppdrag uppsåtligen 

eller av oaktsamhet skadar ett bolag enligt skadeståndsreglerna i ABL (dåvarande ABL 75 i 15 

kap 1 §) 29 kap 1 § ska ersätta den skada man orsakat bolaget och/eller en aktieägare. I detta fall 

hade kärandeparten just gjort gällande att aktieägarna hade lidit skada av beslutet. HovR angav 

vidare att ansvaret mot en aktieägare inte är lika strängt som i förhållande till bolaget och att 

skadeståndsskyldigheten inte inträder förrän någon mer angiven förutsättning i lagregeln är 
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uppfylld, dvs. att skadan tillfogats genom att ABL har överträtts på något sätt. Kärandeparten 

hade därmed hävdat att 8 kap 34 § ABL 75 överträtts genom styrelsebeslutet (nuvarande 8 kap 

41 § ABL) och att man enligt denna reglering inte får vidta en åtgärd eller rättshandling som är 

till nackdel för bolaget eller aktieägare och som är till otillbörlig fördel för en aktieägare, i detta 

fall majoriteten. HovR ansåg det ostridit både att HO och WM handlat enligt kärandens 

påstående samt även att en konkursansökan lämnades in där kärandeparten inte fått några 

tillgångar ur konkursen.  

Man angav vidare att HO och WM måste ha insett vad beslutet skulle få för konsekvenser på 

aktiernas värde och att de därmed handlat uppsåtligen när beslutet togs eller åtminstone minst 

handlat oaktsamt. Motparten hade hävdat att det inte fanns något värde i bolaget (aktierna) då 

beslutet togs och i andra hand att om det ändå fanns det så var det beslutet om konkurs som 

orsakade skadan och inte beslutet om överlåtelsen. Detta blev därmed kärnfrågan i domskälen 

för själva skadan och det otillbörliga i beslutet på styrelsemötet, då domstolen ansåg att det låg 

ett klart samband mellan dessa två saker och att ett krav för att kunna bifalla käranden skulle 

bero på om aktierna hade ett värde. Om de inte hade det skulle ju ingen skada ha skett.  

Käranden hade bevisbördan för att visa ett adekvat orsakssamband mellan beslutet på 

styrelsemötet och värdet på aktierna vid konkursutredningen. HovR konstaterade att eftersom 

ingen försäljning skett vid styrelsebeslutet och att man därigenom inte hade något pris, så 

krävdes en annan utredning för att fastställa aktiernas värde vid den tidpunkten. Det hade gjorts 

en värdering av redovisningsbolaget PWC. Vidare hade H ju köpt upp 51 procent av bolaget för 

en viss summa osv. Sammantaget av allt detta konstaterade HovR att det funnits ett värde på 

aktierna, men att med tanke på den osäkerhet som rådde kring det exakta värdet så fick man hålla 

sig i de nedre regionerna av den värderingsskala som kärandeparten presenterade. Man angav 

vidare att värderingen var väl underbyggd och tillförlitlig. Att den därmed skulle användas som 

underlag för domen.  

När man konstaterat ett värde på aktierna, så kvarstod frågan om en värdeminskning skett tack 

vara styrelsebeslutet, annars hade ju inte heller en skada uppstått. Själva hanteringen efter 

beslutet där banken sade upp krediterna till omedelbar betalning och en konkursansökan 

lämnades in kunde enligt domstolen inte visa på annat än att bolaget var på obestånd vid 

ansökningstillfället. Det hade inte framkommit någon annan rimlig förklaring i målet än att 

denna snabba värdeminskning måste berott på att bolaget förlorat sin stora tillgång, dvs. de två 

PCT-ansökningarna. Åtgärderna som vidtogs av banken och minoriteten i bolaget framstod 

därmed helt logiskt som en följd av styrelsebeslutet. Det konstaterades också att själva 
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överlåtelsen av bolagets stora tillgångar uppfyllde en skada i skadeståndsrättslig mening för 

minoriteten. Det innebar därmed att HO och WM minst på grund av visad oaktsamhet var 

ansvariga för skadan.  

Frågan kvarstod då om själva beslutet i sig överträtt ABL 75 i 8 kap 34 § (nuvarande ABL 8 kap 

41 §), som ju var en förutsättning för att kunna döma ut skadeståndsansvaret enligt ovan. Två 

saker framgick klart i målet enligt domskälen och det ena var att bolaget behövde expandera 

utanför Sverige för att överleva samt att det behövdes ett avsevärt kapitaltillskott för att lyckas 

med detta. Överlåtelsen av PCT-ansökningarna innebär därmed en avgörande förlust av 

betydelse för att kunna driva verksamheten i bolaget vidare. Åtgärden vid styrelsebeslutet hade 

därmed varit ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt H som aktieägare, till nackdel för bolaget 

och minoritetsaktieägarna. Denna effekt måste ha stått klart för HO och WM eller att de 

åtminstone insett detta. De var därför ersättningsskyldiga för den skada övriga 

minoritetsaktieägare orsakats. 

Övriga domskäl har utelämnats då de saknar betydelse för ämnet i denna uppsats. 

HovR dömde ut skadestånd till kärandesidans många aktieägare enligt ABL 8 kap 34 § och 15 

kap 1 §. Övriga domslut har utelämnats då de saknar betydelse för ämnet i denna uppsats.           

5.6.4 Analys och slutsatser  

Kärandeparten kunde visa att HO och WM genom sitt beslut på styrelsemötet överträtt 

generalklausulen 8 kap 34 § ABL 75 genom att åtgärden varit ägnad att bereda en otillbörlig 

fördel, till nackdel för bolaget och minoriteten samt att man gjort detta med minst insikt (ev. 

uppsåtligen) och därmed oaktsamt. Att det därmed var skadeståndsgrundande för ersättningen 

som dömdes ut.  

Detta rättsfall ger en god insyn både i hur förhållandet är mellan generalklausulen och 

skadeståndsrätten i ABL, dvs. att det inte räcker med att uppnå skadestånd utan att just 

generalklausulens särskilda innebörd måste uppfyllas för att otillbörlighetsrekvisit ska uppnås. 

Detta rättsfall kan ses som ett skolboksexempel och är därmed lärorikt om man vill förstå denna 

slutsats. Vidare framstår det som avgörande vilket värde aktierna och bolaget har vid dessa 

handlingar, både för att kunna visa på skadeståndsansvar, men framförallt för att kunna visa på 

att man beslutat mot generalklausulens regler. Utan ett värde och därmed ingen skada, så har 
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man en omöjlig uppgift att visa på att just en skada uppstått och att någon brutit mot 

generalklausulens regler, vilket ju också Pehrson m.fl. hävdat i doktrin att så är fallet.154 

5.7 Svea hovrätts avgörande 2011-06-23 i mål T 10335-09  

5.7.1 Bakgrund 

Detta är också ett rättsfall från 2011, men utifrån en överträdelse av den nu gällande 

generalklausulen (ABL 7 kap 47 §) angående ett bolagsstämmobeslut om likvidation (ABL 25 

kap 15 §) och därmed en talan mot stämmobeslutet (ABL 7 kap 50 §).    

5.7.2 Rättsfallets innehåll   

En uppfinnare (SG) hade uppfunnit produkten DiviTum (DiTu), en metod för att upptäcka 

tumörer, och denna metod patenterades. Patentet innehades av bolaget Biovica AB (Bio). Bio 

överlät patentet till bolaget Rönnerbol Holding AB (Rönn) och SG var huvudaktieägare i Rönn. 

Bio och Rönn ingick tre år efter överlåtelsen av patentet ett licensavtal där Bio fick en exklusiv 

rätt att i hela världen tillverka, använda och sälja DiTu. Licensavtalet skulle upphöra med 

omedelbar verkan om Bio (eller något bolag som Bio överlåtit rättigheterna till) inte kunde 

betala sina skulder, erbjöd ackord, gick i konkurs eller likviderades. Denna licens var den enskilt 

betydelsefullaste tillgången i bolaget Bio. Samma år, innan man skrev licensavtalet, utarbetades 

en plan hos Bio hur man skulle kommersialisera DiTu. Man kom fram till att det skulle behövas 

åtskilliga miljoner (30-50 milj. kr) under en tvåårsperiod och under hösten i samband med avtalet 

anlitades Avantus Corporate Finance (ACF) för hjälp med att få in detta kapital, men det 

misslyckades. Tidpunkten sammanföll olyckligtvis med finanskrisen 2008, så man sänkte ribban 

men inte heller ett lägre investeringsbelopp gick att få in till bolaget. Ingen utomstående ville 

helt enkelt investera detta kapital. Som en konsekvens av detta och det ekonomiska läget 

hamnade Bio i ekonomisk knipa. I slutskedet av samma år gav man därför i uppdrag till 

Wistrand Advokatbyrå (WiAd) att utreda vilka åtgärder som krävdes av styrelsen för att lösa 

problemen. Svaret fån WiAd blev en promemoria där man föreslog att Bio borde upprätta en 

kontrollbalansräkning. 

På styrelsemöte två dagar senare beslutades just om en sådan kontrollbalansräkning i Bio. Den 

upprättades drygt en månad senare och visade då ett underskott i bolagets egna kapital på drygt 

en miljon kr. Det registrerade aktiekapitalet låg på en kvarts miljon kr. Dagen efter hölls ett nytt 

styrelsemöte med olika lösningsförslag från två aktieägare, Calyptra AB (CAB) och Rönn, men 

inget av dessa ansågs förankrade och beslutet blev enhälligt att underteckna gjord 

                                                 
154  Andersson, Jan och Pehrson, Lars, Likhetsprincipen och generalklausulerna, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, 

(red.) Carl Svernlöv, Stockholm Centre for Commercial Law, skriftserie nr 7, Västerås, 2008 s. 140 f. 
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kontrollbalansräkning. Man kallade sedan till kontrollstämma i början av nästkommande år och 

gav i uppdrag åt VD:n att tillsammans med advokat förbereda allt. Styrelsen beslutade även att 

direkt säga upp VD:n och gav densamme i uppdrag att säga upp all övrig personal. I kallelsen till 

stämman gavs information om att likvidationsproblemen skulle redovisas tillsammans med 

kontrollbalansräkning samt att en fråga om bolagets fortsatta drift skulle ske. Man intog i 

kallelsen också styrelsens förslag att bolaget skulle likvideras och angav att tid för skifte eller 

skiftesstorlek inte kunde lämnas. 

Vid bolagsstämman för Bio deltog de två största aktieägarna (Rönn och CAB) och advokat MN, 

som på uppdrag av minoritetsaktieägarna i bolaget Bio (35 %) biträdde CAB. MN gjorde en 

presentation av minoritetens förslag på lösning av de finansiella problemen i bolaget för att 

undvika en likvidation. Det rörde sig om en nyemission på några miljoner med företrädesrätt för 

befintliga aktieägare att teckna dessa nya aktier. Minoritetsaktieägarna tog på sig att gratis 

garantera hela företrädesemissionen samt att även ge ett lån på en miljon kr för att lösa det akuta 

likviditetsproblemet. Lånet skulle betalas tillbaka i samband med emissionslikviden till bolaget.  

Kontrollbalansräkningen redovisades enligt ovan och man konstaterade att det egna kapitalet 

understeg hälften av aktiekapitalet, vilket i sig ifrågasatte fortsatt drift. Styrelsens förslag om 

likvidation lades därför fram. Vid votering beslutades att i enlighet med ABL 25 kap 15 § 

likvidera Bio. Rönn som ägde drygt 50 procent av Bio röstade för likvidation. Två avstod och 

resterande aktieägare röstade mot en likvidation. Beslutet om likvidation registrerades hos 

Bolagsverket några dagar senare och Bio försattes i konkurs några dagar efter det.  

5.7.3 Domskäl och dom 

När det gällde det yrkande CAB som kärandepart tog upp om fel och brister innebärande att 

bolagsstämman därmed brutit mot ABL 7 kap 50 §, så angav HovR att man gjort samma 

bedömning som tingsrätten. Tingsrätten gjorde den bedömning att de formella fel som ev. 

förekommit på stämman inte påverkat utgången av beslutet och att besluten på stämman därmed 

inte var ogiltiga.  

Gällande den andra åberopade grunden, att stämmobeslutet stod i strid med generalklausulen 

(ABL 7 kap 47 §), angav HovR att bestämmelsen tillsammans med likhetsprincipen (ABL 4 kap 

1 §) utgör basen för minoritetsskyddet som bl.a. syftar till att hindra majoritetsaktieägare att 

genom sin maktställning i ett bolag gynna sig själv eller någon annan. Vidare angavs att 

betydelsen av generalklausulen innebär att lagregeln är tillämplig dels när ett beslut utan att 

rubba rättsförhållandet mellan aktierna medför otillbörlig fördel för aktieägare till nackdel för 

bolaget eller annan aktieägare, dels när ett beslut visserligen avser en sådan fråga där enligt lagen 
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viss avvikelse från likhetsprincipen i 4 kap. 1 § aktiebolagslagen får ske, men det fattade beslutet 

innebär en otillbörligt stor avvikelse. Genom kravet på otillbörlighet markeras att regeln ska 

tillämpas med viss försiktighet och främst användas vid beslut som har drag av 

"maktmissbruk”.155 Trots detta konstaterade dock HovR vidare att ”Även om det är tydligt att 

generalklausulen inte i första hand är tänkt att tillämpas på ett beslut av nu aktuellt slag, som 

alltså har stöd i lag, finns det enligt HovRs mening inget som hindrar detta”. Det angavs också 

att det är den part som åberopar att något strider mot generalklausulen som måste visa att så är 

fallet, dvs. att beslutet är otillbörligt. Att det enligt beviskraven då ska framgå ”att beslutet är 

ägnat att ge en aktieägare eller någon annan en otillbörlig fördel. Det krävs alltså inte att någon 

sådan fördel faktiskt har uppkommit”. 

Vidare konstaterades att hänsyn bör tas till företagsekonomiska överväganden vid en 

otillbörlighetsbedömning, men att dessa inte kan vara ensamt avgörande. Man bör också ta 

hänsyn till andra sakförhållanden såsom bolagets eget intresse, affärsmässigheten i en åtgärd 

eller ej och övriga ekonomiska faktorer (t.ex. transaktioner). Man kan då grunda otillbörligheten 

dels på sättet som en viss fördel har tillkommit och dels på resultatet p.g.a. en viss åtgärd. Om 

sedan fördelen varit direkt syftet, så ligger grunden för otillbörlighet nära tillhands.156 Vidare 

konstaterade HovR att det då är skillnad på ett affärsmässigt beslut och ett beslut om avveckling 

av verksamheten som det rörde sig om i detta rättsfall.  

Att kontrollbalansräkningens visade resultat gav styrelsen en lagstadgad skyldighet att vidta de 

åtgärder man vidtog. Härtill kom att beslutet om att föreslå stämman likvidation byggde på att 

ingen lösning fanns i sikte inom lagstadgad tid. Vidare konstaterades att svarandesidans 

ståndpunkt om att de lån och kapitaltillskott i form av emission som minoriteten föreslog var för 

litet i förhållande till den summa som behövdes för att hindra bolagets obestånd i sak stämde på 

lång sikt, men att likvidationsplikten hade undanröjts om minoritetens förslag röstats igenom, i 

alla fall på kort sikt och därmed var den långsiktiga lösningen helt irrelevant vid själva beslutet. 

Det fanns därmed ingen skyldighet eller behov i sak att likvidera Bio som bolag vid själva 

stämmotillfället med det nya förslagets lösning. Att  majoritetsaktieägaren (Rönn) röstat igenom 

likvidation av enda skälet att komma åt patentet kunde inte visas av käranden, men kärande 

behövde endast enligt HovR bevisa att beslutet var ägnat att ge Rönn denna otillbörliga fördel på 

köpet så att säga. Eftersom någon likvidationsplikt inte kvarstod med minoritetens förslag och 

                                                 
155  Se Andersson, Sten, Johansson Svante, Skog, Rolf, Aktiebolagslagen – En kommentar Del 1 1-10 kap. 

Aktiebolagslag (2005:551) Med supplement 6 NORSTEDTS GULA BIBLIOTEK, författarna och Norstedts Juridik 

AB, Vällingby, 2011 s. 7:91-7:93. 
156  Jmf. Nerep, Erik, Aktiebolagsrättslig analys Ett tvärsnitt av nyckelfrågor skrifter nr 11, Erik Nerep och 

Stiftelsen MercurIUS, Stockholm, 2003 s. 306.  
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inget behov fanns för likvidation vid beslutet, så var inte beslutet motiverat. Den enda stora 

tillgången i Bio (patentlicensen) upphörde genom beslutet att existera och gick därmed helt gratis 

över till Rönns ägande. HovR konstaterade att detta inte kunde innebära något annat än att Rönn 

utnyttjat sin maktposition som var ägnat att ge just Rönn denna otillbörliga fördel som beslutet 

innebar. Beslutet gav därför utan tvekan en nackdel för bolaget och minoritetsaktieägarna. 

Därmed stred också beslutet mot generalklausulen ABL 7 kap 47 §.  

Att Bio också gjort gällande att fortsatt drift skulle betytt risk för personligt betalningsansvar för 

styrelsen i Bio avvisade HovR med att styrelsen uppfyllt sina åtaganden med 

kontrollbalansräkningen och kontrollstämman. Vidare lagkrav för styrelsens fortsatta agerande i 

denna fråga fanns inte vid stämmobeslutets tidpunkt och därmed föll den invändningen som 

fördel för att fatta beslutet på stämman.  

5.7.4 Analys och slutsatser 

Kärande CAB kunde visa att bolagsstämmobeslutet om likvidation varit otillbörligt och ägnat att 

ge majoritetsägaren Rönn en otillbörlig fördel på bekostnad av bolagets och 

minoritetsaktieägarnas nackdel, då det vid beslutet inte förelåg något lagligt behov att likvidera 

bolaget Bio, eftersom minoriteten hittat en lösning på de ekonomiska problemen genom emission 

och lån. Även fast CAB inte kunde visa att Rönn röstat för beslutet på stämman endast av skälet 

att komma åt patentlicensen i Bio, så var ändå beslutet ägnat att även uppnå detta vilket räckte 

för att domstolen skulle upphäva bolagsstämmobeslutet om likvidation. 

Domskälen i detta rättsfall tar upp de viktigaste och avgörande bitarna för att förstå 

generalklausulens otillbörlighetsrekvisit och därmed är slutsatserna i domskälen intressanta. 

Tyvärr är det ju inte HD som dömt i detta fall, vilket hade varit önskvärt med så välskrivna 

domskäl, men slutsatserna i domskälen överensstämmer även med (eller är hämtat från) 

doktrinen och praxis i HD.  

Vidare gällde även i detta fall att det krävdes ett värde i form av patentlicensen, då det annars 

hade varit svårt att hävda dels att någon otillbörlig fördel ägt rum alls och därmed heller inte till 

någons nackdel. Trots att själva bolaget i sig alltså visat ett dåligt resultat (konkursmässigt enligt 

kontrollbalansräkningen) och aktierna i sig antagligen därmed inte var så värdefulla vid själva 

stämmobeslutet, så spelar det alltså ingen roll för bedömningen av det framtida värdet (som ju 

får anses rätt osäkert) i själva patentlicensen och att det därmed var en otillbörlig fördel att 

överföra detta ev. framtida värde från Bio till Rönn. Detta visar på hur komplext 

generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit är att förstå i sak och att förtydliganden i doktrin och 

praxis kanske behövs kring medelbar och omedelbar skada och värdefrågor som exempel. 
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5.8 Hovrätten för västra Sverige avgörande 2009-06-26 i mål T 1718-08 

5.8.1 Bakgrund 

Detta är ett rättsfall från 2009 angående överträdelse av generalklausulen på en stämma (ABL 7 

kap 47 §) och därmed ett yrkande om upphävande av stämmobeslutet. 

5.8.2 Rättsfallets innehåll 

Ett antal personer (PH, HJ, AE, LH) startade i slutet av 1990-talet ett företag vid namn Oroboros 

(O) och man utsåg PH till VD. Därefter kom även en person till med i bolaget (JH) som 

aktieägare vid en nyemission. Bolaget sysslade med att framställa miljövänligt drivmedel till den 

tunga industrin och hade även patent på området. Vid årsskiftet 2005/2006 uppstod inre 

stridigheter bland ägarna och även akuta ekonomiska problem. PH ansökte därför i början av 

januari 2006 om konkurs för bolaget. PH blev kort därefter av bolaget O polisanmäld för grov 

trolöshet mot huvudman och även åtalad för detta brott.157 Han blev av naturliga skäl i slutet av 

januari samma år även avsatt som VD och ersattes av en utomstående person (JN). I april samma 

år utlystes en stämma för att besluta om försäljning av hela bolaget O med alla tillgångar och 

skulder motsvarande det bokförda värdet från årsskiftet plus ett tillägg på 90 000 kr.  

Vid denna bolagsstämma gjorde frun till PH (AH) gällande att hon hade 340 röster, men 

stämman kom i röstlängden fram till 68 aktier med lika många röster. AH var den enda 

aktieägaren som röstade mot en försäljning på stämman, så försäljningen röstades igenom och 

det visade sig på själva stämman att bolaget O såldes till Orbum AB, numera EcoPar AB (E). 

Det nya bolaget E ägdes av samma personer (utom PH) som ägde bolaget O plus några få ägare 

till. Man övertog alltså hela rörelsen och fortsatte med samma verksamhet som tidigare. Till 

saken hörde också att PH inte bara gjort ovan nämnda saker utan även misskrediterade bolaget O 

inför banker och övriga på marknaden, vilket gjorde det omöjligt att fortsätta verksamheten med 

bolaget.  

Innan stämman hade AH också försökt få reda på vem som var den tilltänkta köparen, utan att få 

besked om detta före stämman. AH hade köpt sina aktier av sin man och son tidigare och frågan 

uppstod då om detta gått rätt till enligt bolagsordningens regler om hembud. Vidare uppstod 

fråga om stämman hade brutit mot generalklausulen i 7 kap 47 § för stämmobeslut när man 

beslutat om en försäljning av bolaget O till ett annat bolag E med samma ägare. En av ägarna till 

Orbum AB (Brax Invest AB) krävde att ingen från familjen PH och AH skulle få aktier i det nya 

                                                 
157 Framgår inte hur åtalet gick för PH, då åtalet pågick samtidigt som denna dom kom. 
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bolaget motsvarande ägandet i det tidigare bolaget O. Detta innebar att AH förblev aktieägare i 

ett värdelöst bolag O och därmed blev också hennes aktier värdelösa vid stämmobeslutet.    

5.8.3 Domskäl och dom 

HovR angav i domskälen att det var ostridigt att AH förvärvat 340 aktier totalt av sin man och 

son, då bolaget O inte lyckats bevisa att hembudsskyldigheten inte följts vid köpen, då man haft 

AH inskriven i röstlängder m.m. som styrkte ägandet. Vidare konstaterades att stämmobeslutet 

var ett led i att utesluta AH och PH från det nya bolaget, genom att alla aktieägare utom AH blev 

aktieägare i det nya bolaget. Därmed var stämmobeslutet ägnat att ge en otillbörlig fördel åt de 

övriga aktieägarna till nackdel för AH och för bolaget. 

Hovrätten fastställde tingsrättens dom och dömde därmed för kärandeparten AH att utfå 

aktiebrev i det nya bolaget samt att beslutet på stämman var ogiltigt enligt generalklausulens 7 

kap 47 §.    

5.8.4 Analys och slutsatser 

Svarande kunde dels inte visa att AH inte ägde aktier i bolaget, vilket de hävdade att hon inte 

gjorde, då AH av majoritets ägarna ansågs vara en ”passiv” aktieägare i bolaget (vad nu det var 

för typ av roll som de tänkte sig i sak?). Vidare kunde svarande inte motbevisa att beslutet inte 

var ägnat att ge majoritetsägarna en otillbörlig fördel till nackdel för bolaget O och för 

minoritetsaktieägaren AH. Svarande försökte visa på detta genom att ta upp konflikten och 

misskötseln från PH som gjorde det omöjligt att fortsätta med bolaget O samt det förhållandet att 

det var ett krav från Brax Invest AB att varken AH eller PH fick vara med i det nya bolaget för 

att de skulle godta affären. Inget av detta lyckades av naturliga skäl övertyga domstolen, då 

stämmobeslutet var ett klart missgynnande för minoriteten och bolaget med ett kraftigt 

otillbörligt gynnande för majoriteten i det nya bolagets ägande. 

Så trots konflikten inom ledningen och att en av ägarna (PH) grovt misskött sitt ägande samt 

rollen som VD, så kunde alltså inte ägarna till bolaget O rädda bolaget genom att sälja det till sig 

själva i ett annat bolag, då man som sagt missgynnade AH och bolaget samt samtidigt gynnade 

sig själva otillbörligt. Hade man istället valt lösningen att ta med sig AH (som ju i sig inte hade 

begått något fel, då hon dessutom tidigare suttit i styrelsen för bolaget och då med beröm 

godkänt, samt att det ju var hennes man som misskött sig grovt vilket i sin tur gett AH det dåliga 

ryktet) till det nya bolaget, så hade problemet förstås varit löst då ingen hade klagat trots att 

bolaget O fortfarande skulle missgynnats otillbörligt.  
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Ett aktiebolag är ju ingenting utan sina ägare i svensk associationsrätt och kan därmed inte som 

juridisk person själv klaga. Brax Invest AB gjorde alltså ett stort misstag som krävde denna 

åtgärd att utesluta AH från affären med det nya bolaget. Att man undanhöll informationen för 

AH innan stämman var också avgörande i beviskedjan för att stämmobeslutet dömdes som 

ogiltigt.  

6. Sammanfattning, analys och slutsatser 

Denna uppsats har avhandlat generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit. Särskilt i ljuset av 

senare praxis. Inom detta smala område så råder det en viss osäkerhet kring tolkningen av 

generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit och om själva begreppen i sig, t.ex. mellan 

generalklausulerna och likhetsprincipen. Viss förvirring råder också kring gränserna i 

förhållande till likhetsprincipen och olika slutsatser i doktrinen kring vad tolkningarna innebär 

rent konkret när det gäller själva brukandet av lagstiftningen. Förarbetena är knapphändiga och 

gamla. Det finns extremt få rättsfall från högsta instans som vägleder i praxis.  

Vid en jämförelse av rättsfall på området framgår det klart att själva vägen fram till målet och 

besluten är absolut avgörande för om generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit ska bli aktuella 

eller inte. Det är också klart visat i praxis att det är stor skillnad på ett beslut och på förberedelser 

inför ett beslut. Där det senare inte kan vara otillbörligt alls, t.ex. i en styrelse som diskuterar, 

planerar och fattar beslut inför själva beslutsfattandet i sakfrågan, med undantag för vissa 

styrelsebeslut till en stämma som kan räknas som ett beslut i sig och därmed kan vara otillbörligt. 

Bakgrunden till beslutet spelar alltså en avgörande roll, dvs. hur man har hamnat i situationen där 

själva beslutet eller besluten tas. Man kan vid samma typ av beslut få en dom emot sig för att 

beslutet är otillbörligt, därför att bakgrunden i sig som lett fram till beslutet också varit 

otillbörligt beteende. Medan det vid samma typ av beslut där förberedelserna gått "rätt till" enligt 

affärsprinciperna och "sunt förnuft" innebär att man klarar sig undan med ett domslut om icke 

otillbörligt beslut.  

Denna slutsats innebär förstås att det krävs mycket god juridisk kunskap inom detta ämne hos 

bolagens företrädare eller hos deras jurister för att kunna hantera förberedelser och själva 

beslutsprocessen på ett korrekt sätt innan själva besluten tas, så att man undviker juridiska och 

ekonomiska problem inom uppsatsens område. De olagliga vägarna framstår troligen både som 

enklare och mer logiska för representanter i små aktiebolag som inte har någon juridisk eller 

ekonomisk hjälp, vilka ju är i majoritet. Troligen väljer man också en sådan olaglig väg i ren 

okunskap om rättsläget på området, mer än av illvilja att bryta mot gällande lagstiftning. Så kan 

man i alla fall tolka de domar där man dömt för brott mot generalklausulernas 
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otillbörlighetsrekvisit, då man kunde valt en "smartare" juridisk väg och därmed undvikit en dom 

emot sig.  

Doktrinen har endast rett ut detaljer väldigt väl och rättsutredningar av helheten saknas helt inom 

området. Troligen främst beroende på just stor avsaknad av praxis från högsta instans samt 

gamla och bristfälliga förarbeten som ger lite eller ingen vägledning alls att göra en sådan 

heltäckande utredning. Det är därmed också i detta arbete svårt att göra en sammanfattande 

analys över rättsläget utifrån förarbeten, doktrin och praxis.  

Vidare så handlar rättsfallen om skilda saker inom uppsatsens område, så det är därmed svårt att 

finna en röd tråd över ett totalt rättsläge gällande generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit och 

generalklausulernas omfång i stort, precis som i doktrinen. Mycket i förarbeten, doktrin och  

praxis berör också saker precis runt omkring kärnämnet för uppsatsen och det ger utrymme för 

tolkning samt att man måste utreda mer runtomkring kärnämnet för att förstå hela bilden av 

uppsatsämnet i sig. Denna brist i material gör det svårare att göra en klockren och pricksäker 

analys bara av generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit, särskilt i ljuset av senare praxis, utan 

att det istället blir en analys både av rättsläget i dess närhet och av uppsatsämnet i sig. Detta kan 

ses som en brist gällande just koncentrationen av ett uppsatsämne i en uppsats, men också som 

en tillgång att få en djup helhetssyn och analys av hela detta smala område som uppsatsen tar 

upp, dvs. även i gränslandet kring kärnämnet ibland.  

Sammanfattningen av det totala rättsläget inom detta smala område är att vissa få saker torde 

vara helt säkra vad som faller innanför och utanför generalklausulens otillbörlighetsrekvisit och i 

vissa fall även generalklausulerna som sådana, medan det i andra fall är en djungel att veta innan 

man tar ett beslut när man befinner sig i gränslandet för generalklausulernas 

otillbörlighetsrekvisit. Det krävs alltså en enorm fantasi av beslutsfattarna att inse hur man 

hamnat där man hamnat när besluten ska tas, dvs. om allt gått helt korrekt tillväga fram dit och 

sedan vad beslutet innebär i sig, även innan det verkställs, då det ju kan strida mot 

generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit ändå så länge det rör sig om en riktig rättshandling 

och inte bara förberedelser till att besluta.  

Eftersom det är relativt få rättsfall totalt och ännu färre som nått upp till HD, så kan det kanske 

tyda på att bolagsorganens representanter redan har bra fantasi och är duktiga på att bedöma de 

frågor som är mer höljda i dunkel samt känner till gränserna som inte ska överträdas. Detta är 

dock en ren gissning och inte en så trolig sådan, då det lika gärna kan vara en mycket tålmodig 

minoritet som inte går till domstol av de andra skälen enligt ovan, dvs. okunskap, krångligt 

regelsystem och bristande juridisk hjälp.  
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Man kan också konstatera att domstolarna ändå lyckats lotsa sig igenom svårigheterna på ett bra 

sätt i sina domskäl och domar, då det inte direkt är något domslut som motsäger något annat 

domslut, utan att alla har sina logiska slutsatser som sammanfaller rätt väl med tidigare domar på 

området och med gällande lagstiftning kring generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit. Att HD 

inte dömt i fler än två rättsfall kanske också har skapat denna försiktighet kring de lägre 

instansernas domar och domskäl, som gör att det råder en rätt bra rättsordning i form av logiska 

domskäl och domslut. Enda undantaget är kanske just den kritik mot att HD anses ha 

sammanblandat en överträdelse av otillbörlighetsrekvisitet i generalklausulerna med en 

överträdelse av verksamhetsföremålet i fallet från år 2000 (se avsnitt 5.3.1).  

Slutsatserna i uppsatsen är att det inte bara skulle behövas ny lagstiftning på området, utan helt 

nya förarbeten med mycket tydligare riktlinjer och ramar för de båda generalklausulerna. Detta 

trots att generalklausuler i sig bör vara övergipande och inte för detaljerade. Att denna nya 

lagstiftning därmed skulle sträva efter en bättre vägledning till brukare och rättsväsende, så att 

det inte krävs juridiska experter för att förstå sig på generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit 

och dess räckvidd eller förhållande till likhetsprincipen. Att det inte ska behövas en stor portion 

fantasi, utan att en vanlig styrelse eller bolagsstämma ska kunna veta innan om man fattar ett 

otillbörligt beslut eller ej samt vilken väg man ska ta fram till det beslutet för att göra helt rätt 

juridiskt och ekonomiskt.  

Detta skulle troligen även minska rättsfallen överlag ännu mer tack vare just en tydligare 

vägledning vad man inte får göra eller får göra gällande generalklausulernas 

otillbörlighetsrekvisit. Målsättningen bör kanske vara att nå generalklausulen 36 § i Avtalslagen, 

dvs. att man har generella regler att ta till i nödfall, men att de inte ska behövas i sak då 

regelverket är så pass tydligt i sig. Att rättsfallen idag är få från högsta instans kan antingen bero 

på att det inte finns några verkligt stora problem inom detta smala område eller som sagt mer 

troligt på att ämnet är så svårtolkat juridiskt att få vidtar rättsliga åtgärder mot olagliga beslut, 

inte förstår att det är olagliga beslut, inte har tillgång till juridisk expertis eller kanske att man 

inte heller överklagar domslut från underrätterna därmed, då det är svårt att veta utgången i 

förväg juridiskt och ekonomiskt. Rättsfallen visar en gemensam sak och det är att de flesta som 

går till domstol känner sig tvingade av ekonomiska skäl. Vid stor ekonomisk förlust ter det sig 

tämligen självklart att gå till domstol, som den slutliga utvägen. Vid alla de överträdelser med 

mindre ekonomisk förlust, kanske man inte inser det juridiska värdet i att gå till domstol för att 

få rätt gällande generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit. Så bör det förstås inte vara, då alla 

brott mot generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit bör leda till domar i domstol, så länge 

lagreglerna inte är tydligare än vad dessa är idag kring vad som gäller i sak. Det ska inte löna sig 
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för dem som är juridiskt insatta att utnyttja minoriteter som inte är det p.g.a. invecklade regler för 

generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit. 

Slutsatserna i uppsatsen tyder därmed mer på att området är svårtolkat, då det finns rättsfall från 

lägre instanser och därmed verkar ju konflikter faktiskt uppstå regelbundet mellan parter på 

marknaden, även om dessa inte når högsta instans av okända skäl. Kan ju hända att HD anser 

rättsläget som solklart och därmed inte tar upp fler rättsfall i högsta instans. Uppsatsförfattaren 

delar dock inte denna uppfattning helt i så fall, utan anser att det råder oklarheter fortfarande 

inom området och därmed kan HD behöva ta upp fler rättsfall för att tydliggöra området ännu 

mer. Kan ju också hända att de rättsfall som hittills tagits upp i underrätterna varit solklara, även 

fast området i sig är oklart, och då har HD självklart gjort rätt i att inte ta upp målen (om de ens 

överklagades i HovR). Svårt att svara på orsaker och verkan kring detta ämne, när ingen i 

doktrinen utrett det i sin helhet. Det vore förstås bra om man utreder helheten i doktrinen, vilket 

troligen kräver stora juridiska män och kvinnor, likt t.ex. professor Jan Hellner som på sin tid 

utredde breda juridiska områden nästan helt på egen hand utan facit och som då skapade stor 

juridisk klarhet inom de områden han utredde, om sådana lärda juridiska personer finns nu i 

dagens kanske mer komplexa och svårtolkade värld där det krävs enorm kunskap för att utreda 

något alls ordentligt. 

Man bör också sluta med att diskutera gamla rätt ointressanta tvister inom området och redan 

utredda frågetecken samt koncentrera sig helt på nutidens helhetsutredning av ämnet samt de 

framtida problemen, t.ex. sådant som bonussystem och fallskärmar som är nyskapande. Att 

diskutera saker som typ redan är avgjort känns tämligen meningslöst och det behövs istället 

nytänkande kring hur man vill att dessa lagregler ska vara utformade samt innebära framöver. 

För att veta det måste man ju också först utreda vad lagreglerna innebär i sin helhet och därefter 

gå vidare med vad man vill att de ska innebära i framtiden. Det är alltså mycket arbete kvar om 

man vill förändra inom detta smala område. Det finns ju förstås ytterligare en möjlig förklaring 

till varför doktrin och praxis är så minimalt utformad. Att alla parter är nöjda med nuvarande 

utformning och inte ser det som något problem alls hur det ser ut idag samt att det kan få se ut så 

även framöver. Det framstår dock i så fall som lite de lege lata (dvs. otidsenligt framöver) och 

inte de lege ferenda alls. Samhället förändras kontinuerligt, inom det aktiebolagsrättsliga 

området speciellt, och då måste även lagstiftningen följa med. Att EU nu verkar rasa ihop inifrån 

ger ju också nya intressanta infallsvinklar på hur detta område kommer utvecklas i Sverige 

framöver, dvs. om de nordiska länderna återigen ska försöka leda rättsutvecklingen på området i 

så fall. 
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Vidare borde man i en eventuell ny lagstiftning gå tillbaka till den mer vidsträckta betydelsen 

som ändringen av generalklausulerna innebar under slutet av 1990-talet, så att skyddet blir 

bredare, starkare och mycket bättre skyddar minoriteten från att majoriteten bryter mot 

generalklausulernas otillbörlighetsrekvisit. Dock innebär det att man måste förtydliga gränserna 

bättre i så fall, då generalklausulerna skulle bli vidare vid en sådan ändring och därmed kanske 

än mer otydlig att följa. Förutsatt förstås att lagstiftaren vill uppnå detta. Vill man istället ha det 

som idag på området, så ska ju som sagt självklart innehållet i generalklausulernas lagtext 

kvarstå i sin nuvarande form.  

Det är inte alls troligt att nya förarbeten eller ny lagstiftning kommer att ske på överskådlig tid, 

troligen inte alls, inom ett så kraftigt självreglerande område som svensk aktiebolagsrätt är. 

Snarare att doktrinen successivt arbetar sig igenom varje pusselbit tills området är mycket mer 

tillfredställande utrett och i samklang med eventuell ny praxis från högsta instans. Båda vägvalen 

skulle troligen leda till en förbättring hur som helst, om än med olika hastighet och med skilda 

resultat. Framtiden får utvisa svaren. 
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