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SAMMANFATTNING 

Lojalitetsplikten är en allmän rättsprincip som är gällande för bland annat bolagsmän i enkla 

bolag och avtalsparter. Den är också till viss del gällande för styrelseledamöter och 

arbetstagare, men anses inte gälla för kapitalinvesterande aktieägare. Lojalitetsplikten kan 

delas upp i olika delar och frågan som utreds i uppsatsen är om den kan vara gällande för 

aktieägare i ägarledda bolag, eftersom dessa vanligen är verksamma i bolaget som 

styrelseledamöter och/ eller arbetstagare. Dessutom diskuteras vem lojalitetsplikten kan vara 

gällande gentemot samt på vilka grunder. För att besvara dessa frågor krävs att ett antal 

delfrågor utreds. Dels om aktieägarna har ingått ett aktieägaravtal och i så fall vad som har 

reglerats däri, dels vad det kan få för följder om ett aktieägaravtal har ingåtts eftersom ett 

sådant anses utgöra ett enkelt bolag vilket betyder att avtalsparterna har en lojalitetsplikt 

gentemot varandra som bolagsmän, dels hur styrelseledamöters och arbetstagares 

lojalitetsplikt kan appliceras på aktieägare i ägarledda bolag och dels om en aktieägares 

arbete och engagemang i bolaget kan utgöra grund för en starkare eller svagare lojalitetsplikt. 

Slutsatsen blir att eftersom de flesta aktieägarna i ägarledda bolag är styrelseledamöter, är 

anställda i företaget och får sin huvudinkomst från bolaget torde de flesta också ha en 

lojalitetsplikt gentemot det, som innebär att de ska verka för bolagets bästa. De torde 

exempelvis ha en viss tystnadsplikt och kan vara förbjudna att konkurrera med företaget.
1
 

Detsamma gäller i fråga om aktieägare i ägarledda bolag kan ha en lojalitetsplikt mot övriga 

aktieägare. Eftersom de flesta, som inte är ensamma aktieägare, äger företaget tillsammans 

med en släkting eller kompanjon torde det vara vanligt att de har någon form av 

överenskommelse om hur de ska driva företaget. Oavsett om det är nedskrivet eller inte kan 

överenskommelsen utgöra ett enkelt bolag vilket betyder att de som bolagsmän omfattas av 

en trohets- och lojalitetsplikt. Aktieägare i ägarledda bolag kan alltså ha en lojalitetsplikt både 

gentemot bolaget och övriga aktieägare. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Dessa delar av lojalitetsplikten är inte lagstadgade som generalklausulen och likhetsprincipen i ABL är. 
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1. INLEDNING 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Lojalitetsplikten anses vara en allmän rättsprincip som kan omfatta en rad olika rättssubjekt. 

Den finns inte lagstadgad inom associationsrätten, men den kan sägas innehålla ett antal olika 

delar, vilka vissa är lagstadgade, vissa är fastslagna i praxis och vissa diskuteras i doktrin. Det 

har i rättsvetenskapliga texter nämnts att aktieägare generellt inte omfattas av någon 

lojalitetsplikt, men det finns inte någon som närmare har utrett om aktieägare till ägarledda 

bolag kan sägas omfattas av en. Sådana aktieägare skiljer sig från aktieägare som ser sina 

aktieinnehav som en kapitalinvestering, i den bemärkelsen att de ofta både äger bolaget, är 

styrelseledamöter i det samt är anställda som arbetstagare. Om det är flera ägare till ett 

ägarlett aktiebolag har de ofta också en relation med varandra, i form av exempelvis 

släktskap eller vänskap. Dessa omständigheter antyder att sådana aktieägare torde ha någon 

slags lojalitetsplikt mot företaget och/eller varandra, eller i varje fall en starkare lojalitetsplikt 

än kapitalplacerande investerare. Om det uppstår en konflikt mellan aktieägare i ett ägarlett 

bolag kan det vara förödande både för bolaget och för ägarna. En lojalitetsplikt skulle kunna 

ses som ännu ett påtryckningsmedel för att undvika att de hamnar i sådana situationer, eller 

göra det lättare att finna en lösning om en sådan situation inträffar.  

Aktieägare kan själva välja att inbördes reglera sina förpliktelser, både mot varandra och mot 

bolaget, i bolagsordningen och/eller i ett aktieägaravtal. Det är dock inte säkert att 

aktieägarna ser till att det görs i uppstartsfasen, kanske beroende på att de saknar den 

juridiska kunskapen som krävs för att kunna formulera det på ett bra sätt. Det kan också vara 

så att de inte vill ta upp en sådan fråga i början på sitt samarbete för att undvika eventuella 

konflikter, likt många torde vara rädda för att ta upp frågan om äktenskapsförord vid 

giftermål. Frågan är därför om aktieägare till ägarledda bolag kan omfattas av en 

lojalitetsplikt, utan att själva reglera frågan inbördes. 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Omfattas aktieägare till ägarledda bolag av en lojalitetsplikt gentemot bolaget och/eller 

varandra?  
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1.3 SYFTE 

Uppsatsens syfte är att sammanställa och analysera information om lojalitetsplikten och hur 

den kan appliceras på aktieägare till ägarledda bolag. De mindre aktiebolagen spelar en viktig 

roll i Sverige, både som arbetsgivare, skattebetalare och innovatörer. De behöver lyftas fram 

och få en större roll inom rättsvetenskapen, som till stor del ägnas åt studier av stora, ofta 

publika bolag med en uppdelning mellan ägare och styrelse. Undersökningen bringar klarhet i 

vilka förpliktelser aktieägare till ägarledda bolag har gentemot bolaget och varandra, samt på 

vilka grunder. Det redogörs exempelvis för om det har någon betydelse att en aktieägare är 

styrelseledamot i bolaget och vilken skillnad det gör om en aktieägare också är anställd av 

bolaget.  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen beskriver gällande rätt samt hur den har utvecklats historiskt. Eftersom uppsatsens 

syfte är att utreda om aktieägare till ägarledda bolag har en lojalitetsplikt är det naturligt att 

endast behandla privata aktiebolag och inte publika. Det finns givetvis ägarledda aktiebolag 

som är publika, men det finns inte plats för en särskild utredning om dem i uppsatsen. I fråga 

om lojalitetsplikten behandlas den främst i dess aktiebolagsrättsliga kontext, men jag 

beskriver också något om den kontraktuella lojalitetsplikten samt hur bolagsmän i enkla 

bolag omfattas av en lojalitetsplikt, på grund av att aktieägare som har ingått ett 

aktieägaravtal anses ha bildat ett enkelt bolag. Handelsbolagen, som regleras i samma lag 

som enkla bolag, lämnas därhän eftersom bolagsmän i dessa anses ha en mer omfattande 

lojalitetsplikt än bolagsmän i enkla bolag och därför inte direkt kan appliceras i den 

aktiebolagsrättsliga kontexten. Lojalitetsplikten omfattar också arbetstagare eftersom många 

aktieägare till ägarledda bolag är anställda av bolaget. 

Undersökningen hänförs till svensk rätt, men viss utländsk rätt nämns som vägledning, 

eftersom området är mer utvecklat i länder som Tyskland och USA. I de länderna finns en 

lojalitetsplikt för aktieägare i mindre bolag fastslagen i praxis. Även Danmark och 

Storbritannien nämns, eftersom frågan, sedan ett par år tillbaka, börjat diskuteras flitigare där.  
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1.5 METOD OCH MATERIAL 

En affärsrättslig uppsats ägnas givetvis åt studier och analyser av lagstiftning, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin. Metoden kan sägas vara rättsdogmatisk,
2

 eller som Hellner 

förespråkar, utgöras av traditionell rättsvetenskap.
3

 Lojalitetsplikten är en allmän 

rättsprincip.
4
 Den aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten kan delas upp i ett antal olika delar och 

två av dessa finns lagreglerade i aktiebolagslag 2005:551 (ABL), nämligen generalklausulen 

och likhetsprincipen, varför information om dessa delar kan hämtas i lag, förarbeten och 

rättspraxis. En tredje, ej lagreglerad del, som kallas för SAS-principen (principen om 

samtliga aktieägares samtycke) har nämnts i förarbeten och doktrin samt fastslagits i 

rättspraxis. Övriga delar är inte lagstadgade för aktieägare vilket gör att rättskällorna 

begränsas till främst doktrin. Det påstås i doktrin att lojalitetsplikten inte omfattar aktieägare,
5
 

men det finns ingen utredning om ifall så är fallet för aktieägare i ägarledda bolag. Eftersom 

det är fråga om ägarledda bolag, vilka karaktäriseras av att ägarna är aktiva i bolagets ledning 

och verksamhet, appliceras rättsläget för styrelseledamöters och anställda arbetstagares 

lojalitetsplikt på dessa aktieägare.  

För att ge en bild av hur aktiebolagslagen och lojalitetsplikten har utvecklats i Sverige ges en 

historisk tillbakablick på aktiebolagsrätten och hur delar av lojalitetsplikten vuxit fram och 

reglerats i den. För att ge förståelse för relevansen av internationell rätt nämns också hur olika 

länders aktiebolagsrätt influerat den svenska lagstiftaren, samt att nordiska länder samarbetat 

i utformningen av deras aktiebolagslagar.
6 

Eftersom forskning om lojalitetsplikt för aktieägare till ägarledda bolag i Sverige är 

knapphändig,
7
 finner jag inspiration i doktrin från Danmark, där frågan har diskuterats. I den 

redogörs för hur den lojalitetsplikt aktieägare till fåmansbolag har ser ut och hur den 

tillämpas i Tyskland, Danmark, Storbritannien och USA. I uppsatsen ges tjänande exempel 

på hur den tillämpas i dessa länder för att ge information och vägledning om hur aktieägare i 

Sverige eventuellt kan omfattas av en lojalitetsplikt.
8
 Redogörelsen för den utländska rätten 

                                                 
2 Se ex. Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation. 
3 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen - Studier i förmögenhetsrätt s. 29-30. 
4 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 461, Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten - en allmän 
rättsprincip. 
5 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag: en kommentar s. 79-80. Jmf. Holm, Den 
avtalsgrundade lojalitetsplikten s. 151-153. 
6 Strömholm, Användningen av utländskt material i juridiska monografier, SvJT 1971 s. 256-257. 
7 Förutom det som finns skrivet om styrelseledamöters lojalitetsplikt. 
8 Strömholm, Användningen av utländskt material i juridiska monografier, SvJT 1971 s. 255. 
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är dock långt ifrån uttömmande. Ett problem med detta är att jag tvingas använda mig av 

andrahandskällor för att översiktligt kunna behandla den information som krävs. Jag väljer 

därför att i stor utsträckning hänvisa till den källa i vilken jag har funnit informationen. 

Ett övergripande syfte med aktiebolag och de aktiebolagsrättsliga reglerna torde vara att 

främja företagsamheten.
9
 En lojalitetsplikt för aktieägare i ägarledda bolag får därför inte bli 

så omfattande att den försvårar och skadar möjligheten att bedriva näringsverksamhet, vilket 

å andra sidan en total avsaknad av en lojalitetsplikt också skulle kunna leda till. Det är alltså 

viktigt att en ändamålsorienterad analys görs för att finna rätt balans i hur omfattande en 

lojalitetsplikt för aktieägare till ägarledda bolag kan vara.
10

 Därför väljer jag att inte svart 

eller vitt försöka avgöra om varje del av lojalitetsplikten omfattar aktieägare i ägarledda 

bolag eller inte. Jag ser det istället som så att en lojalitetsplikt antingen kan vara svagare eller 

starkare beroende på hur situationen ser ut, exempelvis om en ägare är styrelseledamot eller 

ej. 

1.6 DISPOSITION 

För att ge förståelse om vad lojalitetsplikten är och hur den kan tillämpas i aktiebolag ges i 

kapitel två en översiktlig bild av detta. I kapitel tre redogörs kort om hur delar av 

lojalitetsplikten utvecklats historiskt i aktiebolagslagarna, därefter följer en beskrivning av de 

associationsrättsliga regler som är avgörande vid bestämmande av en lojalitetsplikt för 

aktieägare samt vad som är särskiljande för ägarledda aktiebolag. I det fjärde kapitlet görs en 

utblick till hur aktieägares lojalitetsplikt har utvecklats och tillämpats i utlandet. I kapitel fem 

beskrivs de olika delar som i Sverige kan sägas utgöra en lojalitetsplikt för styrelseledamöter 

och i vissa fall anställda. Efter varje beskrivning av de delarna följer en analys av hur just den 

delen skulle kunna appliceras på aktieägare i ägarledda bolag. Avslutningsvis görs i det sjätte 

kapitlet en sammanfattande analys om hur en lojalitetsplikt för sådana ägare skulle kunna se 

ut och till sist vilka slutsatser som följder av detta.  

 

 

 

                                                 
9 Se exempelvis Stattin, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och 
koncernstyrning s. 51-52. 
10

 Se Lindskogs förklaring om lojalitetsplikten som en allmän rättsnorm i avsnitt 2. Lojalitetsplikten.  
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2. LOJALITETSPLIKTEN 

Ordet lojal härstammar ur franskan och betyder ärlig och trogen.
11

 Ordet plikt betyder 

skyldighet, eller det vi bör göra.
12

 Om man sätter ihop de orden, får man ordet lojalitetsplikt 

som torde betyda skyldighet att vara ärlig och trogen, eller man bör vara ärlig och trogen.
13

 

Det stämmer bra överens med hur Munukka beskriver uttrycket i den kontraktuella 

kontexten, nämligen som “en plikt att iaktta motpartens intressen”
14

. Det är också den 

definitionen som är allmänt vedertagen eftersom uttrycket inte har någon legaldefinition.
15

 

Enligt Lindskog torde den allmänna avtalsrättsliga lojalitetsplikten vara vägledande vid 

bestämmande av den bolagsrättsliga
16

 lojalitetsplikten. Den allmänna lojalitetsplikten är en 

allmän rättsnorm vilket innebär att den ska te sig vara naturlig för en normalt kringsynt och 

omtänksam person, ha en positiv effekt för motparten och inte kräva någon särskild 

uppoffring, eller i varje fall en liten sådan. Det innebär också att ju mer varaktigt ett 

avtalsförhållande är och ju mer personlig parternas relation är, desto starkare är deras 

skyldighet att vara lojala. Lindskog menar att för att parterna ska uppfylla sin avtalsmässiga 

lojalitetsplikt bör de hålla varandra informerade om förhållanden av betydelse för avtalet och 

inte avslöja information som kan vara till skada för samarbetet.
 17

  

Den allmänna aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten innebär en skyldighet att iaktta bolagets 

intresse. Det är således viktigt att kunna bestämma vad bolagets intresse är för att kunna 

tillämpa lojalitetsplikten Vad som menas med begreppet är aktieägarnas intresse, alltså vad 

deras syfte och ändamål är med att bedriva företagets verksamhet.
18

 Vanligt i stora börsbolag 

torde vara att aktiernas värde ska öka, att aktieutdelningen ska vara så stor som möjligt eller 

att bolaget ska växa så mycket som möjligt.
19

 Det kan dock skilja sig åt mellan olika bolag, 

särskilt i fråga om ägarledda aktiebolag, i vilka de flesta ägarna, enligt en dansk studie, främst 

driver företag för att få arbeta med det som intresserar dem och för att få vara 

                                                 
11 Nationalencyklopedins definition av ordet lojal. 
12 Nationalencyklopedins definition av ordet plikt. 
13 Nationalencyklopedins definition av ordet lojal och ordet plikt sammansatta. 
14 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 12. 
15 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 12. 
16

 I fråga om handelsbolag och enkla bolag. 
17

 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag s. 67-72. 
18 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 360, Östberg, 
Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 69 och 216. 
19

 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 358. 
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självbestämmande över sitt arbetsliv.
20

 Aktieägare har påståtts inte ha någon lojalitetsplikt.
21

 

Utgångspunkten för ett sådant uttalande torde dock vara aktieägare som i princip ser sitt 

aktieinnehav som en kapitalinvestering. Det torde inte omfatta bolag där ägarna är 

verksamma i bolagets verksamhet, på så sätt som är typiskt i ägarledda aktiebolag.
22

 Eftersom 

det inte finns mycket skrivet om lojalitetsplikt för aktieägare i ägarledda bolag har 

information fått sökas om andra som omfattas av lojalitetsplikten.  

Bolagsmän i handelsbolag och enkla bolag omfattas av en trohets- och lojalitetsplikt.
23

 För att 

vara lojala gäller att bolagsmännen inte bör vidta åtgärder som kan göra det svårare eller 

omöjligt att bedriva bolagets verksamhet (exempelvis utnyttja sin eventuella vetorätt i 

onödan). Lindskog utgår från att en bolagsman inte kan anses ha någon generell skyldighet 

att inte bedriva med bolaget konkurrerande verksamhet men skriver i en fotnot att ”Nial 

uttalar i ett i NJA 1942 s 627 återgivet utlåtande att i ett fall där två personer gemensamt 

stiftat ett aktiebolag och ingått ett aktieägaravtal, de (såvitt kan förstås på grund av avtalet) 

skulle vara förhindrade >>att öppna ett konkurrerande företag i samma bransch>>.”
24

.
25

 

 Enligt 18 kap. 3 § handelsbalk (1736:01232) har sysslomän en lojalitetsplikt mot deras 

huvudmän. Munukka beskriver plikten enligt tillvaratagandedefinitionen, som innebär att en 

syssloman, på bästa sätt, har att ta tillvara huvudmannens intresse genom att verka aktivt och 

uppmärksamt.
26

 En sysslomans lojalitetsplikt prövades av Solna tingsrätt i oktober 2009. 

Fallet handlade om en kvinna som fått i uppdrag att sälja ett antal fastigheter åt ett dödsbo, 

vilket hon också gjorde. Problemet var att hon sålde dem till sig själv till underpris, och sålde 

dem sedan vidare betydligt dyrare. Domstolen uttalade att en syssloman har en allmän 

lojalitetsplikt att iaktta gentemot sin uppdragsgivare, och att det i denna självklart ingår att 

tillvarata uppdragsgivarens intressen. I fråga om försäljning av egendom ska den naturligtvis 

säljas till ett så bra pris som möjligt.
27

  

Även kommissionärer omfattas av en lojalitetsplikt. Enligt 4 § kommissionslag (2009:865) 

har en kommissionär lojalitetsplikt gentemot sin huvudman, kommittenten. I förarbetena till 

                                                 
20

 Nykredit, Nykredits ejerlederanalyse 2010 – Potentiale for vækst i ejerledede virksomheder s.5 och Nykredtis 

ejerlederanalyse 2012 – Internationalisering s. 10. 
21 Se bl. a. Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag s. 69. 
22 Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten s. 153. 
23

 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag s. 69. 
24

 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag, fotnot 158 s. 72. 
25

 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag s. 67-72. 
26 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 84 och 305. 
27 Mål T 2947-08 och T2948-08. 
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lagen sägs att “kommissionärens främsta plikt är att ta till vara kommittentens intresse”
28

 

och “Kommissionären ska alltså alltid sätta kommittentens intressen före sitt eget.”
29

  

Arbetstagare omfattas likaså av en lojalitetsplikt, vilket har fastslagits i arbetsdomstolen 

(AD). I avgörandet AD 1993 nr. 18, uttalas att en arbetstagare ska vara lojal mot sin 

arbetsgivare, och inte får handla på ett sätt som är ägnat att skada eller försvåra 

arbetsgivarens verksamhet. I AD 2013 nr. 25 fastslogs igen att en arbetstagare inte får skada 

arbetsgivaren, att en arbetstagare är skyldig att undvika att hamna i lojalitetskonflikt med 

arbetsgivaren, samt att en arbetsatagare aldrig får sätta sina intressen före arbetsgivarens. 

Styrelseledamöter anses även de omfattas av en lojalitetsplikt.
30

 Den gäller gentemot bolaget 

på grund av att det är bolaget en styrelseledamot har ett avtalsförhållande med.
31

 Östberg 

förklarar att ett antal delar kan härledas ur styrelseledamöters lojalitetsplikt, nämligen:  

“skyldigheten att undvika och informera om intressekonflikter, inklusive konkurrensförbudet, 

förbudet att otillbörligen motta eller utnyttja förmåner eller andra fördelar i anledning av 

uppdraget, lydnadsplikten, upplysningsplikten, tystnadsplikten och förbudet att utnyttja 

affärsmöjligheter som tillkommer bolaget”.
32 

Hon skriver också att styrelseledamöter inte torde ha någon lojalitetsplikt gentemot varandra. 

Det skulle kunna leda till lojalitetskonflikter mellan bolaget och styrelseledamöterna.
33

 Även 

Dotevall skriver om styrelseledamöters lojalitetsplikt. Han förklarar också att den omfattar 

olika delar, vilka utgörs av bland annat minoritetsskydden i likhetsprincipen och 

generalklausulen
34

 (som gäller för både styrelseledamöter och aktieägare), tystnadsplikt,
35

 

självkontrahering,
36

 utnyttjande av affärsmöjlighet som faller inom bolagets 

verksamhetsområde
37

 samt bedrivande av verksamhet som konkurrerar med bolaget
38

. 

                                                 
28 Prop. 2008/09:88 s. 36. 
29 Prop. 2008/09:88 s. 36. 
30 Se bl. a. prop. 1975:103 s. 376-377, Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande 
direktör s. 261,Taxell, Aktiebolagets organisation s. 59, Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s.151. 
31 Se bl. a. RH 2013 s. 117, Nial, Aktiebolagsrättsliga studier s. 110-111, Östberg, Styrelseledamöters 
lojalitetsplikt s. 139 och 257. 
32 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 62. 
33 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 141. 
34

 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 281. 
35

 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 289. 
36

 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 291. 
37

 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 324. 
38

 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 338. 
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Jag har valt att beskriva varje del av lojalitetsplikten för sig, i likhet med hur Östberg och 

Dotevall har delat upp den för styrelseledamöter. Det stämmer också till stor del överens med 

hur Lindskog beskriver bolagsmäns lojalitetsplikt och hur Engsig Sörensen beskriver de olika 

delarna av lojalitetsplikten som omfattar aktieägare till småföretag utomlands. Dels eftersom 

ägarledda bolag definieras av att aktieägare också har majoriteten i styrelsen och dels därför 

att det inte finns någon svensk forskning om lojalitetsplikt mellan aktieägare. En stor del av 

dem omfattas alltså av den lojalitetsplikt som följer av uppdraget som styrelseledamot. Det 

finns ett antal länder där aktieägare har en lojalitetsplikt, i vissa fall endast mot bolaget men i 

andra fall också mot övriga ägare. Jag redogör nedan för hur det fungerar i de länderna för att 

ge en bild av hur det skulle kunna vara i Sverige. Först följer dock en redogörelse för hur 

aktiebolagsrätten, med delar av lojalitetsplikten, har utvecklats i Sverige och hur den ser ut 

idag. Därefter följer en beskrivning av ägarledda aktiebolag och vad som kännetecknar dem.  
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3. LOJALITETSPLIKT INOM AKTIEBOLAGSRÄTTEN 

3.1 AKTIEBOLAGSLAGENS HISTORIA  

De första aktiebolagsliknande sammanslutningarna uppstod redan på 1600-talet och kallades 

för handelskompanier.
39

 Redan då tillämpades en regel om att ägarna inte var personligt 

ansvariga för handelskompaniets förpliktelser, precis som ägarna i dagens aktiebolag inte är 

personligt ansvariga för bolagets förpliktelser. Regeln innebar ett skydd för ägarna eftersom 

handelskompanierna ofta handlade med Kina och Indien, vilket betydde att mycket kapital 

investerades i skepp, som när som helst kunde förlisa och gå förlorade tillsammans med både 

varor och personal.
40

 

Sverige var det första landet som stiftade en aktiebolagslag i Norden. Lagen antogs år 1848 

och var influerad av fransk aktiebolagsrätt.
41

  Den bestod av femton paragrafer och bestämde 

bland annat hur bolag skulle bildas och upplösas samt att aktieägarna skulle välja en styrelse 

bestående av sysslomän, men att de i övrigt fritt fick avgöra hur bolagets organisation skulle 

se ut.
42

   

Den andra svenska aktiebolagslagen, som antogs år 1895, var influerad av tysk rätt och 

innebar att aktiebolag fick bildas fritt under förutsättning att lagen följdes och att minst 5000 

kronor
43

 betalades in som aktiekapital.
44

 Lagens omfattning ökade och regler om 

bosättningskrav, mandattid, skadestånd och ansvarsfrihet för styrelseledamöter tillkom.
 45

  I 

lagens 45 § andra stycke infördes en uttrycklig bestämmelse om jäv för styrelseledamöter:  

“Ledamot af styrelsen äge ej deltaga i afgörande af fråga, hvari hans enskilda rätt är mot 

bolagets stridande.”
46 

Sverige antog sin tredje aktiebolagslag år 1910. Även denna lag var influerad av tysk rätt men 

var mer omfattande än 1895 års lag.
47

 Styrelsens uppdrag lagfästes i 57 § till att “förvalta 

bolagets angelägenheter” och i 59 § utfästes en plikt för styrelsen att lyda beslut fattade av 

                                                 
39 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag s. 25, Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 87 
40 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag s. 24-25. 
41 SOU 1971:15 s. 106. 
42 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag s. 24-25. 
43 Enligt SCB:s långsiktiga KPI/levnadskostnadsindex motsvarar det ca. 280 000 kronor. Så långa KPI- 
beräkningar har dock stor osäkerhet enligt SCB. 
44 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag s. 25. 
45 Lag den 28 juni 1895 om aktiebolag. 
46 45 § lag den 28 juni 1895 om aktiebolag. 
47 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag s. 25. 
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bolagsstämman samt i bolagsordningen uppställda regler. I 62 § utökades 

styrelseledamöternas jävansvar till att också innefatta fråga mellan bolaget och tredje man 

som kunde innebära att ledamotens väsentliga intresse stred mot bolagets.  

År 1935 började de nordiska länderna samarbeta i lagstiftningsfrågan om aktiebolag men 

avbröt sedan samarbetet år 1939, i samband med att andra världskriget bröt ut.
48

 Den nya 

svenska aktiebolagslag som trädde i kraft år 1948 förblev alltså helt svensk.
49

 Lagen 

influerades dock av utländsk rätt eftersom aktiebolagen och deras ledares 

uppfinningsrikedom utvecklades mycket under den här tiden. En viktig del i lagförändringen 

var att reglera koncernbildningen som blev mer och mer populär, och som tidigare inte hade 

reglerats över huvud taget. Det fanns också ett stort intresse av att öka redovisnings- och 

kontrollskyldigheten för att förhindra kringgående av aktiebolagsreglerna, bland annat genom 

ökad insyn i bolagen och koncernerna.
50

 Lagstiftaren fann inspiration i den tyska 

uppdelningen mellan olika bolagsorgan som innebar att aktieägarna övervakade 

företagsledningens arbete.
51

 En grundläggande del av lojalitetsplikten, generalklausulen, 

lagstadgades i 1948 års lag. Den innebar, enligt 76 och 91 §§, att bolagsstämman och 

styrelsen förbjöds att använda bolagets tillgångar till åtgärder som gav någon aktieägare 

uppenbarlig fördel, till nackdel för bolaget eller övriga aktieägare. Det innebar också att en 

del av likhetsprincipen lagfästes.
52

 Regeln ändrades dock år 1973
53

 och 

uppenbarhetsrekvisitet byttes ut mot ett otillbörlighetsrekvisit.
54

 En annan fråga som 

uppdagades var om man skulle skapa ännu en aktiebolagsform för de mindre bolagen 

eftersom de nya redovisningsreglerna ansågs onödigt betungande för dessa. Det 

förverkligades dock inte, troligtvis på grund av de problem med oseriösa företag som uppstått 

i Tyskland och Frankrike.
55

  

Den nya aktiebolagslag som antogs år 1975 utarbetades under samverkan med de övriga 

nordiska länderna för att uppnå en enhetlig nordisk reglering med syfte att främja näringslivet 

                                                 
48 SOU 1975:15 s.107. 
49 SOU 1975:15 s. 107. 
50 SOU 1941:9 s. 3-4. 
51 SOU 1941: 9 s. 5. 
52 Nial, Minoritetsskydd i aktiebolag, SvJT 1941 s. 702-703. 
53 Då höjdes också kravet på minsta aktiekapital för första gången sedan år 1895, från 5 000 kronor till 50 
000 kronor. 
54 Prop. 1973:93 s. 83-84. 
55 SOU 1941:9 s. 5-6. 
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i Norden.
56

 Man valde då att förenkla vissa regler om formalitet och publicitet samt tog bort 

en regel gällande stämmoföreskrift som uppenbart strider mot bolagets intresse, eftersom 

sådana fall sedermera skulle omfattas av generalklausulen.
57

 Regler infördes också som gav 

styrelsen mer makt, på bekostnad av bolagsstämman. Exempelvis fick styrelsen, enligt 4 kap. 

14-15 §§ och 5 kap. 8-9 §§, rätt att besluta om emission av aktier, konvertibler och 

teckningsoptioner. Dock krävdes fortfarande ett godkännande av bolagsstämman. Styrelsen 

fick också större frihet i att utse en verkställande direktör, enligt 8 kap. 3 §.  

År 1995 genomfördes ett antal förändringar av 1975 års aktiebolagslag. Bland annat gjordes 

för första gången i Sverige en uppdelning mellan privata och publika aktiebolag.
58

 

 

3.2 AKTIEBOLAG IDAG 

3.2.1 NÅGOT OM AKTIEBOLAG 

Den mest populära associationsformen att driva företag i idag är aktiebolagsformen.
59

 Den 

sista november år 2016 fanns det nästan 533.000 registrerade aktiebolag i Sverige och totalt 

cirka 1.036.000 registrerade företag.60 Reglerna om aktiebolag som associationsform finns 

idag i aktiebolagslag (2005:551), fortsättningsvis kallad ABL. Lagen reglerar både privata 

och publika aktiebolag, men här redogörs i enlighet med arbetets avgränsningar i huvudsak 

för privata aktiebolag. En stor skillnad mellan bolagstyperna är att privata aktiebolag inte har 

rätt att sprida sina aktier till allmänheten, vilket publika aktiebolag har, enligt 1 kap. 7 § ABL.  

Aktiebolaget som associationsform kännetecknas av att dess ägare inte är personligt 

betalningsansvariga för bolagets förpliktelser, enligt 1 kap. 3 § ABL, utan aktiebolaget är en 

egen juridisk person.
61

 Beslut fattas i två eller tre olika organ med skilda funktioner och 

befogenheter. Dessa består av bolagsstämma, styrelse samt det valfria organet verkställande 

direktör. Bolagsstämman utgörs av aktieägarna och är bolagets högsta beslutande organ. Där 

                                                 
56 SOU 1971:15 s. 106. 
57 Prop. 1975:103 s. 382. 
58 I och med uppdelningen ändrades också kravet på minsta aktiekapital till 100 000 kronor för privata 
aktiebolag och 500 000 kronor för publika aktiebolag. Kravet för publika aktiebolag har sedan dess varit 
detsamma, men kravet för privata aktiebolag sänktes för första gången år 2010 till det krav vi har idag, 50 
000 kronor. 
59 Bolagsverket, Pressmeddelanden 2016, Nyföretagandet ökade under 2015.  
60 Bolagsverket, Statistik om företag och föreningar.  
61 Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. 
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beslutas exempelvis om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter och revisor, hur 

bolagsordningen ska utformas samt hur vinst eller förlust ska hanteras.
62

  

Det näst högsta beslutsfattande organet utgörs av styrelsen. Alla aktiebolag måste ha en 

styrelse med minst en ledamot, enligt 8 kap. 1 § ABL, och om styrelsen har färre än tre 

ledamöter måste också en suppleant utses, enligt 8 kap. 3 §. Styrelsen utses av 

bolagsstämman och har till uppdrag att förvalta bolagets intressen genom att bland annat 

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och se till att bolaget har en fungerande 

organisation som kontrollerar dess bokföring och ekonomi, se 8 kap. ABL. Styrelsens beslut 

fattas med enkel majoritet, och ordförandens röst är utslagsgivande, enligt 8 kap 22 § ABL. 

Styrelsen är det organ som företräder bolaget och är dess firmatecknare, enligt 8 kap 35 § 

ABL.  

Det tredje beslutsfattande organet utgörs av verkställande direktör som kan utses av 

styrelsen, enligt 8 kap 27 § ABL. Det finns inget krav på att ha en verkställande direktör i 

privata aktiebolag, men publika aktiebolag måste ha en, enligt 8 kap. 50 § ABL. En 

verkställande direktör har till uppgift att sköta bolagets löpande förvaltning enligt de 

anvisningar som lämnas från styrelsen. Om ingen verkställande direktör utses sköts all 

förvaltning av styrelsen. Den verkställande direktören är skyldig att se till att bolagets 

bokföring sköts enligt gällande rätt och att medelsförvaltningen sköts betryggande, se 8 kap. 

29 § ABL. I enlighet med den behörighet som följer av de anvisningar som styrelsen lämnar 

den verkställande direktören, får denne alltid företräda bolaget och teckna dess firma, enligt 9 

kap. 36 § ABL. Om den verkställande direktören överskrider sin behörighet eller befogenhet 

och motparten insåg eller borde ha insett det, blir dock inte rättshandlingen gällande mot 

bolaget, se 8 kap. 29 § och 8 kap. 42 § ABL. 

3.2.2 ÄGARLEDDA AKTIEBOLAG 

Det finns mycket statistik om hur många privata och publika aktiebolag det finns i Sverige, 

och om de klassas som små, medelstora eller stora företag. Enligt Statistiska Centralbyråns 

(SCB) företagsdatabas var cirka 96 % av det totala antalet företag (i alla associationsformer) 

år 2015 småföretag med max nio anställda.
63

 Om det tas i proportion med hur många företag 

det finns totalt i Sverige betyder det att det finns nästan 995.000 småföretag. Om man antar 

att proportionerna är ungefär desamma för aktiebolag som för alla företag tillsammans 

                                                 
62 Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 25 kap. 1 §, Lexino 2013-07-01. 
63 SCB Företagsdatabasen.  
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betyder det att det finns cirka 511.000 små aktiebolag. Det är dock svårt att finna statistik om 

hur många ägarledda aktiebolag det finns i Sverige. Det kan bero på svårigheten kring att 

definiera vad som kännetecknar ägarledda aktiebolag, och att det i Sverige inte finns något 

register om aktieägare.
64

 För att ett aktiebolag ska kallas ägarlett i den här uppsatsen, krävs 

det att alla eller några av aktiebolagets ägare också är ledamöter i bolagets styrelse, och att 

dessa har majoriteten av rösterna i styrelsen. Alltså att aktieägarna har den formella makten 

över bolaget genom sina styrelseuppdrag. Enligt Almlöf torde det främst handla om 

aktiebolag med upp till tio ägare, men hon framhåller att det viktiga inte är antalet aktieägare, 

utan att deras faktiska inflytande över bolaget är avgörande för om det är fråga om ett ägarlett 

aktiebolag. Som exempel skriver hon att också helägda dotterbolag till ägarledda moderbolag 

är att anse som ägarledda aktiebolag, eftersom ägarna till moderbolaget har makten att styra 

över dotterbolaget genom sitt inflytande i moderbolaget.
65

  

Enligt en undersökning som gjordes av NUTEK (nuvarande Tillväxtverket) år 2004, som 

trots sin ålder ändå borde vara aktuell, har de flesta ägarledda företagen två ägare (36 %). 

Därefter kommer de ägarledda företagen med en ägare (31 %) och sedan de med tre ägare (16 

%). Endast 1 % av de ägarledda företagen har fler än tio ägare.
66 En annan aspekt, i fråga om 

ägarledda aktiebolag, är vilka som är aktieägare och hur det kommer sig att just de har valt att 

driva företag tillsammans. Enligt NUTEKs undersökning var hela 63 % av de två 

huvudägarna i aktiebolag släkt med varandra och 35 % var kompanjoner.
67

 De flesta 

aktieägare som driver ägarledda bolag tillsammans har både en närstående och en 

affärsmässig relation till varandra vilket leder till stabila ägarrelationer och att beslut kan tas 

snabbt och informellt. Det är vanligt att aktieägarna i ägarledda bolag också är anställda av 

bolaget, och att lönen därifrån är deras inkomstkälla. Om det går dåligt för företaget kan det 

innebära att ägarna inte kan få ut lön och på så vis drabbas rent personligt. Detta är ännu ett 

incitament till att arbeta hårt för att bolaget ska gå så bra som möjligt.
68

 Aktieägarna är inte 

bara bundna ekonomiskt till företaget genom att de är beroende av sin lön därifrån. De har 

ofta också själva satsat pengar på företaget eller ställt någon form av säkerhet för bolagets 

skulder.
69

 Det faktum att många aktieägare i ägarledda bolag ofta identifierar sig själva med 

                                                 
64 Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet s. 40. 
65 Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet s. 41. 
66 Melin m.fl,  Ägarskiften och ledarskiften i företag: en fördjupad analys. 
67 Melin m.fl,  Ägarskiften och ledarskiften i företag. 
68 Neville, A statutory buy-out right in SMEs – an important corporate governance mechanism and minority 
protection? i Neville, Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s. 249-250. 
69 Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet s.48. 
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företaget kan leda till att fokus inte ligger på vinstoptimering, utan att andra saker anses vara 

viktigare.
70

  Enligt en studie som gjordes i Danmark år 2010,
71

 vars resultat också bekräftades 

år 2012,
72

 var de tre vanligaste svaren från ägarledare om varför de driver företag:  

1. att få arbeta med det som intresserar dem,  

2. att få vara självbestämmande över sitt arbetsliv, och  

3. att få föra ut sina idéer i arbetslivet.
73

 

Eftersom ägarna typiskt sett är personligt involverade i sina aktiebolag har de ofta en 

underförstådd princip eller en formaliserad reglering innebärande att alla eller vissa beslut ska 

fattas enhälligt för att undvika onödiga konflikter.
74

 En sådan reglering kan antingen 

formaliseras genom en överenskommelse mellan aktieägarna som skrivs in i ett 

aktieägaravtal eller tas in som en del av bolagsordningen. Det leder till att de lagstadgade 

majoritetsreglerna inte blir gällande i de delar som självregleras.
75

 Majoritetsreglerna får inte 

heller genomslag i de fall två aktieägare har 50 % av aktierna vardera. Eftersom ingen av 

aktieägarna har röstmajoritet tvingas de att alltid fatta enhälliga beslut. Aktieägare i ägarledda 

företag har alltså ofta vetorätt vilket kan få till följd att majoritetens vilja inte alltid får 

genomslag.
76

  

Ett annat typiskt problem för ägarledda aktiebolag är att om en aktieägare av någon anledning 

vill eller behöver sälja sina aktier kan det vara väldigt svårt, trots regeln om fri överlåtelse av 

aktier i 4 kap. 7 § ABL.
77

 Det beror på flera saker. En anledning är att ägarna, som nämnts 

ovan, ofta driver företaget tillsammans med en släkting eller en kompanjon.  Det gör att det 

kan vara svårt att hitta någon ny ägare som är villig att driva företaget tillsammans med 

kvarvarande aktieägare, och som också denne/ de kan tänka sig att driva företaget 

tillsammans med.
78

 En annan anledning kan vara att de befintliga ägarna inte kan fatta ett 

                                                 
70 Brundin, Florin, Samuelsson och Melin, Family ownership logic: Framing the core characteristics of 
family. 
71 Nykredit, Nykredits ejerlederanalyse 2010 – Potentiale for vækst i ejerledede virksomheder, s. 5. 
72 Nykredit, Nykredits ejerlederanalyse 2012– Internationalisering, s. 5. 
73 Nykredit, Nykredits ejerlederanalyse 2010 – Potentiale for vækst i ejerledede virksomheder, s. 5.  
74 Bernström och Karlberg, Beslutsfattande och förenklingsbehov i ägarledda bolag, Neville, A statutory 
buy-out right in SMEs – an important corporate governance mechanism and minority protection? i Neville, 
Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s. 250.  
75 Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet s. 49. 
76 Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet s. 49. 
77 Prop. 2004/05:85 s, 249-250, Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet s. 50.  
78 Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet. 50. 
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bindande beslut om att sälja hela eller delar av sina aktieinnehav på grund av regleringar i 

aktieägaravtal eller bolagsordning. Det kan också vara så att det inte finns någon som är 

intresserad av att köpa företaget, även om hela aktiebolaget överlåts. Marknaden för aktier till 

ägarledda bolag är alltså väldigt liten, vilket betyder att aktieägare i dessa bolag ofta kan se 

sin investering låst till just det bolaget.
79

 

3.2.3 BOLAGSORDNING 

I ABL:s tredje kapitel anges att aktiebolag ska ha en bolagsordning, vari det ska framgå bland 

annat vilken ort bolaget har sitt säte i, vilken bolagets verksamhet är samt vad bolagets firma 

är, se 3 kap. 1 § ABL. Verksamhetsföremålet är ofta allmänt angivet, för att underlätta 

exempelvis en utvidgning eller expansion av bolagets affärsområde.
80

  I 3 kap. 1 § ABL 

anges alla obligatoriska uppgifter som måste finnas med i en bolagsordning, men aktieägarna 

kan därutöver, enligt 3 kap. 4 § ABL, föra in och reglera vad de vill i bolagsordningen så 

länge det inte strider mot lag.
81

 Eftersom generalklausulen i 7 kap. 47 § ABL omfattar beslut 

fattade av bolagsstämman, gäller den även för beslut om ändring av bolagsordning.
82

 

Bolagsordningen kan liknas vid ett avtal fattat mellan bolagets aktieägare. Där kan ägarna 

välja att reglera hur bolaget ska skötas och vilken verksamhet det ska ha utifrån deras egna 

önskemål precis som i ett aktieägaravtal.
83

 Ägarna skulle kunna välja att införa en allmän 

lojalitetsplikt samt reglera de delar av lojalitetsplikten som inte är lagreglerade i 

bolagsordningen. Alltså kan exempelvis tystnadsplikt, konkurrensförbud och förbud mot att 

motta eller utnyttja fördelar eller andra förmåner med anledning av uppdraget preciseras i 

bolagsordningen. Brott mot dem kan dessutom vitessanktioneras.
84

 Bolagets styrelse ska se 

till att bolagsordningen registreras i aktiebolagsregistret. Genom registreringen blir 

bolagsordningen offentlig, och vem som helst kan läsa den, vilket kan ses som en nackdel 

jämfört med att reglera frågor i ett aktieägaravtal. Transparensen kan också ses som en fördel, 

särskilt för bolaget internt. Om bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen blir 

ändringen gällande först när den har registrerats, se 3 kap. 5 § ABL. 

 

                                                 
79 Neville, A statutory buy-out right in SMEs – an important corporate governance mechanism and minority 
protection? i Neville, Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s. 247.  
80 Taxell, Aktiebolagets organisation s. 46. 
81 Prop. 1975:103 s. 297, prop. 1997/98:99 s. 202-203, prop. 2004/05:85 s. 538. 
82 Lagerstedt och Steen, Allmän kommentar, Ändring av bolagsordningen- en översikt, Karnov. 
83 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 167, Lagerstedt och Steen, Allmän kommentar, Ändring av bolagsordningen- 
en översikt, Karnov, Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 292. 
84 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 296-297. 

https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/PROP_1975_0103_S_0297?src=document
https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/PROP_1997_1998_0099_S_0202?src=document
https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/PROP_2004_2005_0085_S_0538?src=document
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3.2.4 AKTIEÄGARAVTAL OCH ENKLA BOLAG 

Aktiebolagslagen, bolagsordning och aktieägaravtal är de rättsliga funktioner vari aktieägares 

samarbeten regleras. Aktieägare kan välja att reglera frågor gällande deras skötsel av bolaget 

i ett aktieägaravtal och det är givetvis möjligt att reglera alla de delar av lojalitetsplikten som 

parterna vill. De kan beskriva och definiera utförligt exakt vad som ska gälla mellan dem 

eftersom det råder avtalsfrihet. I de fallen det har gjorts blir det alltså närmast en fråga om 

avtalstolkning för att avgöra vad som gäller. En fördel med att upprätta ett aktieägaravtal 

istället för att reglera saker i bolagsordningen är att ett aktieägaravtal kan hållas hemligt för 

utomstående.
85

 Bolagsordningen måste registreras för att få verkan och blir därmed 

offentliggjord. En nackdel är å andra sidan att ett brott mot ett aktieägaravtal i stort sett 

endast kan få påföljden skadestånd, medan ett brott mot bolagsordningen också kan göra att 

rättshandlingen ogiltigförklaras.
86 

 Det torde vara vanligare att reglera saker i ett aktieägaravtal när det är fråga om aktiebolag 

med ett mindre antal ägare, eftersom det kan innebära ett omfattande arbete bara att 

administrera tillkomsten av det om ägarkretsen är stor.
87

 Aktieägaravtalet omfattas inte av 

aktiebolagslagen utan av allmän avtalsrätt och binder endast ägarna, inte aktiebolaget.
88

 

Avseende aktieägaravtal är den rådande uppfattningen att parternas samarbete utgörs av ett 

enkelt bolag, vilket regleras i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (HBL).
89

  

Det enkla bolaget bildas i och med avtalet, och det spelar ingen roll om det sluts muntligt 

eller skriftligt. Det kan också vara så att det blir gällande av konkludent handlande.
90

 Enligt 4 

kap. 2 § HBL, som hänvisar till 2 kap. 14 § samma lag, har en bolagsman att ersätta bolaget 

om han vållar det skada, uppsåtligen eller av oaktsamhet, när han fullgör sina förpliktelser. 

Enligt Af Sandeberg innebär bestämmelsen att bolagsmän har en trohets- och lojalitetsplikt 

mot bolaget, men endast i sina roller som bolagsmän. För deras andra roller följer andra 

regler.
91

 I paragrafens andra mening framgår att skadeståndet kan jämkas efter vad som är 

skäligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i 

övrigt. I 4 kap. 2 § HBL, som hänvisar till 2 kap. 14 § HBL, framgår att skadeståndet också 

                                                 
85 Svernlöv och Westin, Avsnitt Inledande kommentar, Aktieägaravtal, Karnov. 
86 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 296 
87 Svernlöv och Westin, Avsnitt Inledande kommentar, Aktieägaravtal, Karnov.  
88 Se exempelvis prop. 2004/05:85 s. 546-547.  
89 Svernlöv och Westin, Avsnitt Inledande kommentar, Aktieägaravtal, Karnov. 
90 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag s. 40, Nial, Hemström, Om handelsbolag och enkla 
bolag s. 351. 
91 Af Sandeberg, Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 2 kap. 14 §, Karnov. 
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kan omfatta skada för annan bolagsman i enkla bolag. Bolagsmän i handelsbolag och enkla 

bolag anses omfattas av en särskild trohetsplikt mot bolaget och varandra. Det gäller också 

parterna i ett aktieägaravtal eftersom ett sådant per definition utgör ett enkelt bolag, vilket gör 

avtalsparterna till bolagsmän.
92

 Bolagsmännens lojalitetsplikt innebär att de ska verka för 

bolagets bästa och inte bör handla på ett sätt som kan äventyra bolagets verksamhet och 

överlevnad. De kan exempelvis anses vara skyldiga att inte utnyttja sin eventuella vetorätt om 

det kan utgöra fara för bolaget, inte konkurrera med bolagets verksamhet samt vara 

förhindrade att yppa information om företaget som kan vara till skada för det.
93

 En fråga som 

uppkommer är om en delägare i ett ägarlett bolag kan vara det utan att ha någon 

överenskommelse med övriga ägare, och alltså inte omfattas av den lojalitetsplikt som följer 

av det enkla bolaget. Med tanke på vad som tidigare nämnts om ägarledda bolag torde det 

vara ovanligt. Eftersom det är svårt att sälja aktier i sådana bolag på grund av att det inte 

finns någon marknad för det, torde det inte finnas många ägare i ägarledda bolag som är rena 

investerare, som det typiskt gör bland aktieägare till stora börsbolag. Självklart kan det finnas 

sådana ägare även i ägarledda bolag, som därför inte omfattas av den lojalitetsplikt som följer 

av att vara bolagsman i ett enkelt bolag, men det torde vara ovanligt. 

Några för uppsatsen viktiga saker som vanligen regleras i ett aktieägaravtal är att aktieägarna 

åtar sig att verka lojalt för bolagets bästa, att de omfattas av sekretess och att de inför ett 

konkurrensförbud. I samtliga Karnovs avtalsmallar för aktieägaravtal finns alla de delarna 

med. Lojalitetsplikten beskrivs inte mer än att “Parterna ska lojalt verka för Bolagets 

bästa.”
94

 men klausulerna om sekretess och konkurrens är mer ingående. Om sekretess anges 

att parterna inte får avslöja information om bolaget eller den andra parten, som part har fått 

del av på grund av aktieägaravtalet, om inte den andra parten lämnar samtycke till det. 

Sekretessförbindelsen gäller så länge part är delägare i bolaget och parterna får själva reglera 

hur lång tid efter avhändande av aktier det ska vara gällande. Klausulen om konkurrens 

innebär att parterna förbinder sig att inte bedriva, främja eller stödja verksamhet som 

konkurrerar med bolagets verksamhet. Konkurrensförbudet gäller, precis som 

sekretessförbindelsen, så länge part är delägare i bolaget och så lång tid som de själva väljer 

att reglera efter avhändande av aktier.
95

 Om parterna endast avtalar om att de har en 

skyldighet att vara lojala, såsom i Karnovs avtalsmall, uppstår frågan vad som menas med det 

                                                 
92 Svernlöv och Westin, Avsnitt Allmän kommentar, Aktieägaravtal och avtal HB/KB, Karnov. 
93

 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag s. 69-72. 
94 Svernlöv och Westin, Aktieägaravtal, Karnov. 
95 Svernlöv och Westin, Aktieägaravtal, Karnov. 
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och mot vem man ska vara lojal. Ett sätt att tolka det på är enligt parternas avsikt, alltså att 

lojalitetsplikten omfattar det som parterna ville att den skulle omfatta när de skrev avtalet. 

Det kan vara så att de diskuterade frågan och hade en klar bild av vad som menades, men det 

kan också vara så att de inte ägnade en tanke åt det. Klart står i alla fall att bolagsmän i enkla 

bolag är bundna av en generell lojalitetsplikt, både mot varandra och mot bolaget. De torde 

på den grunden inte anses bundna av alla förbud och plikter som nedan nämns följa av ett 

styrelseuppdrag eller en anställning, utan det torde det få avgöras från fall till fall vad som 

innefattas i en sådan generell lojalitetsplikt.  
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4. AKTIEÄGARES LOJALITETSPLIKT I ÄGARLEDDA BOLAG  

4.1 EN UTBLICK TILL UTLÄNDSK RÄTT 

I Sverige finns som sagt ingen forskning på om aktieägare till ägarledda bolag har en 

lojalitetsplikt till bolaget och/ eller varandra. I Danmark finns det däremot en del forskning. 

Engsig Sörensen skriver i sin “ Duty of loyalty for shareholders- a possible remedy for 

conflicts in SMEs?” att trenden i Europa pekar mot att aktieägare får mer förpliktelser och att 

de måste ta hänsyn till generella principer, såsom lojalitetsplikten. Han skriver att det särskilt 

gäller för ägare till mindre bolag eftersom de ofta har ett stort inflytande över bolagets styre, 

och löper stor risk att hamna i konflikt med varandra. För att illustrera utvecklingen går han 

igenom hur lojalitetsplikten fungerar i Tyskland, Danmark, Storbritannien och USA. Han slår 

också fast att det inte finns någon generell lojalitetsplikt enligt EU-rätten, men skriver att den 

kan komma att utvecklas i Europadomstolen. 

Till att börja med förklarar Engsig Sörensen att bolagsmän i enkla bolag, i alla nämnda 

länder, omfattas av en lojalitetsplikt både mot bolaget och mot bolagsmännen, men att dess 

omfattning kan skilja sig åt.
96

 Ett enkelt bolag uppstår i vanliga fall mellan aktieägare när de 

ingår ett aktieägaravtal med varandra. Det finns också en slags lojalitetsplikt kopplad till 

avtal, som nära anknyter till den som gäller i enkla bolag.
97

 I Tyskland anses aktieägare ha en 

lojalitetsplikt både mot bolaget och mot övriga aktieägare. Praxis lutar dock åt att 

minoritetsaktieägare, som inte har vetorätt, inte omfattas av lojalitetsplikten mot övriga 

aktieägare. I Danmark har utgångspunkten varit att aktieägare inte alls omfattas av en 

lojalitetsplikt, varken mot varandra eller mot bolaget. Det finns några domar på området men 

ingen som har slagit fast att det finns en lojalitetsplikt. I doktrin argumenteras dock för att 

majoritetsaktieägare har en plikt att handla för bolagets bästa, och att ägare till vissa privata 

aktiebolag kan ha en lojalitetsplikt likt den som bolagsmän i enkla bolag har, särskilt de som 

ingår i ett enkelt bolag för sitt samarbete i ett aktiebolag.
98

 I Storbritannien har 

utgångspunkten varit att en aktieägare inte har några skyldigheter, varken mot bolaget eller 

                                                 
96 Se för tysk rätt Götz Hueck & Christine Windbichler, Gesellschaftsrecht s. 60-61, för dansk rätt Erik 
Hörlyck, Interessentskaber og konsortier s. 115-116, för engelsk rätt Geoffrey Morse, Partnership Law s. 
152-154 och för amerikansk rätt J. William Callison & Maureen A. Sullivan, Partnership Law and Practice § 
12:4. 
97 Engsig Sörensen, Duty of loyalty for shareholders – a possible remedy for conflicts in SMEs? i Neville, 
Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s. 140-141.  
98 Engsig Sörensen, Duty of loyalty for shareholders – a possible remedy for conflicts in SMEs? i Neville, 
Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s. 130-132. 
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mot övriga aktieägare.
99

 Det har dock fastslagits i en dom att majoritetsaktieägare har en plikt 

att “act in good faith” mot bolaget vid upprättande av bolagsordning. Sörensen drar 

slutsatsen att det inte finns någon generell lojalitetsplikt för aktieägare i Storbritannien, men 

hävdar att det enligt ett antal rättsfall kan tolkas som att en del aktieägare har en viss 

lojalitetsplikt men att det enligt andra inte finns någon lojalitetsplikt över huvud taget. Han 

skriver också att det, genom tolkning av praxis, kan sägas att majoritetsaktieägare inte bör 

missbruka sin makt gentemot minoritetsaktieägare, men att en sådan tolkning inte innebär att 

de omfattas av en lojalitetsplikt, utan snarare en begränsning av rättigheter.
100

 I USA torde 

det å andra sidan finnas en lojalitetsplikt för aktieägare, menar Sörensen. Från början 

omfattade den bara en plikt att vara lojal mot bolaget, men i senare rättsfall har det fastslagits 

att det också gäller mot andra aktieägare. Bland annat har det konstaterats att 

majoritetsaktieägare måste handla på ett sätt som gagnar alla aktieägare.
101

 

Gemensamt för alla länder är att när en aktieägare agerar som styrelseledamot är denne 

bunden av en lojalitetsplikt gentemot företaget. Det betyder inte att alla ägare alltid måste 

lyda under en lojalitetsplikt, exempelvis inte på en bolagsstämma, men det kan vara svårt att 

avgöra om en ägare agerar som just ägare och inte som styrelseledamot i vissa frågor. Det 

kan också vara så att en ägare agerar som en styrelseledamot utan att vara det. Engsig 

Sörensen skriver att det är naturligt att låta sådana personer till viss del vara ansvariga som 

om de var medlemmar i styrelsen och därmed omfattas av en lojalitetsplikt.
102

 Han förklarar 

också att det kan vara bättre att se till helheten för att bedöma om lojalitetsplikten är svagare 

eller starkare, istället för att försöka avgöra svart eller vitt om en person omfattas av den eller 

inte. Ju mer en ägare är involverad i ledningen av företaget och dess verksamhet desto 

starkare är dennes skyldighet att vara lojal mot det. Övriga faktorer som spelar in i 

bedömningen är vad det är för slags företag, hur många aktieägare det finns, vilka positioner 

de har och hur stort aktieinnehav de har, vilka överenskommelser i form av exempelvis 

aktieägaravtal och bolagsordning de har, hur omfattande deras samarbete är och om de gör 

affärer eller transaktioner med företaget. Utgångspunkten i de berörda länderna är att 

                                                 
99 Engsig Sörensen, Duty of loyalty for shareholders – a possible remedy for conflicts in SMEs? i Neville, 
Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s. 134.  
100 Engsig Sörensen, Duty of loyalty for shareholders – a possible remedy for conflicts in SMEs? i Neville, 
Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s. 136.  
101 Engsig Sörensen, Duty of loyalty for shareholders – a possible remedy for conflicts in SMEs? i Neville, 
Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s. 137 som hänvisar till Jones v. H.F. Ahmanson & Co, 460 
P. 2d 464 (Cal. 1969), at 471. 
102

 Engsig Sörensen, Duty of loyalty for shareholders – a possible remedy for conflicts in SMEs? i Neville, 

Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s. 145-146 och 148-149. 
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lojalitetsplikten riktar sig just mot bolaget och inte mot övriga aktieägare, särskilt i 

Storbritannien. I Tyskland och Danmark görs inte en lika tydlig uppdelning av mot vem 

lojalitetsplikten riktar sig.
103

 För att ge förståelse för vad en lojalitetsplikt för aktieägare 

innebär har Engsig Sörensen identifierat och beskrivit de olika delar han anser ingå i den 

lojalitetsplikt som ägare till fåmansföretag kan omfattas av, vilka jag redogör för nedan. 

4.2 AKTIEÄGARES UTNYTTJANDE AV RÖSTRÄTT PÅ BOLAGSSTÄMMAN 

4.2.1 ALLMÄNT 

Aktieägare har rätt att utnyttja sin rösträtt vid omröstningar på bolagsstämman, men de kan 

vara förbjudna eller tvingade, att rösta på ett särskilt sätt enligt lojalitetsplikten.
104

 

4.2.2 ÖKNING OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITAL 

I tysk rätt har konstaterats att om bolagets överlevnad är beroende av en ökning av 

aktiekapital, och det kan göras utan otillbörlig nackdel för aktieägarna, kan de bryta mot 

lojalitetsplikten om de inte röstar för beslutet. En höjning kan också bryta mot 

lojalitetsplikten om inte alla aktieägare erbjuds förköpsrätt och det gynnar en 

majoritetsägare.
105

  

4.2.3 ENTLEDIGANDE AV STYRELSELEDAMOT 

I USA och Tyskland har entledigande av styrelseledamot, som är minoritetsaktieägare, 

ansetts bryta mot majoritetsaktieägarens lojalitetsplikt. I Tyskland har också diskuterats om 

ifall det kan bryta mot lojalitetsplikten att inte rösta för entledigande av en inkompetent 

styrelseledamot.
106 

4.2.4 LIKVIDATION 

Om det inte finns några chanser för bolagets överlevnad har det ansetts utgöra ett brott mot 

lojalitetsplikten att inte rösta för dess likvidation. Det kan å andra sidan utgöra ett brott att 

rösta för likvidation, om det inte är nödvändigt att likvidera bolaget.
107

  

 

                                                 
103

 Engsig Sörensen, Duty of loyalty for shareholders – a possible remedy for conflicts in SMEs? i Neville, 

Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s. 150-151. 
104 Engsig Sörensen, Duty of loyalty for shareholders – a possible remedy for conflicts in SMEs? i Neville, 
Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s. 156 
105 Engsig Sörensen, Duty of loyalty for shareholders – a possible remedy for conflicts in SMEs? i Neville, 
Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s. 156-157. 
106 Engsig Sörensen, Duty of loyalty for shareholders – a possible remedy for conflicts in SMEs? i Neville, 
Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s. 157. 
107 Engsig Sörensen, Duty of loyalty for shareholders – a possible remedy for conflicts in SMEs? i Neville, 
Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s. 158. 
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4.2.5 DÖDLÄGE 

I fåmansbolag är det vanligt att aktieägarna har vetorätt, vilket kan leda till dödlägen när de 

inte kommer överens. Just det torde inte i sig vara ett brott mot lojalitetsplikten, men om det 

uppstår ett dödläge som hotar företagets överlevnad, kan det anses vara ett brott mot 

lojalitetsplikten att utnyttja sin vetorätt.
108 

4.3 AKTIEÄGARES UPPFÖRANDE VID ANDRA TILLFÄLLEN ÄN RÖSTNING PÅ 

BOLAGSSTÄMMAN 

4.3.1 ALLMÄNT 

I fåmansbolag agerar ofta ägarna inte bara som ägare, utan de kan också vara anställda, sitta i 

styrelsen eller handla med bolaget. En aktieägares lojalitetsplikt mot bolaget innebär att det är 

förbjudet att skada bolaget, genom att exempelvis konkurrera med det eller utnyttja dess 

affärsmöjligheter. Lojalitetsplikten mot övriga aktieägare innebär en plikt att vara lojal i det 

samarbete som sker inom bolaget. Ett antal av de skyldigheter som följer av ett sådant 

samarbete kan härledas ur den lojalitetsplikt som följer av avtalsrätten. Enligt Engsig 

Sörensen torde det medföra att aktieägare har en informationsplikt gentemot varandra och att 

de måste kunna acceptera och hantera vissa meningsskiljaktigheter.
109

  

4.3.2 KONKURRENSFÖRBUD 

Aktieägare i småföretag kommer ofta överens om att inte konkurrera med företaget och 

ibland att inte konkurrera med varandra. Om inget har överenskommits i frågan är 

grundprincipen att inget konkurrensförbud föreligger, men det kan vara så att aktieägarna 

ändå är förbjudna att konkurrera med företaget. I de fall aktieägarna har ingått ett 

aktieägaravtal och därmed är bolagsmän i ett enkelt bolag följer antagligen ett förbud mot att 

konkurrera med det enkla bolaget på grund av den lojalitetsplikt som dessa bolagsmän är 

bundna av. Ett konkurrensförbud kan också föreligga på grund av den lojalitetsplikt som 

följer av avtalsrätten om den konkurrerande handlingen kan anses vara orättvis i förhållande 

till det överrenskomna samarbetet.
110

 I USA är företagets ledning normalt sett förbjuden att 

konkurrera med företaget och i några fall har även aktieägare ansetts vara det på grund av 

deras lojalitetsplikt gentemot bolaget. I Tyskland är majoritetsaktieägare, aktieägare med 

                                                 
108 Engsig Sörensen, Duty of loyalty for shareholders – a possible remedy for conflicts in SMEs? i Neville, 
Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s. 159-160. 
109 Engsig Sörensen, Duty of loyalty for shareholders – a possible remedy for conflicts in SMEs? i Neville, 
Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s. 160-161. 
110 Engsig Sörensen, Duty of loyalty for shareholders – a possible remedy for conflicts in SMEs? i Neville, 
Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s. 161-162. Se för svensk rätt Holm, Den avtalsgrundade 
lojalitetsplikten s. 141. 
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vetorätt samt minoritetsaktieägare som genom särskilda överenskommelser har inflytande i 

bolaget förbjudna att göra affärer som konkurrerar med företagets verksamhet. Förbudet 

gäller också affärer som görs genom andra bolag vilka kontrolleras av sådana aktieägare. 

Enligt Engsig Sörensen gäller ett konkurrensförbud för aktieägare i första hand relationen 

med företaget men i vissa sällsynta fall skulle det kunna gälla andra aktieägare.
111

  

4.3.3 FÖRBUD MOT ATT UTNYTTJA FÖRETAGETS AFFÄRSMÖJLIGHETER 

I USA har frågan om bolagsledningens rätt att utnyttja affärsmöjligheter som tillkommer 

bolaget, corporate opportunities, behandlats flitigt i både rättspraxis och doktrin. Där anses 

en corporate opportunity vara en bolagstillgång och ett förbud mot att utnyttja en sådan kan 

härledas ur det allmänna förbudet mot att utnyttja bolagets tillgångar privat. För att avgöra 

om en affärsmöjlighet är förbjuden för någon i bolagsledningen att själv tillskansa sig måste 

en bedömning av olika faktorer göras i varje enskilt fall. Avgörande är att affärsmöjligheten 

faller in under bolagets verksamhet och är till nytta för den samt att bolaget hade de 

ekonomiska möjligheter som krävs för att kunna utnyttja den.
112

 Styrelseledamöter omfattas 

vanligen av ett förbud mot att utnyttja företagets affärsmöjligheter, men frågan är om ett 

sådant förbud gäller även aktieägare som inte är styrelseledamöter. I Tyskland har det slagits 

fast att en aktieägare i ett Gesällschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) inte har rätt att 

tillskansa sig affärsmöjligheter som hen får information om på grund av sin höga ställning i 

företaget. I vissa stater i USA är majoritetsaktieägare och grupper av aktieägare som 

tillsammans kontrollerar företaget förbjudna att utnyttja affärsmöjligheter som tillkommer 

företaget.
113

 

4.3.4 FÖRBUD MOT OTILLBÖRLIGA TRANSAKTIONER MELLAN AKTIEÄGARE OCH 

FÖRETAGET 

Givetvis får aktieägare göra affärer med företag de äger, men för att inte bryta mot 

lojalitetsplikten mot företaget och övriga ägare ska det ske på ett sätt som inte skadar 

företaget. Det indikerar att sådana affärer bör göras på marknadsmässiga villkor.
114
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 Engsig Sörensen, Duty of loyalty for shareholders – a possible remedy for conflicts in SMEs? i Neville, 
Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s.161-163. 
112 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 324-327. 
113 Engsig Sörensen, Duty of loyalty for shareholders – a possible remedy for conflicts in SMEs? i Neville, 
Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s. 163, se också ALI, §5.12 Principles of Corporate 
Governance. 
114 Engsig Sörensen, Duty of loyalty for shareholders – a possible remedy for conflicts in SMEs? i Neville, 
Engsig Sörensen (red.) Company Law and SMEs s. 164.  
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4.3.5 ANVÄNDANDE AV INFORMATION 

Den lojalitetsplikt som finns i avtalsrätten och den som följer av enkla bolag kan enligt 

Engsig Sörensen sägas innebära att aktieägare i vissa fall är förhindrade att avslöja 

konfidentiell affärsinformation om företaget och andra aktieägare. Så är fallet för aktieägare i 

GmbH i Tyskland. I USA har i flera fall aktieägare ålagts en plikt att dela med sig av 

information till andra aktieägare, exempelvis när majoritetsaktieägare har tillgång till mer 

information än minoritetasktieägare. Författaren överväger också om lojalitetsplikten kan 

leda till en plikt att informera företaget och andra aktieägare om saker som är viktiga för 

företagets verksamhet och konstaterar att en begränsad sådan plikt kan härledas ur den 

lojalitetsplikt som följer av avtalsrätten och enkla bolag. Alltså att aktieägare som har ingått 

aktieägaravtal kan sägas omfattas av det. De skulle dock inte vara tvungna att dela med sig av 

konfidentiell information.
115
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5. LOJALITETSPLIKT- SVENSK RÄTT 

5.1 INLEDNING 

I svensk rätt anses likhetsprincipen och generalklausulen ge uttryck för en lojalitetsplikt för 

aktieägare i form av minoritetsskydd. Delar av ABL:s bestämmelser som finns till för att 

skydda aktieägarminoriteter kan dock sättas ur spel med hjälp av SAS-principen. Dessa delar 

av lojalitetsplikten beskrivs nedan i avsnitt 5.2. Därefter, i avsnitt 5.3, behandlas de delar av 

lojalitetsplikten som Dotevall
116

 och Östberg
117

 har identifierat, vilka omfattar 

styrelseledamöter och i vissa fall arbetstagare. Det är relevant för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställning eftersom majoriteten av aktieägare i ägarledda bolag är 

styrelseledamöter och många av dem är anställda av företaget. Efter beskrivningen av varje 

del följer en analys om hur just den delen skulle kunna gälla för aktieägare i ägarledda bolag.  

5.2 AKTIEÄGARES LOJALITETSPLIKT  

5.2.1 DEN AKTIEBOLAGSRÄTTSLIGA LIKHETSPRINCIPEN 

Lojalitetsplikten nämns i en proposition från 1973. Där skrivs att den härstammar ur 

likhetsprincipen som är en grundläggande princip för hela aktiebolagsrätten och innebär att 

alla aktieägare är likställda. Ur likhetsprincipen har sedan den associationsrättsliga 

generalklausulen uppstått,
118

 vilken beskrivs i nästa avsnitt. 

I 4 kap. 1 § ABL regleras likhetsprincipen för aktiebolag, vilken innebär att alla aktier har 

lika rätt i bolaget. Det finns dock undantag till principen i 4 kap. 2-5 §§ ABL. Där stipuleras 

att det i bolagsordningen kan föreskrivas att aktier av olika slag ska kunna finnas och ges ut, 

och om det görs ska det anges vilken skillnad aktierna har och hur många av varje sort som 

finns. Vissa aktier ska också, om det tas in i bolagsordningen enligt 4 kap. 2 §, exempelvis 

kunna ge företrädesrätt till vinst och ha olika röstvärde. Ingen aktie får dock ha mer än tio 

gånger röstvärdet av en annan akties röstvärde i ett bolag. Likhetsprincipen innebär alltså att 

alla aktier ger samma rättigheter och skyldigheter mot bolaget, om ingenting annat har 

angetts i bolagsordningen.
119

 Den kan sägas avse aktieägarnas formella förhållande till 

varandra.
120

 En omdiskuterad fråga är om likhetsprincipen är föremål för aktierna eller 

                                                 
116 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör. 
117 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt. 
118 Prop. 1973:93 s.84. 
119 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 283, Östberg, 
Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 234. 
120

 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 284. 
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aktieägarna. I artikel 46 i det andra bolagsdirektivet anges att aktieägare ska behandlas 

lika.
121

 Utgångspunkten i tysk
122

 och norsk
123

 rätt är att både aktierna och aktieägarna 

omfattas av likhetsprincipen och därmed har lika rätt. Bergström och Samuelsson 

argumenterar dock för att likhetsprincipen endast omfattar aktierna eftersom aktiebolaget är 

en kapitalassociation.
124

 

5.2.2 DEN AKTIEBOLAGSRÄTTSLIGA GENERALKLAUSULEN  

Mot bakgrund av likhetsprincipen och lojalitetsplikten infördes generalklausulerna för att 

motverka aktieägares maktmissbruk.
125

 Regeln härstammar alltså från likhetsprincipen, som 

finns reglerad i 4 kap. 1 § ABL, och innebär att alla aktier är lika mycket värda för att inte 

vissa aktieägare ska missgynnas. Likhetsprincipen ansågs dock inte vara ett tillräckligt skydd, 

varför generalklausulen tillkom i 1944 års aktiebolagslag.
126

 Det ansågs att det inte går att 

skydda aktieägare enbart med regler om majoritetskrav för beslutsfattande. Minoriteten skulle 

då riskera att missgynnas till fördel för majoriteten. Generalklausulen i 7 kap. 47 § ABL ger 

ett skydd mot att beslut som är ägnade att ge aktieägare eller utomstående en otillbörlig fördel 

på bekostnad av bolaget eller någon annan aktieägare fattas av bolagsstämman.
127

   

“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.”
128

 

Motsvarande generalklausul finns i 8 kap. 41 § ABL som säger att inte heller styrelsen eller 

ställföreträdare får fatta sådana beslut. Det är viktigt att den ser likadan ut för styrelse, 

verkställande direktör och bolagsstämma eftersom det annars skulle finnas en risk för att låta 

det organ med minst befogenhetsbegränsningar fatta beslut.
129

 Bestämmelserna ger uttryck 

för en del av denna allmänna lojalitetsplikten och är till för att skydda en aktieägarminoritet 

genom att tvinga aktieägarmajoriteten och övriga beslutsfattare att agera lojalt mot 

minoriteten.
130

 Att beslutet ska vara ägnat att ge en otillbörlig fördel för att omfattas av 

regeln, innebär att regeln ska tolkas med försiktighet. Den har främst till syfte att förhindra 

                                                 
121 Direktiv 2012/30/EU.  
122 Aktiengesetz § 53a. 
123 4-1 §§ Aksjeselskapsloven. 
124 Bergström och Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 40-41. 
125 Prop. 1973:93 s. 83. 
126 Andersson m. fl. Aktiebolagslagen: en kommentar, se kommentaren till 7 kap. 47 § p. 1. 
127 Andersson m.fl.  Aktiebolagslag (2005:551) 7 kap 47 § Zeteo.  
128 7 kap. 47 § ABL. 
129

 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s.281-282. 
130 Andersson m. fl. Aktiebolagslagen: en kommentar, se kommentaren till 8 kap. 41 § p. 1. 
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maktmissbruk. För att en åtgärd ska vara tillbörlig måste den falla inom bolagets intresse, 

alltså aktieägarnas intresse. Minoritetsaktieägare måste dock räkna med att inte alltid kunna 

få sin vilja igenom och därför acceptera vissa nackdelar till fördel för majoriteten. 

Otillbörligheten syftar till fördelen och inte nackdelen, åtgärder som är företagsekonomiskt 

försvarliga och som är i samtliga aktieägares intresse kan således inte klassas som 

otillbörliga.
131

 För att underlätta tillämpningen av generalklausulen i bevishänseende har 

lagstiftaren valt att konstruera utformningen av regeln så att inte bara beslut som ger en 

otillbörlig fördel omfattas, utan att också de som är ägnade att ge en otillbörlig fördel 

omfattas.
132

 Ett beslut som strider mot generalklausulen kan efter klandertalan 

ogiltigförklaras, enligt 7 kap. 50 § ABL. De aktieägare som fattade beslutet kan både bli 

skadeståndsskyldiga och skyldiga att lösa in de aktier som den skadelidande ägde, enligt 29 

kap. 3-4 §§ ABL. I vissa fall kan dock SAS-principen göra att beslutet inte kan 

ogiltigförklaras. Så är fallet om samtliga aktieägare har röstat för beslutet och beslutet innebär 

åtgärd som innefattas i bolagets registrerade verksamhetssyfte. Om beslutet inte gör det kan 

således inte SAS-principen tillämpas, utan bolagsordningen måste i så fall ändras först.
133

 I 

NJA 2000 s. 404 prövades den år 1989 gällande generalklausulen i 1975 års aktiebolagslag. 

Fråga var om majoritetsaktieägaren brutit mot generalklausulen, och därmed var skyldig att 

ersätta minoritetsaktieägaren den skada han åsamkats, genom sitt beslut att överföra bolagets 

verksamhet till sitt eget bolag, och låta all verksamhet i det gemensamt ägda bolaget upphöra. 

Högsta domstolen (HD) fann att beslutet stred mot bolagets verksamhetsföremål enligt 

bolagsordningen, och att det var ägnat att ge en otillbörlig fördel åt majoritetsaktieägaren, till 

nackdel för minoritetsaktieägaren. Minoritetsaktieägaren förlorade i och med beslutet alla 

möjligheter att avyttra sina aktier i bolaget och tilldömdes därför skadestånd. 

I NJA 2013 s. 1250 prövades om aktieägare i ett bolag hade brutit mot generalklausulen i 7 

kap. 47 § ABL och likhetsprincipen i 4 kap. 1 § ABL, när de röstade igenom en likvidation 

av bolaget, för att sedan fortsätta verksamheten i ett nystartat bolag utan en av 

ursprungsägarna (K.D). Högsta domstolen prövade också om de, i egenskap av 

styrelseledamöter, hade brutit mot generalklausulen i 8 kap. 41 § ABL och jävsregeln i 8 kap. 

23 § ABL när de föreslog stämman att likvidera bolaget. HDs bedömning var att 

generalklausulen i 7 kap. 47 § ABL är tillämplig på alla beslut som fattas av bolagsstämman, 

                                                 
131 Prop. 1973:93 s. 137, SOU 1971:15 s. 245, Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och 
verkställande direktör s. 287 och Pehrson, Festskrift till Sveriges Advokatsamfund s. 483 ff. 
132 Andersson, Johansson, Skog, Aktiebolagslag (2005:551) 7 kap. 47 § Zeteo 2016-06-01.  
133 NJA 2013 s. 117 och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 7 kap. 47 §, Lexino 2016-12-15. 
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även likvidation, men att likvidationsbeslutet i det här fallet inte innebar någon ekonomisk 

värdeöverföring till majoritetsaktieägarna till nackdel för K.D. Det berodde på att 

majoritetsaktieägarna, innan likvidationsbeslutet fattades, försökte få till stånd en 

överenskommelse med K.D., men att han vägrade och att aktieägaravtalet sades upp. 

Likvidationsbeslutet fattades i enlighet med det majoritetskrav som uppställs i 25 kap. 2 § 

ABL och följderna för beslutet var lika för alla, varför likhetsprincipen också hade följts. HD 

fastslog dessutom att styrelsen, i och med sitt förslag till likvidation, inte brutit mot varken 

generalklausulen eller jävsreglerna i ABL. 

5.2.3 SAS-PRINCIPEN  

Som nämnts ovan finns aktiebolagsrättsliga regler med syfte att skydda aktiebolag och deras 

aktieägare. Dessa regler kan sägas utgöra delar av den aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten 

och består bland annat av bestämmelserna om likhetsprincipen, generalklausulen samt 

formalitetsreglerna om bolagsstämmobeslut. Det finns dock en princip som kan sätta dessa 

regler ur spel, nämligen SAS-principen. Förkortningen SAS står för “samtliga aktieägares 

samtycke” och principen innebär att om samtliga aktieägare samtycker till ett beslut som 

innebär en överträdelse av aktieägarskyddsregler blir det gällande ändå. Alltså, om en fråga 

tas upp på bolagsstämman, vars fullgörande skulle strida mot vissa aktieägarskyddsregler i 

ABL, kan beslut som fattas av samtliga aktieägare få rättskraft och “övervinna” ABL. 

Principen framhålls vara särskilt viktig för mindre aktiebolag med ett fåtal ägare eftersom de 

kan förenkla beslutsfattande och förvaltning genom att själva komma överens om hur de vill 

gå till väga och inte behöver bry sig om reglerna i ABL.
134

 Det gäller dock endast i enskilda 

fall och måste avse ett konkret beslut som då alltså betraktas vara rättsenligt. Detsamma 

gäller om samtycket avser ett beslut som fattats tidigare eller en åtgärd som genomförts 

tidigare.
135

 I de fall skyddsregler sätts ur spel genom tillämpning av SAS-principen kan också 

aktieägares rätt till skadestånd försvinna som beslutet annars hade kunnat medföra. 
136 

 

 

                                                 
134 Prop. 2004/05:85 s. 202, NJA 1981 s. 1117, NJA 2013 s.117, Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt 
s. 36-37. 
135

 Arvidsson, Aktieägaravtalet och dess rättsverkningar, Ny Juridik 4:10 s. 57-58. 
136 NJA 2013 s. 117, se också Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 36-37. 
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5.3 STYRELSELEDAMÖTERS OCH ARBETSTAGARES LOJALITETSPLIKT- HUR DET 

KAN OMFATTA AKTIEÄGARE I ÄGARLEDDA BOLAG 

5.3.1 SJÄLVKONTRAHERING OCH JÄV 

5.3.1.1 Styrelseledamöters självkontrahering och jäv 

En av de lagstadgade delarna av den aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten kan sägas vara 

jävsreglerna för styrelse och verkställande direktör, som finns i 8 kap. 23 § och 8 kap. 34 §. 

“En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om 

1. avtal mellan styrelseledamoten och bolaget, 

2. avtal mellan bolaget och en tredje man, om styrelseledamoten i frågan har ett 

väsentligt intresse som kan strida mot bolagets, eller 

3. avtal mellan bolaget och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller 

tillsammans med någon annan får företräda.”
137

 

Enligt dessa regler får inte en styrelseledamot eller verkställande direktör handlägga frågor 

om avtal som kan innebära en intressekonflikt mellan personen i fråga och bolaget. Att 

handlägga en fråga om avtal omfattar mer än att delta i beslutet. Det innefattar alla delar i 

beslutsfattandet såsom beredandet av frågan, diskussioner, förhandlingar och avtalsingående. 

En jävig styrelseledamot får alltså i princip inte vara med och diskutera frågan över huvud 

taget.
138

 Det råder osäkerhet kring om en styrelseledamot får verkställa ett beslut som 

styrelsen har fattat utan denne på grund av jäv. Det torde vara så att om den jävige på något 

sätt kan påverka verkställandet till sin fördel omfattas även verkställandet av jävsregeln,
139

 

men om det inte finns någon möjlighet att påverka verkställandet torde den jävige inte vara 

förhindrad att fullgöra det avtalade.
140

 En fråga om avtal omfattar inte bara avtalsingående, 

utan alla delar som har med avtal att göra, såsom anbud, accept, förhandling, omförhandling, 

reklamation, prisavdrag och hävning.
141

 Däremot gäller inte jävsbestämmelsen frågor som rör 

aktiebolaget internt, såsom beslut om vinstutdelning eller ändring av bolagsordningen.
142

  

                                                 
137 8 kap. 23 § 1 st. ABL. 
138 SOU 1941:9 s. 333, SOU 1995:44 s. 206, prop. 1997/98:99 s. 95, Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 214, 
Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 291-292, Östberg Styrelseledamöters 
lojalitetsplikt s. 171. 
139 Andersson m. fl., Aktiebolagslagen: en kommentar, kommentar till 8 kap. 23 §, Nerep, Adestam och 
Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 8 kap. 23 §, Lexino 2015-09-22, Östberg, Styrelseledamöters 
lojalitetsplikt s. 171-172. 
140 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 293-294, Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 171-172. 
141 Prop 1975:103 s. 378-379, Nerep, Aktiebolagsrättslig analys s. 250, Östberg, Styrelseledamöters 
lojalitetsplikt s. 173. 
142 Prop 1975:103 s. 378, Nerep, Aktiebolagsrättslig analys s. 258-259. Östberg, Styrelseledamöters 
lojalitetsplikt s. 174. 
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Det finns ett antal undantag till jävsbestämmelserna. Styrelsen eller bolagsstämman kan 

ratihabera en rättshandling efter att den har företagits så att den blir gällande även om 

beslutsfattaren var jävig. Innan beslut fattas kan också bolagsstämman lämna sitt samtycke 

till att låta den jävige företa rättshandlingen med giltig verkan utan 

befogenhetsöverskridande, enligt SAS-principen.
143

 Om aktiebolaget endast har en ägare, 

direkt eller indirekt genom en juridisk person, omfattas inte denna av jävsreglerna alls, vilket 

först kom till uttryck i NJA 1981 s. 1117 och sedan lagstadgades i paragrafernas andra 

stycken.  

5.3.1.2 Aktieägare i ägarledda bolags självkontrahering och jäv 

Eftersom det är fråga om styrelsebeslut kan en aktieägare, i egenskap av just aktieägare, 

aldrig omfattas av reglerna. Däremot kan en aktieägare som också är styrelseledamot 

omfattas av reglerna, men då i egenskap av styrelseledamot. 

5.3.2 KONKURRENSFÖRBUD 

5.3.2.1 Styrelseledamöters och arbetstagares konkurrensförbud 

Något som beskrivs vara en del av den allmänna lojalitetsplikten är konkurrensförbudet. 

Konkurrensförbudet finns inte lagstadgat, men avgörande för förbudet är att en person gör 

något som konkurrerar med bolagets verksamhet och att det är till nackdel för bolaget.
144

 Det 

finns i princip två sätt att definiera bolagets verksamhet på, dels som det registrerade 

verksamhetsföremålet
145

 och dels den faktiska verksamhet som bolaget bedriver
146

. Båda 

sätten har sina för- och nackdelar och det torde avgöras från fall till fall vad som faller in 

under definitionen.
147

 Avgörande är att det är med bolaget direkt konkurrerande verksamhet 

som är till skada för bolaget och det spelar ingen roll om det är fråga om en affärsmöjlighet 

som bolaget har avstått från att utnyttja.
148 

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare nämns som ett av bolagens viktigaste 

avtalsförhållanden, vilket omfattas av ett konkurrensförbud.
149

 Arbetstagare har en plikt att 

                                                 
143 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 8 kap. 23 §, Lexino 2015-09-22. 
144 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 220. 
145 Dotevall, Aktiebolagsrätt: fördjupning och komparativ belysning. s. 309. 
146 Förespråkas i tysk rätt. Se Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 218. 
147 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 218-219. 
148

 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 338. 
149 Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten s. 135-136, Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 210-211, 
Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 214-215. 
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vara lojala mot sin arbetsgivare även om det inte står angivet i anställningsavtalet.
150

 I 

lojalitetsplikten ingår också ett konkurrensförbud
151

 som, enligt AD 1993 nr. 18 och AD 2003 

nr. 21, kan sägas innebära att en arbetstagare inte får konkurrera med sin arbetsgivare på ett 

sätt som kan skada denne eller ses som illojalt. I AD 2009 nr. 63 och AD 1989 nr. 90 har 

slagits fast att arbetstagare som innehar aktivt styrelseuppdrag i annat företag, i bemärkelsen 

att det inte endast är av formell karaktär, anses bryta mot konkurrensförbudet. Det har inte 

heller ansetts tillåtet för arbetstagare att starta eller bedriva verksamhet som konkurrerar med 

arbetsgivarens under anställningstiden, se AD 2009 nr. 38. Planering av sådan verksamhet 

som sker med hjälp av kopiering och utnyttjande av arbetsgivarens leverantörs- och 

kundregister är inte heller tillåtet, se AD 1982 nr. 42. 

Ett annat slag av avtalsförhållanden som aktiebolag har, är med deras styrelse. Styrelsen väljs 

av bolagsstämman och kan ses som en del av bolaget. Den står alltså inte i motsatsförhållande 

till bolaget genom något ingående av avtal, utan dess befogenheter och förpliktelser bestäms 

av lag, bolagsordning och anvisningar.
152

 Styrelseledamöterna ansvarar personligen för vad 

de gör i sina roller som styrelseledamöter eftersom styrelsen inte har ett kollektivt ansvar. 

Anledningen är att styrelseledamöterna väljs av bolagsstämman och måste lämna ett 

samtycke till att bli styrelseledamöter. De ingår alltså ett avtal med bolaget om att fullgöra sitt 

arbete i styrelsen.
153

 Det råder osäkerhet kring om styrelse och styrelseledamöter är att 

betrakta som sysslomän, vilket diskuteras flitigt i doktrinen.
154

 Oavsett vilken ställning 

styrelsen och dess ledamöter har gentemot bolaget, är nu frågan om de har ett 

konkurrensförbud gentemot bolaget. Det finns inget sådant lagstadgat förbud, och många av 

“styrelseproffsen” i Sveriges näringsliv torde ha styrelseposter i flera olika bolag. Det 

behöver å sin sida inte betyda att styrelseledamöter inte omfattas av ett konkurrensförbud. De 

har fortfarande en skyldighet att främja bolagets intresse före sitt eget eller annat, precis som 

arbetstagare.
155

 Det är inte säkert att ett styrelseuppdrag i bolag A skulle minska 

möjligheterna till att utföra ett bra styrelseuppdrag i bolag B, tvärtom torde flera 

styrelseposter ge större erfarenhet och kunskap om hur man på bästa sätt uppfyller sitt 

                                                 
150 Holm, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten s. 135-136, Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 210. 
151 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 217. 
152 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 135. 
153 Taxell, Aktiebolagets organisation s. 55, Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s.135-136. 
154 Prop. 1975:103 s. 540, SOU 2004:47 s. 201, Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och 
verkställande direktör s. 277, Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 131-132. 
155 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 338-339, Dotevall, 
Bolagsledningens skadeståndsansvar s. 174-175, Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 217. 
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uppdrag som styrelseledamot.
156

 Dock menar Dotevall att utgångspunkten skulle kunna vara 

att en heltidsengagerad styrelseledamot eller verkställande direktör antagligen har en 

skyldighet att inte vara verksam i konkurrerande verksamhet, till skillnad från en ej 

heltidsengagerad styrelseledamot eller verkställande direktör. Dessa personer skulle dock 

kunna vara förbjudna att engagera sig i konkurrerande verksamhet om den har en väsentlig 

omfattning och ekonomisk betydelse, vilket han menar är en följd av jävsreglerna i 8 kap. 23 

§ och 8 kap. 34 § ABL.
157

  

5.3.2.2 Aktieägare i ägarledda bolags konkurrensförbud  

Det torde vara för långtgående att påstå att alla aktieägare har ett konkurrensförbud på grund 

av sitt ägande av aktier i ett ägarlett bolag. Det skulle hämma konkurrensen och 

företagsamheten på ett inte obetydligt sätt. Eftersom styrelseledamöter inte med säkerhet kan 

anses omfattas av ett konkurrensförbud, borde på den grunden inte heller aktieägare i sin roll 

som styrelseledamöter anses göra det. Med tanke på Dotevalls resonemang kring att 

heltidsengagerad styrelseledamot och verkställande direktör kan vara förbjudna att bedriva 

med företaget konkurrerande verksamhet torde det enligt min mening också kunna gälla för i 

bolaget heltidsengagerade aktieägare, oavsett vad som utgör deras engagemang. Eftersom jag 

anser att ju mer involverad en aktieägare är i bolaget, desto starkare är dennes skyldighet att 

vara lojal mot det, vilket innebär att ägare som också är styrelseledamöter har en starkare 

lojalitetsplikt gentemot bolaget än en passiv investerare, och därför kan omfattas av ett 

konkurrensförbud. Om en aktieägare både är styrelseledamot och anställd i bolaget ger det en 

ännu starkare plikt att vara lojal mot det. Arbetstagare har, som ovan nämnts, en plikt att vara 

lojala mot sin arbetsgivare och är på grund av sin anställning bundna av ett 

konkurrensförbud. Det är alltså inte tillåtet för en aktieägare som är anställd i bolaget, att 

starta en verksamhet som konkurrerar med bolagets. Det kan därför sägas finnas två olika 

grunder för konkurrensförbudet, dels den svårdefinierade grunden om att ju mer involverad 

en ägare är i bolaget desto starkare är dennes lojalitetsplikt och dels den arbetsrättsliga 

grunden som säger att arbetstagare är förbjudna att starta eller bedriva verksamhet som 

konkurrerar med bolagets. Det borde dock vara så att förbudet kan upphävas av SAS-

principen. Om en aktieägare tillika entreprenör vill starta ett nytt bolag borde denne inte vara 

förhindrad att göra det på grund av att hen är anställd i ett bolag. Det skulle motverka 

företagandet drastiskt. Ett godkännande av samtliga aktieägare, vid varje enskilt tillfälle, 

                                                 
156 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 309, Bolagsledningens skadeståndsansvar s. 176, Östberg, 
Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 218 
157

 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 345. 
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torde vara en lösning för att förhindra att aktieägare agerar illojalt och startar konkurrerande 

verksamhet i ett annat bolag. Det skulle dock kunna leda till att företagandet minskar på 

grund av att nystarter stoppas därför att övriga aktieägare röstar emot beslutet. Det blir helt 

klart en fråga om lojalitet mellan aktieägarna. Att låta styrelsen lämna godkännande istället 

för aktieägarna torde dock inte ge önskad effekt, eftersom det är ägarna som ytterst påverkas 

av beslutet. 

 Ägare som, på grund av att de är exempelvis styrelseledamöter och anställda, är mycket mer 

insatta i bolaget och dess verksamhet än en passiv aktieägare är, har alltså en starkare 

lojalitetsplikt. Det torde därmed anses utgöra ett större lojalitetsbrott mot bolaget om en sådan 

person bryter mot konkurrensförbudet, än om en passiv aktieägare gör det. Frågan torde 

avgöras beroende på hur pass insatt ägaren är i bolaget, om hen utnyttjar kunskap, kunder och 

leverantörer från bolaget och hur pass mycket den nya verksamheten konkurrerar med 

bolagets. Lojalitetsplikten till ägarna torde också vara starkare ju mer insatt ägaren är i 

företaget, men avgörande för den frågan måste antas vara aktieägarnas relationer, samarbeten 

och överenskommelser med varandra. Ett tydligt tecken på en inbördes lojalitetsplikt mellan 

aktieägarna torde vara att de har ingått ett aktieägaravtal. 

5.3.3 FÖRBUD MOT ATT UTNYTTJA BOLAGETS AFFÄRSMÖJLIGHETER 

5.3.3.1 Styrelseledamöters och arbetstagares förbud mot att utnyttja bolagets 

affärsmöjligheter 

Det finns inga lagregler som uttryckligen säger att det finns ett förbud mot att utnyttja 

bolagets affärsmöjligheter. I doktrinen har det dock förts diskussioner som tyder på att ett 

sådant förbud föreligger för styrelseledamöter.
158

 På arbetsrättens område har frågan prövats 

och viss praxis finns, 
159

 men rättsläget är relativt outvecklat. Enligt Östberg ryms förbudet 

inom styrelseledamöters lojalitetsplikt, som innebär en skyldighet att vara lojal mot bolaget 

och att främja dess intresse före sitt eget.
160

 På grund av att rättsläget är så pass osäkert är det 

svårt att precisera vad som faller inom förbudet och hur omfattande det är, men en 

redogörelse för vad som sagts i viss praxis och doktrin följer nedan.  

                                                 
158 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar s. 184 och Aktiebolagsrätt s. 310-311, Stattin, 
Företagsstyrning s. 364, Svernlöv, Ansvarsfrihet s. 191 och Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 
377-378. 
159 Se bl. a. AD 2003 nr. 84. 
160 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 377-378. 
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I ett rättsfall från Arbetsdomstolen, AD 2003 nr. 84, hade en arbetstagare fått i uppgift att 

förhandla om köp av aktier i ett företag verksamt inom samma bransch som arbetsgivaren. 

Det slutade dock med att han själv köpte aktierna, och ansågs därför ha handlat i hög grad 

illojalt mot sin arbetsgivare, genom att utnyttja bolagets affärsmöjlighet. 

Dotevall förespråkar att en affärsmöjlighet ska anses tillhöra bolaget, om den är i linje med 

företagets normala verksamhet, och det har en faktisk möjlighet att utnyttja den.
161

 Han 

menar att, i likhet med konkurrensförbudet, torde en heltidsengagerad styrelseledamot eller 

verkställande direktör, i det här fallet i stora bolag, kunna sägas ha ett generellt förbud mot att 

utnyttja bolagets affärsmöjligheter. I mindre bolag skulle frågan få prövas från fall till fall 

och en affärsmöjlighet skulle vara förbjuden att utnyttja om den tillhör bolagets 

verksamhetsområde och det har en faktisk ekonomisk möjlighet att använda den.
162

 Eklund 

och Stattin menar att de affärsmöjligheter som faller inom området för den verksamhet som 

bolaget faktiskt utövar, ska vara förbjudna att utnyttja för en styrelseledamot.
163

 Enligt 

Bergström och Samuelsson måste en helhetsbedömning göras i varje enskilt fall, med hänsyn 

till om motparten kan tänka sig att företa affären med bolaget, om den faller inom området 

för bolagets verksamhet, om det är en affär som bolaget normalt ingår samt om bolaget har 

legala möjligheter att genomföra affären.
164

 Östberg argumenterar för att det är bolagets 

faktiskt bedrivna verksamhetsområden som bör vara avgörande för bedömningen av vilka 

affärsmöjligheter som ska ge bolaget företräde. Också anknytande eller närliggande 

verksamhet samt tillgångar och rättigheter som kan vara till nytta för verksamheten bör 

beaktas. Hon skriver dock att styrelsen kan lämna ett affärsmässigt grundat godkännande till 

en styrelseledamot att utnyttja en affärsmöjlighet, om bolaget själv inte har för avsikt att göra 

det. Om det inte görs gäller förbudet även efter styrelseuppdragets slut för specifika 

affärsmöjligheter som en styrelseledamot fått kännedom om under tiden för 

styrelseuppdraget.
165 

 

                                                 
161 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar s. 185, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och 
verkställande direktör s. 325 och Aktiebolagsrätt s. 310. 
162

 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 338. 
163 Eklund och Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt s. 270, Stattin, Företagsstyrning s. 364. 
164 Bergström och Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 97-98. 
165 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 428-429. 
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5.3.3.2 Aktieägare i ägarledda bolags förbud mot att utnyttja bolagets 

affärsmöjligheter 

Förbudet liknar konkurrensförbudet, men torde skilja sig från det i den meningen att 

konkurrensförbudet är ett förbud mot att konkurrera med bolagets bedrivna verksamhet. 

Förbudet mot att utnyttja en affärsmöjlighet torde omfatta sådant som bolaget inte redan har, 

men har möjlighet att skaffa för att i framtiden kunna ha nytta av i sin befintliga verksamhet. 

Det torde inte enbart vara fråga om saker utan också sådant som rättigheter, kunskap och 

avtal. Precis som konkurrensförbudet torde detta förbud vara starkare för de aktieägare som 

är involverade i bolaget på grund av att de är exempelvis styrelseledamöter och anställda än 

för aktieägare som inte har någon relation till bolaget. En person som äger aktier i ett ägarlett 

företag, men som varken är styrelseledamot eller anställd i det, torde som sagt inte ha så stor 

insyn i företagets verksamhet som en som är styrelseledamot eller anställd. Därför torde det 

vara mindre risk att en sådan ägare ens har möjlighet att utnyttja en affärsmöjlighet som 

tillkommer bolaget, eftersom hen kanske aldrig får reda på att bolaget har en särskild 

affärsmöjlighet. Det vore ett större lojalitetsbrott mot bolaget om någon som är verksam i 

företaget utnyttjar en affärsmöjlighet som tillkommer bolaget, än om någon som äger aktier i 

det men inte är varken styrelseledamot eller anställd gör det. Aktieägare med stark 

lojalitetsplikt mot bolaget måste således anses vara förbjudna att själva utnyttja bolagets 

affärsmöjligheter. Om aktieägarna dessutom har överenskommelser om hur de ska sköta 

bolaget och bedriva dess verksamhet har de också en skyldighet att vara lojala mot varandra 

och inte utnyttja bolagets affärsmöjligheter. Aktieägares lojalitetsplikt och förbud mot att 

utnyttja affärsmöjligheter som tillfaller bolaget borde alltså bedömas beroende på hur pass 

insatt ägaren är i bolagets verksamhet, vilka överenskommelser aktieägarna har, vilken slags 

affärsmöjlighet det är fråga om samt hur mycket den kan anses tillfalla bolaget, exempelvis 

om bolaget hade en verklig möjlighet rent ekonomiskt och organisationsmässigt att utnyttja 

den. Alltså om bolaget verkligen var seriöst intresserat av att utnyttja affärsmöjligheten och 

vad följden blir av att det inte går. Östberg argumenterar för att styrelsen ska kunna frigöra en 

styrelseledamot från förbudet genom ett affärsmässigt grundat godkännande, men jag anser 

att det vore mer rättvist om ett sådant godkännande istället lämnas av aktieägarna genom att 

tillämpa SAS-principen, eftersom det är ägarna som ytterst påverkas av beslutet. 
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5.3.4 UPPLYSNINGSPLIKT 

5.3.4.1 Styrelseledamöters upplysningsplikt 

Det finns flera olika partsförhållanden som bolagsrättsligt kan omfattas av olika slags 

upplysningsplikter, se 7 kap. 32-36 §§ ABL. Styrelsen och verkställande direktör har, enligt 7 

kap. 32 § ABL, en plikt att på begäran av aktieägare lämna upplysningar om förhållanden 

som kan påverka bedömningen av ett ärende eller bolagets ekonomiska situation, om 

styrelsen anser att det kan göras utan väsentlig skada för bolaget. Enligt 7 kap. 36 § ABL har 

aktieägare i bolag med max tio ägare rätt att ta del av bolagets räkenskaper och information 

om dess verksamhet för att kunna bedöma dess ställning och resultat, om det kan ske utan en 

påtaglig risk för allvarlig skada för bolaget. I 8 kap. 45 § ABL föreskrivs att styrelseledamot 

och verkställande direktör, vid tillträdande av sitt uppdrag, är skyldiga att lämna bolaget 

uppgift om aktieinnehav i bolaget eller bolag i den koncern som bolaget eventuellt ingår i. De 

är också skyldiga att rapportera om förändringar i sådant aktieinnehav. 

Enligt Östberg måste styrelseledamöter omfattas av en generell upplysningsplikt mot bolaget, 

i och med den lojalitetsplikt som följer av deras förtroendefulla uppdrag. Eftersom bolaget 

företräds av styrelsen, innebär en upplysningsplikt mot bolaget att styrelseledamöter har en 

upplysningsplikt mot resten av styrelsen.
166

 Styrelseledamöter måste alltså upplysa om saker 

som kan vara av betydelse för bolagets verksamhet, såsom olika former av risker, 

intressekonflikter, pliktbrott och oegentligheter. För att uppfylla upplysningsplikten torde det 

räcka att informera styrelseordföranden, som är skyldig att meddela resten av styrelsen om 

hen får information om något som har betydelse för bolaget. För att vara på den säkra sidan 

kan styrelseledamoten därtill upplysa hela styrelsen. Det torde dock inte vara tillräckligt att 

endast informera en styrelseledamot utan att se till att styrelseordföranden och resten av 

styrelsen får kännedom om informationen.
167 

5.3.4.2 Aktieägare i ägarledda bolags upplysningsplikt 

Styrelseledamöter har, som framgått, en lagstadgad upplysningsplikt gentemot aktieägare och 

enligt doktrin har de också en upplysningsplikt gentemot resten av styrelsen. Det torde 

omfatta också de aktieägare som är styrelseledamöter, men då endast i deras roll som 

styrelseledamöter. Eftersom majoriteten av aktieägarna i ägarledda bolag är styrelseledamöter 

torde det innebära att den största delen av aktieägarna upplyses om sådan information som är 

av vikt för bolaget, i deras roll som styrelseledamöter. De aktieägare som inte är 

                                                 
166 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 267-269. 
167 Nial, Svensk associationsrätt s. 117, Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 267-269. 
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styrelseledamöter har ingen generell upplysningsplikt men har rätt till att få den information 

som beskrivs i 7 kap. 36 § ABL av styrelsen. 

Även fast aktieägare inte har någon generell upplysningsplikt, mot varken bolaget eller 

övriga aktieägare, torde de ha ett intresse av att upplysa bolaget om sådant som kan anses 

vara av vikt, eftersom de själva drabbas om det går dåligt för bolaget och vinner på att det går 

bra för det. Jag anser det därför vara onödigt att påföra aktieägare en generell 

upplysningsplikt. Har de kännedom om något som skulle kunna antingen skada bolaget eller 

vara till nytta för det borde de av rent egenintresse informera om detta. Det är dock inte säkert 

att det gäller alla aktieägare i varje fall, eftersom det exempelvis kan råda osämja mellan 

ägarna. Enligt min mening skulle ändå en upplysningsplikt vara för långtgående, det verkar 

inte rättvist att påföra varje aktieägare en sådan plikt och det skulle dessutom vara svårt att 

avgöra vad de är skyldiga att upplysa om. Det skulle kunna leda till att ägare berättar allt de 

vet som har anknytning till bolaget för att vara säkra på att fullgöra sin upplysningsskyldighet 

och att effektiviteten därmed blir lidande.  

5.3.5 TYSTNADSPLIKT 

5.3.5.1 Styrelseledamöters tystnadsplikt 

Det finns ingen lagreglerad tystnadsplikt för aktieägare eller styrelseledamöter, men 

tystnadsplikten har beskrivits som en del av den generella lojalitetsplikten i flera förarbeten 

och i doktrin.
168

 Det framgår dock av bestämmelserna i 7 kap. 32-36 §§ ABL, om 

upplysningsplikt, att styrelseledamöter och verkställande direktör har en plikt att inte avslöja 

information som kan vara till skada för bolaget.
169

 Sådan information kan vara både i form av 

dokumenterade uppgifter och rent vetande. Det torde, trots lagrummets formulering, inte vara 

så att endast information som inhämtats under fullgörande av uppdrag gentemot bolaget 

omfattas, utan även sådan information som inhämtats på annat sätt.
170

 En anledning till att 

styrelseledamöter omfattas av tystnadsplikten är att de har ett så pass förtroendefullt 

uppdrag.
171

 Detsamma gäller enligt 1 § lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. En 

företagshemlighet kan bestå av vilken typ av information som helst, dels allmän information 

                                                 
168 SOU 1941:9 s. 323, prop. 1972:116 s. 34, SOU 2004:75 s. 84, SOU 2008:63 s. 206, Andersson m. fl., 
Aktiebolagslagen: en kommentar, kommentar till 8 kap. 4 §, Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 318, 
Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 315, Nial, Svensk associationsrätt s. 
134, Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 270-271. 
169 Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 7 kap. 32 §, Lexino 2013-02-01. 
170 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 9 kap. 41 §, Lexino 2016-02-25, Östberg, 
Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 274-277. 
171 Prop 1975:103 s. 377, Andersson m. fl., Aktiebolagslagen: en kommentar, kommentar till 8 kap. 4 §, 
Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt s. 270-271. 
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om priser, reklam och marknadsundersökningar, dels information om produktion och 

forskning samt administrativ information och information om kunder och leverantörer.
172

  

5.3.5.2 Aktieägare i ägarledda bolags tystnadsplikt 

Eftersom majoriteten av ägarna i ett ägarlett aktiebolag är styrelseledamöter omfattas de av 

tystnadsplikten i sina roller som styrelseledamöter. De får inte avslöja information som kan 

vara till skada för bolaget. Det torde ligga i alla aktieägares intresse att inte skada bolaget, 

eftersom de själva äger det och därmed riskerar att skadas ekonomiskt själva om bolaget 

skadas. En missgynnad minoritet har å andra sidan inte så mycket att förlora eftersom aktier i 

bolag som är ägarledda ofta är svåra att sälja till marknadsmässiga priser. Sådana aktieägare 

torde dock inte vara lika insatta i bolagets verksamhet och därför inte ha lika mycket 

information som kan skada bolaget som en ägare vilken också är styrelseledamot. Det talar 

för att aktieägare som inte är verksamma i bolaget inte torde omfattas av en lika omfattande 

tystnadsplikt som de ägare som också är styrelseledamöter. Å andra sidan har ägarledda bolag 

ofta inte fler än tio aktieägare, varför dessa kan ha tillgång till information om bolagets 

verksamhet, enligt 7 kap. 36 § ABL. En förutsättning för informationsutlämnande är dock att 

det inte innebär en påtaglig risk för allvarlig skada för bolaget, vilket är ett högt ställt 

kriterium. Styrelsen har att bedöma om det är lämpligt att lämna ut information till 

aktieägaren, som inte tycks ha något särskilt ansvar. Avgörande för om aktieägare ska anses 

ha en tystnadsplikt på grund av sitt ägande torde ändå vara att ägaren själv kommer att förlora 

på att lämna ut information som skadar bolaget, varför en generell tystnadsplikt kan anses 

vara överflödig. Om en aktieägare säljer sina aktier kan det dock vara viktigt för bolaget att 

denne har tystnadsplikt eftersom hen då inte har något eget intresse av att hemlighålla 

information om bolaget. Omsättningen av aktier till ägarledda bolag är dock inte särskilt stor, 

och parterna som gör affären torde själva reglera överlåtelsen med omfattande 

överenskommelser om bland annat tystnadsplikt. 

 

 

 

 

                                                 
172 Aspegren, Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter 1 §, Karnov. 
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6. SAMMANFATTANDE ANALYS OCH SLUTSATS 

Lojalitetsplikten är, som ovan konstaterats, inte lagreglerad i sin helhet, utan är att anse som 

en rättsprincip vilken till viss del är lagstadgad. Frågan är om denna rättsprincip är gällande 

för aktieägare till ägarledda bolag, och i så fall hur pass omfattande den är. Gäller alla delar 

för alla sådana aktieägare, eller bara vissa delar? En annan fråga är om den gäller för alla 

aktieägare i ägarledda bolag, eller endast de som både är ägare och styrelseledamöter, samt 

om den gäller endast mot bolaget eller också övriga aktieägare. De enda delarna av 

lojalitetsplikten, som vi vet med säkerhet omfattar aktieägare, är likhetsprincipen och 

generalklausulen som båda finns lagstadgade i ABL, samt SAS-principen som fastslagits i 

förarbeten, praxis och doktrin. Vid en första anblick kan alltså inte hela lojalitetsplikten sägas 

omfatta aktieägare. Det finns dock en del saker som talar för att aktieägare till ägarledda 

bolag omfattas av en lojalitetsplikt, som åtminstone torde vara mer omfattande än som hittills 

har konstaterats i Sverige. Som Engsig Sörensen skriver, är det svårt att avgöra svart eller vitt 

om någon omfattas av en lojalitetsplikt eller inte. Detsamma gäller frågan om vem en 

aktieägare kan vara skyldig att vara lojal emot, aktiebolaget eller övriga aktieägare. Dessa 

frågor bör därför besvaras på så sätt att lojalitetsplikten kan sägas vara starkare eller svagare 

både i förhållande till vem som omfattas av plikten och vem denne eventuellt är skyldig att 

vara lojal emot. Utgångspunkten torde vara att ju mer en aktieägare är engagerad i bolaget, 

som exempelvis styrelseledamot och anställd, desto starkare är dennes lojalitetsplikt. Plikten 

att vara lojal torde i första hand riktas mot bolaget, men beroende på hur starkt samarbete och 

vilka band aktieägarna har till varandra kan plikten gälla mer eller mindre även mot dessa. 

Aktieägare som exempelvis har startat och driver ett företag tillsammans med sitt syskon, i 

vilket de båda är anställda och styrelseledamöter, har således en stark lojalitetsplikt både mot 

varandra och mot företaget. En aktieägare som å andra sidan ser sitt ägande som en ren 

investering och som inte alls är involverad i företagets dagliga verksamhet kan inte säga ha 

en särskilt stark lojalitetsplikt mot varken aktiebolaget eller övriga aktieägare. Om en sådan 

aktieägare ens kan sägas ha någon lojalitetsplikt torde den vara väldigt svag och, beroende på 

om något har överenskommits med övriga ägare, i huvudsak gälla mot aktiebolaget. 

Som nämnts kännetecknas ägarledda bolag av att deras ägare har majoriteten i styrelsen, och 

därmed den formella makten över bolaget. Det betyder att den största delen av aktieägare till 

sådana bolag inte bara är ägare, utan också styrelseledamöter. Av uppdraget som 

styrelseledamot följer en lojalitetsplikt gentemot bolaget. Det har konstaterats att 

styrelseledamöters lojalitetsplikt omfattar både en generell lojalitetsplikt samt ett jävsförbud, 
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en tystnadsplikt, upplysningsplikt, ett förbud mot att utnyttja affärsmöjligheter som 

tillkommer bolaget samt att de omfattas av generalklausulen i ABL. Alla ägare som också är 

styrelseledamöter omfattas alltså av en lojalitetsplikt på grund av sitt styrelseuppdrag. Den 

torde dock på den grunden endast vara gällande just när personen utövar sitt uppdrag som 

styrelseledamot. 

Många av de som är ägare till ägarledda bolag är också anställda av bolaget. Av en 

anställning följer en lojalitetsplikt mot arbetsgivaren, som torde vara gällande även för de 

som de facto äger det bolag som är arbetsgivare. Arbetstagare omfattas enligt praxis från AD 

av ett förbud mot att konkurrera med sin arbetsgivare. De omfattas också av en viss 

tystnadsplikt och eventuellt av ett förbud mot att utnyttja affärsmöjligheter som tillkommer 

bolaget.  

De aktieägare som har ett aktieägaravtal omfattas av den lojalitetsplikt som följer av HBL, i 

fråga om enkla bolag, oavsett om de har avtalat om att de ska ha en plikt att vara lojala eller 

ej. Det spelar ingen roll hur aktieägaravtalet har kommit till stånd, det är avtalsrättsliga regler 

som gäller vilket betyder att det skulle kunna ha uppstått bara genom hur ägarna har agerat, 

genom konkludent handlande. Det enkla bolaget uppstår samtidigt som avtalet sluts och 

därefter är bolagsmännen bundna av en trohets- och lojalitetsplikt både mot varandra och mot 

bolaget. Exakt vad det innebär låter jag vara osagt, men enligt vad Lindskog skriver innebär 

det bland annat att bolagsmännen inte bör vidta åtgärder som kan göra det svårare eller 

omöjligt att bedriva bolagets verksamhet genom att exempelvis utnyttja sin eventuella 

vetorätt i onödan.  Om exempelvis aktieägare har reglerat i bolagsordningen att de ska ha 

vetorätt vid beslutsfattande, står det klart att de har kommit överens om att de ska ha det. 

Frågan är om den överenskommelsen i sig kan anses utgöra ett aktieägaravtal och därmed ett 

enkelt bolag. I så fall skulle de, på den grunden, omfattas av den lojalitets- och trohetsplikt 

som följer av HBL.  

De slutsatser som kan dras är således att aktieägare till ägarledda bolag inte direkt omfattas 

av någon lojalitetsplikt på grund av deras ägande. Däremot följer en lojalitetsplikt av både 

styrelseuppdrag och anställning vilket betyder att alla de ägare som sitter i bolagets styrelse 

eller är anställda av bolaget har en lojalitetsplikt mot bolaget. Med tanke på vad som 

kännetecknar ett ägarlett bolag torde de flesta ägarna omfattas av en lojalitetsplikt mot 

bolaget på dessa grunder. Av samma skäl torde många ägare kunna sägas ha en relativt stark 

lojalitetsplikt med anledning av att ju mer insatt och engagerad ägaren är i bolagets 
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verksamhet, desto starkare är dennes lojalitetsplikt gentemot bolaget. Detsamma gäller den 

lojalitetsplikt mot varandra som följer av att ägare har ingått ett aktieägaravtal och därmed 

blivit bolagsmän i ett enkelt bolag. Eftersom aktier till ägarledda bolag inte kan handlas på 

någon marknad torde det vara ovanligt med ägare som endast ser sitt ägande i dessa bolag 

som en investering. Det är dock vanligt att aktieägare till dessa bolag har en personlig 

anknytning till varandra, vilket torde betyda att de har kommit överens om hur de ska sköta 

bolaget. Därmed torde det vara vanligt att aktieägare till ägarledda bolag också omfattas av 

den lojalitetsplikt som följer av att ett enkelt bolag uppstått på grund av att ett aktieägaravtal 

kommit till stånd. 
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