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Sammanfattning 

Ett processbolag är ett bolag vars huvudsyfte är att driva en process åt sin huvudman. Enligt 

huvudregeln i rättegångsbalken skall den förlorande parten stå för den vinnande partens 

rättegångskostnader. Vid det fall att en person använder sig av ett underkapitaliserat processbolag 

för att driva processen kan denne person vid en eventuell förlust, försätta bolaget i konkurs och 

därmed undvika att betala det stora belopp som krav på rättegångskostnader oftast utgör. 

Huvudregeln i aktiebolagslagen är att vare sig aktieägare eller någon annan skall vara skyldig att svara 

för aktiebolagets åtaganden. Denna huvudregel stipuleras i aktiebolagslagens 3 kap 1 §. Det har dock 

utvecklats en princip i praxis för när undantag görs ifrån denna huvudprincip och man ålägger 

aktieägare eller annan med ”bestämmande inflytande” över bolaget ett ansvar för bolagets skulder. 

Denna princip kallas för ansvarsgenombrott. I doktrin går åsikterna isär när det gäller denna princip. 

Vissa författare anser att någon praxis som ger stöd för ett ansvarsgenombrottsinstitut inte existerar 

eller att det åtminstone är omöjligt att dra några säkra slutsatser om en eventuell utformning. Andra 

författare kan se tydliga principer utvecklade och har även ställt upp kriterier för när 

ansvarsgenombrott kan anses vara för handen.  

När det gäller processbolag diskuteras frågan inte i någon vidare utsträckning i vare sig praxis eller 

doktrin. Med det nya rättsfallet T 3004-08 (Punctatorfallet) har dock frågan fått nytt liv. Det rör sig 

här om ett enormt utstuderat användande av aktiebolagsformen för att genom ett processbolag 

undgå ansvar för rättegångskostnaderna i målet. Jag sätter i denna uppsats existerande rättskällor i 

relation till detta nya rättsfall för att utröna huruvida användandet av ett processbolag är grund för 

att tillämpa principerna om ansvarsgenombrott eller ej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Innehåll 
Sammanfattning ...................................................................................................................................... 2 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 5 

1.1 Problembakgrund .................................................................................................................... 5 

1.2 Problemformulering ................................................................................................................ 6 

1.3 Syfte ......................................................................................................................................... 6 

1.4 Metod ...................................................................................................................................... 6 

1.5 Disposition ............................................................................................................................... 7 

1.6 Definitioner.............................................................................................................................. 8 

2. Ansvarsgenombrott i lag ............................................................................................................... 10 

2.1 Ansvarsgenombrott i ABL ...................................................................................................... 10 

2.2 Skadeståndsansvar i ABL ....................................................................................................... 11 

2.3 Olovlig vinstutdelning ............................................................................................................ 12 

2.4 Aktieteckning till underkurs .................................................................................................. 13 

2.5 Underlåtelse att inge årsredovisning .................................................................................... 13 

2.6 Skatter och avgifter ............................................................................................................... 14 

2.7 Återvinning i konkurs............................................................................................................. 14 

2.8 Miljörätt ................................................................................................................................. 15 

3. Ansvarsgenombrott i förarbeten ................................................................................................... 16 

3.1 Inledning ................................................................................................................................ 16 

3.2 Betalningsansvarskommitténs betänkande, SOU 1987:59 ................................................... 16 

3.2.1 Den föreslagna textens lydelse...................................................................................... 19 

3.2.2 Resultatet av betänkandet. ........................................................................................... 19 

3.3 Prop 2004/05:85 Aktieägarnas betalningsansvar ................................................................. 20 

4. Ansvarsgenombrott i doktrin ........................................................................................................ 22 

4.1 Inledning ................................................................................................................................ 22 

4.2 Sammandrag av doktrin ........................................................................................................ 22 

5. Ansvarsgenombrott i praxis .......................................................................................................... 27 

5.1 T 3004-08 (Punctator-fallet) .................................................................................................. 27 

5.2 NJA 1947 s 647(Kraftverksfallet) ........................................................................................... 29 

5.3 NJA 1975 s. 45 (Holmenbolagsfallet) ..................................................................................... 29 

5.4 NJA 1982 s 244.(Byggma Syd-fallet) ...................................................................................... 31 

5.5 NJA 1992 s 375 (Himlebolagsfallet) ....................................................................................... 32 

5.6 NJA 1993 s 188.(Gillettefallet) ............................................................................................... 34 



4 
 

5.7 NJA 2006 s. 420 (Konkursförvaltarfallet) ............................................................................... 36 

6. Ansvarsgenombrott i internationell rätt ....................................................................................... 38 

6.1 Inledning ................................................................................................................................ 38 

6.2 Tyskland ................................................................................................................................. 39 

6.2.1 Bakgrund........................................................................................................................ 39 

6.2.2 Konzernauzenrecht för AG och GmbH .......................................................................... 39 

6.2.3 Osjälvständiga bolag ...................................................................................................... 40 

6.2.4 Lagstiftat ansvarsgenombrott ....................................................................................... 40 

6.2.5 Durchgriffshaftung ........................................................................................................ 40 

6.3 USA ........................................................................................................................................ 41 

6.3.1 Bakgrund........................................................................................................................ 41 

6.3.2 Piercing The Corporate Veil ........................................................................................... 42 

7. Ersättning för rättegångskostnader .............................................................................................. 46 

7.1 Sammandrag av lagstiftningen .............................................................................................. 46 

8. Avslutande diskussion och analys ................................................................................................. 49 

8.1 Svensk rätt och utländsk rätt i jämförelse ............................................................................. 49 

8.2 Analys av svensk rätt ............................................................................................................. 49 

8.3 Lagstiftning och ansvarsgenombrott ..................................................................................... 50 

8.4 Doktrin ................................................................................................................................... 51 

8.5 Rättspraxis ............................................................................................................................. 53 

8.6 Kriterier för ansvarsgenombrott ........................................................................................... 56 

8.7 Vem kan blir föremål för ansvarsgenombrott ....................................................................... 56 

8.8 Processbolag och sammanfattande tankar ........................................................................... 57 

Käll- och litteraturförteckning ............................................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Processbolag är benämningen på en juridisk person som en part i en process använder sig av för att 

undvika att betala för eventuella rättegångskostnader.1  

Bolaget kan antingen startas specifikt för detta syfte eller innehas sedan tidigare. Den tvistiga 

fordringen överlåts till processbolaget som sedermera driver processen. Den vinnande partens 

rättegångskostnader i ett mål skall enligt 18 kap. 1 § Rättegångsbalken (nedan RB) ersättas av den 

tappande parten. Tanken med regleringen torde vara att den som har fått rätt skall ersättas för de 

kostnader som det inneburit att bevisa detta. Rättegångskostnaderna i ett mål kan snabbt uppgå till 

mycket stora summor varför regleringen är av yttersta vikt för den vinnande parten.  

Problem uppstår när betalningsskyldigheten i 18 kap. 1 § RB kringgås genom ett utnyttjande av den 

ansvarsfrihet för ett aktiebolags skulder som följer av 1 kap. 3 § aktiebolagslagen (nedan ABL). En 

person eller ett företag som via ett underkapitaliserat processbolag driver en process, kan vid en 

förlust försätta processbolaget i konkurs och härigenom undslippa ansvar för motpartens 

rättegångskostnader. Även om användandet av processbolag inte är ett vanligt förekommande 

fenomen är frågeställningen nog så viktig. En vinnande dom kan för den vinnande parten snabbt 

omvandlas till en pyrrhusseger om motparten inte kan betala. 

Hur dylika situationer som de ovan nämnda skall lösas råder det delade meningar om. Frågan är om 

ett ansvarsgenombrott kan ske i dessa situationer och i sådana fall mot vem, det kan här röra sig om 

såväl aktieägare som styrelse, VD och konkursförvaltare beroende på vem som har det bestämmande 

inflytandet över rörelsen. Med ansvarsgenombrott menas att betalningsansvaret bryter igenom den 

vanligtvis uppställda muren mellan bolaget och aktieägarna.2  

Enligt Betalningsansvarskommittén3 kan ett sådant ansvar även komma att åläggas annan med 

inflytande över bolaget.4 Såväl aktieägare som styrelse, VD och konkursförvaltare kan då bli ansvariga 

för bolagets skulder. 

 

                                                           
1
 Benämningen processbolag har använts av rätten bl.a. i domen T 3004-08 (Punctator-fallet) se nedan under 

4.1. Benämningen kan även ses i flertalet artiklar på Infotorg Juridik samt i ett uttalande av Anne Ramberg, 
generalsekreterare i Advokatsamfundet. 
2
 SOU 1987:59, Ansvarsgenombrott m.m. s 43. 

3
 Betalningsansvarskommittén var ansvarig för utformandet av SOU 1987:59, Ansvarsgenombrott m.m. mer om 

denna utredning nedan i kap. 3.  
4
 SOU 1987:59, Ansvarsgenombrott m.m. s 43 
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1.2 Problemformulering  

En part använder sig av ett underkapitaliserat processbolag, för att minimera eget ansvar för 

rättegångskostnader i händelse av förlust i målet. Efter förlust i målet försätts bolaget i konkurs och 

detta resulterar i att ersättning för rättegångskostnader ej utgår. Är detta grund för 

ansvarsgenombrott?   

Vem kan i en dylik situation beröras av ett ansvarsgenombrott? 

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med framställningen är att utreda hur institutet ansvarsgenombrott är uppbyggt samt 

dess förhållande till fenomenet processbolag. Redogörelsen skall även framställa riktlinjer som kan 

ge vägledning för när ansvarsgenombrott blir aktuellt. Vem som kan åläggas ansvar enligt principerna 

om ansvarsgenombrott är en intressant fråga och skall med utgångspunkt i det ovanstående utredas.  

Det ämne jag skall behandla är juridiskt komplext och kräver förkunskap i såväl aktiebolagsrätt som 

processrätt. Framställningen riktar sig således i huvudsak till jurister. 

1.4 Metod  

Jag har för att genomföra min undersökning använt mig av sedvanlig rättsdogmatisk metod. Jag har 

studerat lagtext, förarbeten, doktrin samt rättspraxis. Eftersom någon generell regel om 

ansvarsgenombrott ej finns upptagen i lag har dock förarbeten, rättspraxis och doktrin använts som 

mina huvudsakliga rättskällor för att undersöka gällande rätt. De lagregler som har studerats är 

knutna till det generella ansvarsgenombrottet på det sätt att det utgör specifika situationer där 

ansvarsgenombrott är reglerat i lag. Det rör sig här primärt om ABL men ansvarsgenombrott är en 

företeelse som likaledes aktualiseras i andra lagstiftningar. En kortare överblick över vilka dessa är 

kommer således att ges, bl.a. miljöbalken, skattebetalningslagen samt konkurslagen.  Även 

rättegångsbalkens regler om ersättning för rättegångskostnader samt lagen 1980:307 om skyldighet 

för utländsk kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader har behandlats. Denna genomgång 

har gjorts för att visa på hur reglerna om ersättning för rättegångskostnader fungerar samt visa att 

man i speciella fall kan kräva säkerhet av motparten för att garantera att man erhåller ersättningen. 

 Jag har använt lagtext, förarbeten, doktrin och rättspraxis ifrån Sverige för att utröna rättsläget, 

samt hur detta kan tänkas korrespondera med användandet av processbolag. Jag  har även tittat på 

hur rättsreglerna för ansvarsgenombrott ser ut i USA och Tyskland för att få en bredare förståelse.  
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Framställningen är i dessa delar av jämförande karaktär mellan olika rättsordningar. Såväl i doktrin5 

som i lagstiftningsarbetet6 har ansvarsgenombrottsinstitutet diskuterats i ett internationellt 

perspektiv varför jag anser att en sådan diskussion hör hemma även i detta arbete. 

Tyskland som jämförelseobjekt har valts ut bl.a. beroende på att det är ett EU-land samt att det är 

Europas största ekonomi7. Utöver detta är Tyskland ett av få länder där man löst frågan om när ett 

moderbolag ansvarar för ett dotterbolags skulder i lag. Det vill säga att ansvarsgenombrott så långt 

det berör ansvarsgenombrott i koncernförhållanden är reglerat i lag. Det finns även en princip om 

ansvarsgenombrott i tysk praxis. Tyskland är ett till Sverige rättsligt närliggande land, det är således 

intressant att se hur frågan har behandlats där och genom detta få en större förståelse för 

användandet av ansvarsgenombrott. 

USA är världens största ekonomi och tillämpar common law. Jag anser att det är till gagn för arbetet 

att man utöver att jämföra olika länder, samtidigt också jämför olika rättssystem. Även England har 

ett common law system, dock får USA anses vara något av ett föregångsland när det gäller 

diskussionen om ansvarsgenombrott varför jag har valt att koncentrera mig på hur deras system är 

uppbyggt.  

 I USA uppkommer inte problemet med processbolag då man där ej får ersättning för sina 

rättegångskostnader av den förlorande parten. De generella principerna och riktlinjerna för 

ansvarsgenombrottsinstitutet är dock detsamma oberoende av om problematiken med processbolag 

existerar eller ej. En genomgång av även USA:s regelsystem synes således vara på sin plats för att 

tydligt och klart visa på de principer som där finns för ansvarsgenombrott. Denna genomgång 

kommer att hjälpa läsaren att få en större förståelse för problemet samt se hur man löst det i andra 

rättsordningar.  

1.5 Disposition  

Denna uppsats kommer att i sin första del, sin referensram, ge en översiktlig bild över institutet 

ansvarsgenombrott. Processbolag kan ganska kortfattat beskrivas, något som gjorts ovan, och när 

det nästan inte finns någonting skrivet om dylika i doktrin eller praxis kommer dessa endast att 

kortare omnämnas i referensramen. Punctatorfallet som redovisas i avsnitt 5.1 är dock ett målande 

exempel på hur förloppet med processbolag kan se ut. I genomgången av 

ansvarsgenombrottsinstitutet kommer att redogöras för några huvudområden såsom; 

                                                           
5
 Se t.ex. Brocker/Grapatin, Ansvarsgenombrott. s 65 ff. Rodhe, Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder. s 

490 f.  
6
 Se t.ex. SOU 1987:59. s 59 ff. Prop 2004/05:85. s 208. 

7
 http://www.swedenabroad.com/Page____25548.aspx  (2011-06-07, 15.39). 

http://www.swedenabroad.com/Page____25548.aspx
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Ansvarsgenombrott enligt lag, ansvarsgenombrott i doktrin, ansvarsgenombrott i lagstiftningsarbetet 

samt ansvarsgenombrott i praxis. Ersättning för rättegångskostnader kommer även att behandlas för 

att ge en bild av varför processbolagen kan skapa problem för den vinnande parten i ett mål. Efter 

detta kommer det göras en utblick för att ge en bild av rättssystemen och 

ansvarsgenombrottsinstituten i såväl Tyskland som USA. Referensramen kommer att följas av en 

sammanfattande analys av de i referensramen upptagna styckena.  I den sammanfattande analysen 

kommer slutsatserna redovisas tillsammans med de punkter som ger vägledning åt när 

ansvarsgenombrott kan komma att ske, samt mot vem det kan riktas. Här kommer även frågan 

besvaras om huruvida ansvarsgenombrott kan ske vid användande av processbolag eller ej.   

1.6 Definitioner 
Begreppet ansvarsgenombrott är ett tvistigt begrepp där definitionen är långt ifrån tydlig, klar eller 

bestämd. I sin lagkommentar till aktiebolagslagen definierar Nerep och Samuelson 

ansvarsgenombrott som ”situationer där en aktieägare i ett aktiebolag, på grund av vissa särskilda 

regler, blir förpliktad att svara för aktiebolagets skulder”.8  

Nerep och Samuelson anser alltså att begreppet ansvarsgenombrott innefattar såväl lagstadgade fall 

som principer utvecklade i praxis.  

Enligt Betalningsansvarskommittén stannar ansvaret dock inte vid aktieägare utan utsträcks till att 

även omfatta andra med inflytande över bolaget.9 Kedner/Roos/Skog, Rodhe och Ramberg begränsar 

sin definition av begreppet till att endast avse de icke lagreglerade fall som utvecklats genom 

praxis.10 I ”juridikens termer” definieras ansvarsgenombrott som att ”en bakomliggande intressent, t 

ex aktieägare, mot vanliga principer blir ansvarig för ett aktiebolags skulder.”11  

Efter en genomgång av praxis, doktrin samt förarbeten har jag valt att i detta arbete använda mig av 

den vidare definition som Betalningsansvarskommittén använt sig av, nämligen den att 

ansvarsgenombrott kan drabba såväl aktieägare som annan med inflytande över bolaget. 

Genomgången har inte gett skäl för att frångå en sådan tolkning, när det gäller processbolag och 

ansvarsgenombrott torde detta också vara den mest ändamålsenliga tolkningen. Nya rättsfall12 på 

området har med önskvärd tydlighet visat att det i ett globalt samhälle blir allt lättare att skapa 

                                                           
8
 Nerep/Samuelsson, Aktiebolagslagen – en lagkommentar (Kapitel 1-10). s 19. 

9
 SOU 1987:59, s 43. 

10
 Kedner/Roos/Skog, Aktiebolagslagen med kommentar del I (1-9 kap). s 16. Ramberg, Bolagsrättslig 

striptease. Om gäldansvaret i kommissionärsbolag och liknande bolagskonstruktioner. s 246 fotnot 2. Rodhe, 
a.a.  s 486. 
11

 Bergström, m fl, Juridikens termer, s 12. 
12

 T.ex. T 3004-08 (Punctator-fallet) se nedan under 4.1. 
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konstellationer av bolag där man döljer vem den egentliga ägaren är.13 Ett ansvarsgenombrott som 

även omfattar ”annan med inflytande över bolaget” synes således korrekt, en tolkning som även fått 

stöd i praxis14. 

Fall av lagstadgat ansvar för aktieägare och annan återfinns såväl i som utanför ABL. Såväl 

Brocker/Grapatin15 som betalningsansvarskommittén16 har valt att dela upp definitionerna så att 

ansvar reglerat i ABL definierats såsom ”ansvar enligt lag” eller ”annans betalningsansvar enligt lag” 

medans ansvar som ej reglerats i lag definierats som ”ansvarsgenombrott”. Jag anser dock att denna 

uppdelning endast leder till förvirring då det i min mening rör sig om samma sorts ansvar, något som 

även Nerep/Samuelson17 anser. I detta arbete kommer lagstadgat ansvar således att definieras som 

”Ansvarsgenombrott i lag”. 

Definitionen av ansvarsgenombrott för detta arbete är således: när en aktieägare eller annan person 

med inflytande över bolaget hålls ansvarig för bolagets förpliktelser utan att detta reglerats genom 

avtal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 För utförligare diskussion se nedan under avsnitt 7.2. 
14

 Se bl.a. T 3004-08 (Punctator-fallet),NJA 1975 s 45(Holmenbolagsfallet), NJA 1993 s 188(Gillettefallet). 
15

 Brocker/Grapatin, a.a. s 11. 
16

 SOU 1987:59. s 45.  
17

 Nerep/Samuelsson, a.a (Kapitel 1-10). s 20. 
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2. Ansvarsgenombrott i lag 

2.1 Ansvarsgenombrott i ABL 
Ansvarsgenombrott med stöd i aktiebolagslagen regleras i ABL 25 kap. Ansvaret för styrelsen och 

annan som handlar å bolagets vägnar regleras i ABL 25 kap. 18 §, här stipuleras att; 

 ”Om styrelsen har underlåtit att  

1. i enlighet med 13 § upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning enligt 14 §, 

2. i enlighet med 15 § sammankalla en första kontrollstämma, eller 

3. i enlighet med 17 § ansöka hos tingsrätten om att bolaget skall gå i likvidation, 

svarar styrelsens ledamöter solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid 

som underlåtenheten består. 

 

   Den som med vetskap om styrelsens underlåtenhet handlar på bolagets vägnar svarar solidariskt 

med styrelsens ledamöter för de förpliktelser som därigenom uppkommer för bolaget.” 

Betalningsansvaret för aktieägare regleras i ABL 25 kap. 19 § som stipulerar att; 

” En aktieägare som med vetskap om att bolaget är skyldigt att gå i likvidation enligt 17 § första 

stycket deltar i ett beslut att fortsätta bolagets verksamhet ansvarar solidariskt med dem som svarar 

enligt 18 § för de förpliktelser som uppkommer för bolaget efter den tidpunkt som anges i 17 § andra 

stycket.” 

I aktiebolagslagen regleras således ansvar som grundar sig i att styrelsen underlåtit att 

1. upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning, 

2. sammankalla första kontrollstämma, eller  

3. i enlighet med 17 § ansöka hos tingsrätten om att bolaget skall träda i likvidation.  

Solidariskt betalningsansvar föreligger här för såväl aktieägare, styrelse och annan som medverkar till 

beslut att fortsätta bolagets verksamhet trots vetskapen om att likvidationsrisk föreligger.18 Detta 

ansvar gäller för alla förpliktelser som uppkommer efter det att beslutet fattats, här under torde 

även icke-beslut falla. Vid det fall att en aktieägare lägger ner sin röst, när skyldighet föreligger att 

rösta för att bolaget skall försättas likvidation, bör sannolikt skadeståndsansvar föreligga.19  

Utöver de ovan nämnda regleringarna finns även skadeståndsansvar reglerat i ABL. 

Skadeståndsansvaret är egentligen inte ett regelrätt ansvarsgenombrott men berör en persons 

                                                           
18

 Brocker/Grapatin, a.a. s 16. 
19

 Brocker/Grapatin, a.a. S 18. 
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betalningsansvar i aktiebolagsförhållanden enligt lag och kommer således att redogöras för här. 

Brocker/Grapatin anser att aktiebolagslagens skadeståndsbestämmelser möjligen kan ses som ett 

alternativ till ansvarsgenombrott, och att 29 kap. 3 § ABL torde vara tillämpligt på förfaranden av 

dylik natur.20 En redogörelse för dessa regler synes således på sin plats.  

2.2 Skadeståndsansvar i ABL 
Skadeståndsansvar enligt ABL regleras i 29 kap. 1-3 §§ ABL. I dessa paragrafer regleras ansvaret för 

stiftare, styrelse, verkställande direktör, revisor, lekmannarevisor, särskild granskare samt aktieägare. 

Enligt bestämmelsen i 29 kap 3 § ABL skall aktieägare ersätta skada 

”som han eller hon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogar bolaget, en aktieägare eller någon 

annan genom att medverka till överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller 

bolagsordningen.” 

Ansvaret för stiftare, styrelse, verkställande direktör, revisor, lekmannarevisor samt särskild 

granskare regleras i 29 kap § 1-2 ABL och har samma innebörd. 

Lagrummet är även direkt tillämpligt på likvidator genom hänvisning i 25 kap. 30 § 1st ABL.21 

Ansvaret i 29 kap §1-2 är ett culpaansvar och förutsätter således att ett orsakssamband kan påvisas 

mellan den skadegörande handlingen och den uppkomna skadan.22 Endast om bolagets insolvens 

förelegat redan före åtgärden eller uppstår så snart åtgärden genomförts, sammanfaller tidpunkten 

för åtgärdens företagande med tidpunkten för uppkomsten av medelbar skada för den enskilde 

borgenären.23 En borgenär är således inte berättigad till skadestånd endast på den grunden att en 

överträdelse skett som medfört att medel frånhänts bolaget.24  

Utöver skadestånd kan, om en aktieägare grovt missbrukat sitt inflytande i bolaget, bolaget av 

domstol bli ålagt att lösa in kärandens aktier.25  Anledningen till att lagstiftaren antagit ytterligare 

reglering utöver skadeståndsskyldigheten är att denna inte ansetts vara en tillräckligt effektiv 

sanktion vid systematiskt maktmissbruk från aktieägarens sida.26 

Den stora svårigheten i ansvarsfrågan är att avgöra vilken grad av omsorg, kunskap, skicklighet och 

förutseende man rimligen kan kräva. Här gäller även att ta hänsyn till aktiebolagets typ, storlek och 

                                                           
20

 Brocker/Grapatin, a.a. s 31. 
21

 Se prop. 1975:103 s. 540. 
22

 Brocker/Grapatin, a.a. S 19. 
23

 NJA 1979 s 157. 
24

 Brocker/Grapatin, a.a. s 19. 
25

 ABL 25 kap 22 §. 
26

 Brocker/Grapatin, a.a. s 20 
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organisation.27 Man måste även begränsa skadeståndsskyldigheten och avskära ansvaret ifrån helt 

osannolika skador och följder. Den skadeståndsrättsliga term som används för att avskärma 

ersättningsgilla skador ifrån andra skador är adekvans. När man pratar om adekvans och att 

avskärma vissa skador åsyftas framförallt att begränsa ansvaret för följdskador. Möjligheten för 

personen A att förutse att åtgärden B skulle leda till skadan C tas således med i beaktningen för 

avgörandet av hur stort skadeståndet skall bli.28  

Vid aktiebolagsrättsliga spörsmål har dock culparegeln utvecklats i objektiv riktning, förhållandet 

mellan B och C är ofta klart eller möjligt att framställa på entydigt sätt.29Om en ledamot eller VD(A) 

försummat bolagsrättsliga normer, eller andra förpliktelser enligt ABL eller bolagsordningen(B), och 

det som en konsekvens av detta uppkommer en skada för bolaget (C), föreligger det således nästan 

uteslutande ett adekvat orsakssamband.30 

I reglerna om styrelseledamot, verkställande direktör och stiftares31 ansvar så stadgas det att 

ansvaret inträffar när ”han eller hon fullgör sitt uppdrag”32. Detta innebär således att den som 

erhåller ett uppdrag efter att den skadevållande handlingen inträffat ej ansvarar för skadan.33 Ej 

heller ansvarar den som utan sin vetskap blivit utsedd till styrelseledamot eller verkställande 

direktör.34  

I särskilda fall kan en person i organställning förorsaka bolaget skada genom åtgärd som han får 

anses vidtagit såsom tredje man i förhållande till bolaget. Vid sådana fall får eventuell 

skadeståndsskyldighet bedömas med utgångspunkt i köprättens regler och ej aktiebolagsrätten.35 Det 

kan till exempel röra sig om att en leveransskyldighet som finns gentemot bolaget ej uppfylls. Skada 

förorsakad utanför uppdraget faller ej in under aktiebolagslagens regler för skadeståndsskyldighet.36 

2.3 Olovlig vinstutdelning 
En utdelning i ett aktiebolag sker vanligtvis som ett sätt för aktiebolaget att dela ut hela eller en del 

av vinsten till aktieägarna. Utdelningen ifrån ett aktiebolag är reglerat i 17 kap. ABL och regleringen 

skall tillse att det bundna egna kapitalet inte uttöms, regeln är till för att skydda fordringsägares och 

aktieägares intressen. En utdelning får inte överskrida vad som enligt fastställd balansräkning utgör 

                                                           
27

 Nerep/Samuelsson, Aktiebolagslagen – en lagkommentar(Kapitel 23-32). s 337. 
28

 Nerep/Samuelsson, a.a (Kapitel 23-32). s 338. 
29

 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar. s 49. 
30

 Nerep/Samuelsson, a.a (Kapitel 23-32). s 340. 
31

 Se ovan s. 10.  
32

 29 kap. 1 § ABL. 
33

 Se SOU 1971:15 s 353. 
34

 Nerep/Samuelsson, a.a (Kapitel 23-32). s 348. 
35

 Se SOU 1971:15 s 353. 
36

 Se SOU 1971:15 s 353. 
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fritt eget kapital, ej heller får medel utdelas som enligt lag eller bolagsordning skall avsättas till 

reservfond.37  Enligt 17 kap. 3 § 2 st ABL får bolaget endast företaga en sådan utdelning om 

”den framstår som försvarlig med hänsyn till  

1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, 

och 

2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.” 

Sker en utdelning i strid med dessa regler blir personen som mottagit utdelningen återbäringsskyldig 

om bolaget visar att han eller hon insåg eller bort inse att värdeöverföringen stod i strid med ABL.38 

2.4 Aktieteckning till underkurs 
I samband med ett aktiebolags bildande skall aktiekapitalet fastställas. Aktiekapitalet måste uppgå till 

minst 50 000 SEK och måste tillföras bolaget vid bildningen, antingen i form av kontanter eller i form 

av apportegendom. På konstituerande stämma skall, efter ett konstaterande av att aktiekapitalet 

tillförts bolaget, beslut fattas om bolagets bildande. Om det senare uppdagas att fullständigt belopp 

ej tillförts bolaget, alternativt att apportegendomen är felaktigt värderad, blir aktietecknaren 

tillskottspliktig för bristen.39 Tillskottsplikten gäller dock endast upp till det nominella beloppet, 

aktietecknaren är följaktligen inte skyldig att täcka en eventuell överkurs.40 Även visst annat fall har 

ansetts konstituera en situation där tillskottsplikten inte fullgjorts, nämligen när det inbetalade 

beloppet, sedan detta lyfts från bankräkningen, lånas tillbaka till aktietecknaren före det att bolaget 

registrerats. 41 

2.5 Underlåtelse att inge årsredovisning 
Utöver de i ABL reglerade fallen av ansvarsgenombrott kan styrelseledamöter och VD åläggas att 

ansvara för bolagets förpliktelser vid det fall de underlåter att ingiva årsredovisning inom femton 

månader efter räkenskapsårets utgång. 42 De går dock fria ifrån ansvar om de ”visar att underlåten-

heten att sända in årsredovisning och revisionsberättelse inte beror på försummelse av honom eller 

henne”. 43 

Detta är en av de regleringarna i lag tillsammans med det personliga ansvaret för bolagets skatter 

och avgifter som riskerar att slå hårdast mot en företagare. En företagare som underlåter att ingiva 

                                                           
37

 17 kap 3 § ABL. 
38

  17 kap 6 § ABL, 17 kap 7 § ABL. 
39

 2 kap 15 § 2 st. ABL, tillskottsplikt. 
40

 Brocker/Grapatin, a.a. s 27. 
41

 Brocker/Grapatin, a.a. s 27. (Låneförbudet träffar inte ett lån där aktietecknaren är bolag i samma koncern, 
däremot kan lånet ogiltigförklaras med stöd av Sueciaprincipen, Se fotnot 78). 
42

 8 kap 12 § första stycket årsredovisningslagen. 
43

 8 kap 12 § andra stycket årsredovisningslagen. 
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en kopia på sin årsredovisning innan tidsfristen är till ända riskerar genom nämnda reglering att bli 

personligt ansvarig för alla skulder som uppkommit under perioden.  

Efter det att handlingarna sänts in uppstår dock inget ansvar för ”förpliktelser som uppkommer efter 

det att handlingarna har kommit in till registreringsmyndigheten.” 44 

2.6 Skatter och avgifter 
Företrädare för bolaget kan åläggas att ansvara för skatter och avgifter.45 Inom skatterätten 

behandlas aktiebolaget och dess delägare som skilda skattesubjekt. Aktiebolags vinst beskattas först 

hos bolaget som bolagsskatt och sedan när den delas ut beskattas den hos aktieägarna som kapital-

vinst alternativt inkomst av tjänst. Det är detta som konstituerar den så kallade dubbelbeskattningen.  

Vanligtvis upprätthålls den aktiebolagsrättsliga grundprincipen att aktieägare är fria från personligt 

ansvar för bolagets förpliktelser, även när det gäller bolagets skatter och avgifter. I vissa situationer 

kan dock bolagsföreträdaren åläggas ett personligt ansvar för bolagets skattemässiga förpliktelser.46  

Med företrädare avses vanligtvis bolagets styrelse samt dess verkställande direktor. Särskilt vanligt 

har varit att en verkställande direktör med ägarintresse i bolaget blivit föremål för statens krav.47 

Även den som endast är aktieägare i ett bolag kan emellertid anses som företrädare för bolaget, 

exempelvis om denne rent faktiskt leder och fördelar arbetet, eller om denne påverkar bolaget samt 

dess ekonomi.48 

2.7 Återvinning i konkurs 
En återvinning i konkurs är inte nödvändigtvis att anse som ett ansvarsgenombrott. Effekten kan 

dock bli densamma. Ponera att ett dotterbolag i en koncern istället för att betala bolagets fordrings-

ägare överför bolagets tillgångar till moderbolaget för att därefter försättas i konkurs. En sådan 

transaktion kan på talan av konkursboet återgå med stöd av konkurslagens återvinningsregler.  

I 4 kap. 5 § konkurslagen stadgas det att ” En rättshandling, varigenom på ett otillbörligt sätt en viss 

borgenär har gynnats framför andra eller gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna eller 

hans skulder har ökats, går åter, om gäldenären var eller genom förfarandet, ensamt eller i förening 

med annan omständighet, blev insolvent samt den andre kände till eller borde ha känt till gälde-

närens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig.” 

                                                           
44

 8 kap 12 § andra stycket årsredovisningslagen. 
45

 12 kap. 6 §, 12 § och 13 § skattebetalningslagen (1997:483) 
46

 Brocker/Grapatin, a.a. s 20. Se exempelvis 12 kap. 6 §, 12 § och 13 § skattebetalningslagen (1997:483) 
47

 Brocker/Grapatin, a.a. s 20. 
48

 Brocker/Grapatin, a.a. s 21. 
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Beträffande gåva går en sådan åter – med vissa undantag – om den fullbordats senare än sex 

månader före fristdagen. ”En gåva som har fullbordats dessförinnan men senare än ett år eller, när 

den har skett till någon som är närstående till gäldenären, tre år före fristdagen går åter, om det inte 

visas att gäldenären efter gåvan hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans 

skulder.”  Det finns fler situationer behandlade i konkurslagen där återvinning blir aktuellt, bl.a. vid 

förtäckta gåvor och vid ställande av säkerhet.  

Genomgående i konkurslagen är att återvinningsfristerna är längre när transaktionerna avsett när-

stående.49 Moderbolag/aktieägare räknas som närstående enligt 4 kap. 3 § 2 st p 1 KonkL. När-

stående är även ”den som genom en ledande ställning har ett bestämmande inflytande över verk-

samhet som näringsidkaren eller den juridiska personen bedriver.”50En person som äger minst en 

tredjedel av aktierna i gäldenärsbolaget anses också vara närstående.51 

2.8 Miljörätt 
Det senaste rättsområde som har utretts med avseende på lagreglerat ansvarsgenombrott är 

miljörätten. Regeringen övervägde här att föra in en regel om ansvarsgenombrott i miljöbalken. 

Någon sådan reglering tillkom dock ej med motiveringen att det enligt de företagna undersök-

ningarna inte fanns något praktiskt behov av dylik lagstiftning.52 Den praxis som fanns på området 

ansågs ge möjlighet att komma åt de mest flagranta överskridandena och någon ytterligare reglering 

ansågs således ej nödvändig.53 

 

 

 

 

                                                           
49

 SOU 1987:59. s 49. 
50

 4 kap 3 § andra st p 3 KonkL 
51

 Brocker/Grapatin. a.a. s 28 
52

 SOU 2006:39 s. 261 f 
53

 SOU 2006:39 s. 261 f 
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3. Ansvarsgenombrott i förarbeten  

3.1 Inledning 

Ansvarsgenombrott är något som vid flera tillfällen har tagits upp i lagstiftningsarbetet. Man har 

både diskuterat problemet generellt och lagt fram förslag på lagstiftning.54 Någon generell regel om 

ansvarsgenombrott har dock aldrig antagits och anledningen till detta synes vara den osäkerhet som 

råder inför hur en dylik regel skulle utformas. Det finns en rädsla hos lagstiftaren för att en reglering 

snarare än att underlätta och förtydliga istället kommer att skapa en onödig rättsosäkerhet. Ansvars-

genombrott är ett relativt vitt begrepp där man inte utan besvär kan begränsa vilka situationer som 

skall falla innanför och vilka som skall lämnas därhän. Därför riskerar en lagstiftning att bli allt för 

generellt uttryckt. En vag lagstiftning med generella termer riskerar snarare att öka osäkerheten än 

att minska den. 55 

3.2 Betalningsansvarskommitténs betänkande, SOU 1987:59 

I betänkande av betalningsansvarskommittén56, SOU 1987:59, gjordes en omfattande utredning av 

ansvarsgenombrottsinstitutet. En central fråga för kommittén var att utreda i vilka fall det kunde 

finnas behov av regler om annans betalningsansvar för skulder i aktiebolag och ekonomiska 

föreningar.57 Man ville inte genom en uppluckring av ansvarsfriheten hämma eller försvåra seriös 

näringsverksamhet. Principen om delägarnas frihet från ansvar för aktiebolags och föreningars 

skulder skulle framgent fortsätta att vara vägledande. De typfall man primärt tog sikte på var de där 

det står klart att samhällets och andra borgenärers intressen illojalt har åsidosatts.  

De stora kreditgivarna, till vilka banker och huvudleverantörer räknades, förutsattes enligt 

kommittén bevilja sina krediter på grundval av en ingående analys av bolagets och ekonomi och av 

verksamhetens framtidsutsikter.58 Om kreditgivarna väljer att avstå ifrån att betinga sig säkerhet eller 

borgensåtagande får detta således betraktas som ordinärt affärsmässigt risktagande. Denna 

borgenärskategori hade således inte enligt kommittén något behov av att erkännas möjligheten till 

ansvarsgenombrott. 

För de mindre leverantörerna ansåg dock kommittén att en dylik behandling inte skulle bli rättvis. De 

hade enligt kommittén av konkurrens- och effektivitetsskäl i realiteten inte någon praktisk möjlighet 

                                                           
54

 Se exempelvis nedan diskuterade SOU och Prop. 
55

 Prop 1990/91: 198 s. 42 ff 
56

Kommittén bestod av justitiekanslern Hans Stark, advokaten Göran Hellberg, riksdagsledamöterna Lars-Erik 
Lövdén, Karl Anders Peterson och Bengt-Ola Ryttar, chefsåklagaren och riksdagsledamoten Bengt Harding 
Olson samt kommunalrådet f.d. riksdagsledamoten Joakim Ollén. Stark utsågs till ordförande. 
57

 SOU 1987:59 s. 40 f. 
58

 SOU 1987:59 s. 93f. 
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att välja affärspartner baserat på dennes ekonomiska ställning. Denna grupp hade således ett 

jämförelsevis stort behov av rättsskydd.  

Vad gällde stat, kommun och löntagare ansågs dessa redan skyddas i tillfredställande mån av 

gällande lagregler. Möjligheten att föra talan om ansvarsgenombrott för dessa parter ansågs således 

vara av marginell betydelse.  

En speciell och extra skyddsvärd grupp ansåg utgöras av personer vars fordringar uppkommit i utom-

obligatoriska förhållanden, dvs. de som utan eget val blivit borgenärer i förhållande till bolaget. Det 

kan, såsom i rättsfallet NJA 1947 s. 647 (Kraftverksfallet)59 gälla en fastighetsägare som fått sin 

fastighet skadad till följd av bolagets verksamhet. Det kan här även vara fråga om en konsument som 

skadats av en av bolaget tillhandahållen farlig produkt, eller så kan det röra sig om anspråk på ersätt-

ning för miljöskador. Denna grupp ansågs ha ett än större behov av ökat skydd för sina anspråk än de 

fordringsägare som, åtminstone teoretiskt, genom förutseende kan gardera sig mot förluster.60 

Kommittén påpekade dock att om man - av rättspolitiska skäl - ville åstadkomma en allmännare 

säkerhet för skadelidande i utomkontraktuella förhållanden, andra åtgärder- såsom föreskrifter om 

adekvata kapitalresurser, eller ställande av säkerhet vid särskilt riskfylld verksamhet- synes 

effektivare och mer ändamålsenliga. Kommitténs slutsats blev att regler om ansvarsgenombrott 

erfordrades och skulle inte endast vara till gagn för rättstillämpningen utan var även en rättssäker-

hetsfråga. Lagregleringen var tänkt att fungera som en viktigt säkerhetsventil. Förhoppningen var 

även att, genom att ansvarsgenombrott blev allmänt känt, aktieägare och bolagsledningar i 

tveksamma fall skulle uppmuntras att iakttaga särskild försiktighet när det gällde åtgärder till skada 

för borgenären. 61 

Kommittén ansåg det stå klart att regler om ansvarsgenombrott måste ha sin huvudsakliga inriktning 

mot de personer som har ägarintresse i bolaget.62 Dock ansåg kommittén att regler om ansvars-

genombrott som befattar sig enbart med frågan om just aktieägarnas ansvar skulle bli otillfreds-

ställande och i vissa fall helt förfela sitt mål. Man ansåg att då den verkliga makten långtifrån alltid 

låg hos aktieägaren skulle en regel som undantagslöst utpekade dem som ansvariga, vara inkons-

ekvent och orättvis.  

                                                           
59

 Fråga i målet var om huruvida kraftverksägare, vilka bildat intressentbolag för att inneha en dammbyggnad 
mellan två sjöar och därigenom utnyttja regleringsmöjligheterna, kunna anses vara ansvariga för skada som 
uppkommit genom åtgärder för dammens skötsel och underhåll. Se nedan, 5.2. 
60

 SOU 1987:59 s. 94f. 
61

 SOU 1987:59 s. 95-96. 
62

 SOU 1987:59 s. 14 f 
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Det fanns enligt kommittén ett flertal situationer där beslutanderätten har förskjutits från 

aktieägarna till andra personer. En adekvat lösning på dessa situationer var att låta ansvar på samma 

grunder som för aktieägare göras gällande mot den som har haft bestämmande inflytande över 

bolagets verksamhet.  Utöver ett bestämmande inflytande krävs även att personen i fråga använt sig 

av detta inflytande på ett gentemot bolagsborgenärerna otillbörligt sätt. En konsekvens var att 

bestämmelsen om ansvarsgenombrott på detta sätt kunde komma att tillämpas på de som döljer ett 

aktieinnehav genom anlitande av bulvan. Kommittén ansåg även att det i bolagsgrupperingar med 

inslag av korsvist ägande kan inträffa att aktierna till största delen ägs av bolagen själva. Utan en dylik 

utvidningsregel skulle det enligt kommittén ej vara möjligt att vid behov rikta en ansvarsgenombrott-

stalan mot personer inom den för bolagen gemensamma företagsledningen.   

Bestämmelsen var som ovan anfört avsedd att kunna tillämpas på envar som har ett bestämmande 

inflytande över ett bolags verksamhet. Här kan exempelvis en kreditgivare som satt sig i en position 

med bestämmande inflytande över verksamheten bli föremål för ansvarsgenombrott om han miss-

brukar sin maktposition på ett gentemot borgenärerna otillbörligt sätt. Något hinder mot att på 

samma grunder döma en styrelseledamot eller verkställande direktör till ansvar förelåg ej enligt 

kommittén. 

När det gäller talerätten ansåg kommittén att frågan om ansvarsgenombrott i stort sett saknar 

intresse så länge som bolaget självt förmår att betala sina skulder. Att ge en borgenär möjligheten att 

väcka frågan om ansvarsgenombrott utan att bolagets betalningsförmåga blivit klart dokumenterad 

riskerar att ge upphov till situationer till skada för inte bara den som utsätts för anspråket utan även 

bolaget självt. Stora sakliga skäl talade därför för att ett krav på ansvarsgenombrott endast skulle 

kunna uppställas om bolaget blivit försatt i konkurs.  Härigenom ansågs man också markera att 

ansvarsgenombrottet utgör ett exceptionellt rättsmedel.  

I en konkurssituation skulle enligt kommittén konkursboet vara den som i första hand har rätt att 

föra talan om ansvarsgenombrott. Om konkursförvaltaren avstår från att föra sådan talan skulle dock 

enskilda borgenärer inte vara förhindrade att ta upp frågan om ansvarsgenombrott i domstol. Vad en 

sådan talan från enskilda borgenärer kunnat inbringa skulle dock tillfalla konkursboet och fördelas 

bland borgenärerna enligt vanliga regler. 63 

 

 

                                                           
63

 SOU 1987:59 s. 121 f  
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3.2.1 Den föreslagna textens lydelse 

Betalningsansvarskommittén kom fram till följande lagtextförslag: 

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

delägare begagnat sitt inflytande över bolaget på ett gentemot borgenärerna otillbörligt sätt, svarar 

delägaren solidariskt med bolaget för vad som brister. Ansvar inträder dock inte i annat fall än då 

bolagets ekonomiska underlag varit uppenbart otillräckligt i förhållande till verksamhetens art och 

omfattning samt till förutsebara risker. För förpliktelser på grund av avtal med viss borgenär inträder 

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

om bolagets ekonomiska förhållanden.  

Den som utan att vara delägare har ett bestämmande inflytande över bolagets verksamhet är 

ansvarig enligt de grunder som anges i första stycket.  

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

tillämpas bestämmelserna i 4 kap. 19 och 20 §§ konkurslagen (1987:672).64”  

3.2.2 Resultatet av betänkandet. 

Lagrådet var mycket kritisk till förslaget och ansåg att ett behov av en dylik reglering inte fanns. Detta 

på grund av att ansvarsfriheten sedan länge brutits igenom i rättspraxis.65Lagrådet ansåg också att en 

lagreglering på området skulle kunna leda till ökad osäkerhet för näringsidkare som bedriver bolag i 

aktiebolagsform. Lagrådet instämde dock i att det som regel är av värde att kodifiera rättspraxis på 

känsliga områden, och då inte minst sådana områden som har principiell betydelse. Lagrådet ansåg 

dock inte att den föreslagna lagregleringen skulle åstadkomma en bättre klarhet och därmed ökad 

rättssäkerhet. Istället ansågs det finnas fog för att se risker från rättssäkerhetssynpunkt.  

Ord som ”otillbörligt” och ”uppenbart” ansågs vara mindre lyckade eftersom det var allt för allmänt 

hållna samt har utpräglad karaktär av värdeomdömen. ”Otillbörligt” ansågs ha en allt för stark värde-

laddning och knyta för nära an till personliga åsikter. Ordet ”uppenbart” ansågs skapa en allt för kom-

plicerad situation för domstolen då de i efterhand, när bolaget redan satts i konkurs, skulle konstat-

era huruvida konkursrisken varit ”uppenbar” före konkursen. Det torde här enligt lagrådet bli svårt 

att göra en sådan bedömning opåverkad av vetskapen om slutresultatet. 
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Lagrådet hade förståelse för att;  ”genom lagstiftning, framför allt i preventivt syfte, göra företeelsen 

ansvarsgenombrott mera synlig än den hittills blivit i rättspraxis. För att lagstiftningen skall få en 

preventiv effekt krävs emellertid att den enskilde företagaren eller hans juridiska rådgivare kan göra 

en någoriunda konkret förhandsbedömning; de måste kunna förutse hur en tänkt uppläggning av ett 

företag eller en planerad disposition i verksamheten kommer att uppfattas, om frågan om ansvars 

genombrott senare skulle aktualiseras.”66 

Förslaget ansågs inte uppfylla dessa kriterier och betänkandet ledde inte till någon lagstiftning på 

området, regeringen beslutade istället att frågan skulle utredas vidare.  

3.3 Prop 2004/05:85 Aktieägarnas betalningsansvar 

Efter att SOU 1987:59 inte ledde fram till någon lagstiftning beslutade man att frågan skulle utredas 

ytterligare av aktiebolagskommittén. Aktiebolagskommittén fick genom regeringsbeslut den 12 

september 1991 till uppgift att lämna förslag om regler för ansvarsgenombrott.67 Detta tilläggs-

direktiv återkallades dock av den borgerliga regeringen. Efter ett flertal turer fram och tillbaka ansågs 

det år 1994 ånyo finnas starka skäl som talade för en lagfäst regel om ansvarsgenombrott. Man 

beslutade att ge aktiebolagskommittén uppgiften att lämna förslag till bestämmelser om ansvars-

genombrott i samband med antagandet av den nya aktiebolagslagen. Resultatet av den företagna 

utredningen presenterades i SOU 2001:1. Denna SOU lades sedan till grund för Prop 2004/05:85. I 

förarbetena till den nya aktiebolagslagen, nyss nämnda proposition, ansågs att principen om aktie-

ägarnas frihet från betalningsansvar är kännetecknande för aktiebolagsformen och så betydelsefull 

att den med självklarhet skulle bestå.  

Man påpekade dock att principen ej är undantagslös och framhöll som exempel regleringar i aktie-

bolagslagen, såsom 13 kap 8 § samt 15 kap (dåvarande ABL , nuvarande 25 kap 9 § samt 29 kap). 

Generellt ansvar har utdömts (ansvarsgenombrott) när principen om aktieägarnas ansvarsfrihet 

ansetts leda till ett icke godtagbart resultat. 68 Man visade på att undantag gjorts i praxis samt 

fastställde att dessa principer även fortsättningsvis bör tillämpas, och vidareutvecklas, av dom-

stolarna ” när principen om aktieägarnas frihet från personligt betalningsansvar leder till stötande 

konsekvenser”.69 

 Enligt Aktiebolagskommitténs bedömning var behovet av en reglering av ansvarsgenom-

brottsinstitutet vid tidpunkten för utredningen mindre än vid mitten av 1980-talet, när 
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Betalningsansvarskommitténs förslag utformades.70 Kommittén pekade bland annat på den 

skärpning av lagstiftningen som skett på ett flertal områden. Även utvecklingen av rättstillämpningen 

togs upp som ett argument för att rättsklimatet förändrats och att en reglering således ej längre 

skulle fylla samma syfte. Skärpta regler för tvångslikvidation av aktiebolag, nya regler om revisorers 

anmälningsplikt vid brott samt en ny lag om näringsförbud var exempel på förändringar som skett 

under den tid som förflutit mellan de båda utredningarna. 71 

Kommittén noterade att de formuleringar som Betalningsansvarskommittén använt sig av skulle vara 

nödvändiga för att göra en dylik lagreglering så allmänt hållen som möjligt. Kommittén ansåg dock att 

en sådan uppbyggnad på goda grunder kan komma att kritiseras från rättssäkerhetssynpunkt.72  

När det gällde miljöområdet ansåg dock kommittén behovet vara särskilt stort av att kunna ställa 

ägare till svars för skador som deras bolag vållat. En särskild regel om ansvarsgenombrott på detta 

område skulle därför enligt kommittén tjäna ett angeläget syfte.73 

Sammanfattningsvis ledde således inte heller aktiebolagskommitténs arbete till någon lagstiftning. 

Än en gång påpekades dock hur viktigt det är att ansvarsgenombrottsinstitutet existerar och 

fortsätter att utvecklas i praxis. 
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4. Ansvarsgenombrott i doktrin 

4.1 Inledning 
Att använda sig av ordet ansvarsgenombrott kan tyckas olyckligt eftersom det inte på ett tillräckligt 

deskriptivt sätt uttrycker vad som händer utan snarare endast redogör för ett slutresultat. I de 

brittiska och amerikanska rättssystemen har man valt den mer beskrivande benämningen lifting the 

corporate veil samt piercing the corporate veil. Här beskrivs på ett mer målande sätt vad det är som 

principen faktiskt åstadkommer. Ett undanlyftande eller en genomsyn av den ”bolagsrättsliga slöjan”, 

det är det som ansvarsgenombrott handlar om. Den juridiska personen är en intellektuell skapelse 

som används för att underlätta affärer och samarbeten mellan människor. Den juridiska personen 

företräds dock alltid av fysiska personer som så att säga ”drar i trådarna”. Det är när dessa personer 

utnyttjar den juridiska formen för sin egen vinnings skull, till skada för annan, som samhället nödgas 

gå in och bryta den juridiska personens integritet för att istället ställa de bakomvarande fysiska 

personerna till svars. Detta är en åsikt som flertalet författare har. Utförligare beskrivning följer 

nedan. 

4.2 Sammandrag av doktrin  
Ansvarsgenombrott har behandlats av en lång rad författare varav den förste synes vara Stjernqvist 

(1950).74 Stjernqvist talar dock inte om ansvarsgenombrott utan istället om bristfälligt firmaunderlag. 

Stjernqvist anför tre rekvisit för när ett firamunderlag kan anses så bristfälligt att en reaktion från 

domstolarnas sida är att vänta.  

1) Medlemsantalet. 

2) Otillräckliga tillgångar. 

3) Bristfällig rubricering. 

Medlemsantalet tar sikte på den föreningsrättsliga lagstiftning som gällde vid tidpunkten för 

Stjernqvists uttalande och är således inte relevant här. 75 Otillräckliga tillgångar tog sikte på det egna 

kapitalet i relation till verksamhetens art och omfattning medan bristfällig rubricering åsyftade den 

situation där två bolag slogs samman utan att vare sig tillgångar eller bokföring hölls isär. 

Hellner menade att hittillsvarande (1964) praxis är ett magert underlag för allmänna slutsatser och 

ett försök att formulera en princip om ansvarsgenombrott i svensk skadeståndsrätt således blir 

tämligen trevande.76 Enligt Hellner torde principen ”ej kunna tillämpas på andra bolag än dem som 

har ett begränsat antal delägare, driver en verksamhet som är osjälvständig i förhållande till 
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delägarnas egen verksamhet och därvid eftersträvar att tillgodose delägarnas direkta intressen mera 

än att uppnå vinst inom bolaget, samt har i förhållande till sannolika skadeståndsanspråk 

begränsade tillgångar.” 77 För Hellner är det av avgörande betydelse att det föreligger ett missbruk 

av aktiebolagsformen och han anknyter här i viss mån till reglerna om skadeståndsskyldighet. 78 

Brocker/Grapatin anser att aktiebolagslagens skadeståndsbestämmelser möjligen kan ses som ett 

alternativ till ansvarsgenombrott och att 29 kap. 3 § ABL torde vara tillämpligt på förfaranden av dylik 

natur.79 Som exempel tas det fall att ett moderbolag använder sitt inflytande över dotterbolaget för 

att få till stånd ett avtal mellan dotterbolaget och en leverantör av något slag. Innebär avtalet att 

bolagets verksamhetsföremål överskridits anser Brocker/Grapatin att skadeståndsbestämmelserna i 

ABL torde kunna tillämpas. En dylik tolkning skulle enligt författarna i flertalet fall kunna ersätta 

ansvarsgenombrottsinstitutet. Brocker/Grapatin är även av uppfattningen att ansvarsgenombrottet 

präglas av en allt mer pragmatisk syn, såväl i praxis80 som i doktrinen81. De finner det således inte för 

otroligt att en domstol i dagens läge(1996), skulle vara benägen att se igenom aktiebolagets konstr-

uktion och ålägga ägarbolaget alternativt systerbolaget betalningsansvar för eventuella skulder som 

ett annat bolag inom koncernen ådragit sig. Som exempel på ett fall där detta synes möjligt anger de 

att ett scenario där:  

”bolaget X ingår i koncern där bolaget Y är moderbolag och bolaget X systerbolag till Z. Y äger både X 

och Z till 100 %. Y ägs i sin tur till 100 % av privatpersonen J, som också är ensam styrelseledamot i 

samtliga tre bolag. X har beställt diverse varor och tjänster från bolaget Tälttjänst AB (”Tälttjänst”). 

Strax innan fakturorna för de beställda varorna och tjänsterna förfaller till betalning ”lyfts” hela 

verksamheten i X över till systerbolaget  Z, som därefter fortsätter med samma verksamhet som 

tidigare bedrivits i X. När fakturorna förfallit till betalning och Tälttjänst kräver X på pengar visar det 

sig att det enda som finns kvar i X är skulden till Tälttjänst och ett tomt skal. X försätts i anledning 

härav i konkurs efter en ansökan av Tälttjänst. Tälttjänst väcker härefter talan mot såväl Y som Z och 

yrkar att de solidariskt skall förpliktas utge betalning för de aktuella fakturorna. Grunden för yrkandet 

är principen om ansvarsgenombrott.” 

Författarna anser att ”det förefaller motiverat med ansvarsgenombrott i de situationer där ett bolag 

tillskapats med det enda syftet att att utgöra en buffert för aktieägarna och den verksamhet som 
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bedrivs av dem utanför bolaget, d v s aktieägarnas egentliga verksamhet. I bolaget bedrivs i fall som 

dessa nämligen ingen egen verksamhet, åtminstone inte i aktiebolagslagens mening.”82 

De anser även att en helhetsbedömning bör förespråkas för att avgöra om ansvarsgenombrott är 

motiverat, där det ”särskilt bör beaktas om missbruk eller annat illojalt beteende kunnat påvisas”. 

Kedner-Roos har såsom åsikt att det måste föreligga starka skäl för ett åsidosättande av huvudregeln 

om aktieägares ansvarsfrihet. Ansvarsgenombrott kan enligt Kedner-Roos komma ifråga när delägare 

”på ett stötande sätt använt bolags- eller föreningsform för att minimera sin egen ersättning-

sskyldighet och där bolaget eller föreningen utrustats med helt otillräckliga kapitalresurser”.83 Enligt 

Kedner-Roos är behovet av ansvarsgenombrott särskilt trängande när det rör sig om ett utnyttjande 

av ett ”kapitalsvagt dotterbolag till ett finansiellt bättre utrustat moderbolag”. 84 

Rodhe pekar på rättsfallet NJA 1947 s 647(Kraftverksfallet) där HD uttryckligen dömt till ansvars-

genombrott för aktieägare i ett aktiebolag. Rodhe är dock kritisk till HD:s domskäl och anser att dessa 

inte är tillräckligt klargörande, framförallt då domstolen tillsammans med andra rättsfakta åberopat 

”omständigheterna i övrigt”. 85  

 Domen har även enligt Rodhe av olika uttolkare lästs på lite olika sätt. Rodhe anser att man bör se 

detta avgörande i ett internationellt perspektiv och att man då kan uttyda tre allmänt gängse rekvisit 

vilka tillsammans motiverar ansvarsgenombrottet. Enligt Rodhe återfinns de tre rekvisiten samt ett 

uttryckligt statuerat ansvarsgenombrott även i rättsfallet NJA 1975 s. 4586(Holmenbolagsfallet).  

Slutligen framhåller Rodhe att merparten av det som gäller beträffande ett moderbolags ansvar även 

torde vara tillämpligt i de fall aktieägaren är en fysisk person. 

De tre rekvisiten som motiverar ansvarsgenombrott enligt Rodhe87 är; 

1. Bolaget saknar självständigt affärsmässigt syfte 

2. Bolaget saknar självständig förvaltning 

3. Bolaget var underkapitaliserat i förhållande till den verksamhet det skulle bedriva 

Dessa tre kriterier får enligt Löfgren och Kornfeld anses vara avgörande för frågan om ansvars-

genombrott skall kunna äga rum. 88 
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Nerep/Samuelsson anser att domskälen i NJA 1947 s 647 (Kraftverksfallet) är vaga och kasuistiskt 

utformade, med hänvisning till ospecificerade ”omständigheter” i övrigt. Denna hänvisning får enligt 

Nerep/Samuelsson anses ha markerat Högsta domstolens ovilja att utforma en generell princip och 

prejudikatvärdet av domen är således ej särskilt beaktansvärt.  Ansvarsgenombrott kan enligt 

författarna aktualiseras i andra fall än de som är lagstadgade, förutsättningarna för när är emellertid 

oklara.  Vägledningen av 1947 års fall, när det gäller frågan om ansvarsgenombrott, begränsar sig 

dock till att bolaget kan karaktäriseras som aktieägarnas gemensamma verkställighetsorgan och att 

bolaget inte utövar någon självständig verksamhet. I litteraturen har dock enligt Nerep/Samuelsson 

försök gjorts att formulera mer handfasta principer. 89  

Nial/Johansson gör en gedigen genomgång av aktuell praxis och konstaterar att genom denna ”har 

knappast någon klar ståndpunkt i frågan om ansvarsgenombrott utbildats i svensk rätt”. De 

väsentliga förutsättningarna för ansvarsgenombrott torde enligt författarna vara att ”bolagets 

verksamhet drivs i moderbolags eller annan (andra) ägares intresse med tillgångar som uppenbart är 

en otillräcklig bas för de risker och förpliktelser som verksamheten kan antas medföra.” Antalet 

delägare saknar enligt Nial/Johansson betydelse, dock krävs det att förfarandet konstituerar ett 

illojalt missbruk mot fordringsägarna. Författarna anser även att det synes mindre betänkligt att låta 

ansvarsgenombrott drabba ett dotterbolag än en fysisk person, detta eftersom ansvarsgenombrottet 

i moderbolagsfallet endast sker i ”ett led” och de fysiska personerna bakom ändock åtnjuter 

ansvarsfrihet.90 

af Schultén uttalar att det förefaller tämligen klart att de nordiska ländernas domstolar är beredda 

att ”dra ridån åt sidan”91 mellan ett dotterbolag och dess moderbolag för att ålägga moderbolaget 

ett ansvar, som inte förelegat om den vanligtvis uppställda muren mellan bolag och delägare 

respekterats. Lika klart förefaller det enligt af Schultén att moderbolaget ej har något generellt 

ansvar för dotterbolagets gäld eller förpliktelser, något som synes gälla även om dotterbolaget är 

mycket fast sammanlänkat med moderbolaget. Vidare anser af Schultén att ansvarsgenombrott skall 

vara resultatet av en avvägning, där upprätthållandet av det aktiebolagsrättsliga normsystemet ställs 

mot vikten av att i det enskilda fallet ge andra rättregler genomslagskraft. 92  ” Fördelen med denna 

princip är att den täcker såväl kontraktuella som utomkontraktuella situationer och att den ger 

domstolarna en fastare grund att stå på än om de skall tvingas motivera ansvarsgenombrott med 

                                                                                                                                                                                     
88

 Löfgren/Kornfeld, Personligt ansvar vid likvidationsplikt, olovlig vinstutdelning, företrädaransvar m.m. s 17. 
89

 Nerep/Samuelsson, a.a (Kapitel 1-10). s 23. 
90

 Nials/Johansson, Nials svensk associationsrätt i huvuddrag, s 244 ff. 
91

 Jmf med det brittiska begreppet lifting the corporate veil (i USA mer känt som piercing the corporate veil). 
92

 af Schultén, Moderbolags ansvar för dotterbolags förpliktelser. s 96. 
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missbruk av bolagsformen eller liknande. Identifikation bygger på en objektiv bedömning av 

moderbolagets och dotterbolagets förfarande.”93 

Moberg anser att begreppet ansvarsgenombrott endast bör användas i de fall när aktieägaren får 

ansvara för bolagets skulder, dvs. endast i en av de kategorier av fall som faller under termen ”lifting 

the corporate veil”.94 Ett exempel på detta är när en aktieägare skall ansvara för bolagets skulder, ett 

annat är när aktieägarna och bolaget har kringgått en lag eller ett avtal och därför bör ses som en 

juridisk enhet i detta avseende. Ansvarsgenombrott är enligt Moberg endast en form av genomsyn. 

En sådan genomsyn torde kunna ske om man med hjälp av ett aktiebolag kringgår lagar eller avtal 

eller om man driver aktiebolagets verksamhet uteslutande på borgenärernas risk. Utgångspunkten 

för svensk rätt borde enligt Moberg vara att ansvarsgenombrottet är en sorts betalningsansvar, en 

form av direkt ansvar. 95   

Grönfors menar att rättsordningen tillhandahåller flera associationstyper, bl.a. med avsikten att 

möjliggöra en ansvarsbegränsning för delägarna, med denna frihet kommer dock ett ansvar. Syftet 

med dylika bolagsformer synes alltså vara att minimera det personliga ansvaret. Detta får ur en 

juridisk synvinkel enligt Grönfors anses vara ett fullt acceptabelt motiv för att bedriva verksamhet i 

aktiebolagsform eller någon i förevarande avseende därmed jämställd association.  Renodlas 

emellertid detta syfte till den gräns att ”aktiebolaget bildas huvudsakligen för att en eller flera 

personer skall kunna utestänga borgenärerna från att göra personlig ansvarighet gällande – vilket de 

eljest normalt skulle ha kunnat – under det att delägarna dock samtidigt har nyttan av associationens 

handlingar eller verksamhet” har gränsen för vad som är tillåtet passerats. Dessa är det s.k. illojala 

fallen, och dessa är otillåtna. Den juridiska personen har här, på ett illojalt sätt, inskjutits mellan 

delägarna och en eventuell avtalspart eller annan borgenär.  Precis som många andra författare har 

Grönfors här ställt upp vissa kriterier för när sådan illojalitet kan anses föreligga. Underkapitalisering 

är en sådan, samt den omständighet att en person inför en stundande konkurs ”sätter sin rörelse på 

bolag”. Osjälvständighet eller ställningen av dominerande aktieägare är enligt Grönfors dock ej ett 

rekvisit som stående för sig självt kan läggas till grund för att aktieägarna personligen skall ansvara 

för bolagets förpliktelser. 96 
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5. Ansvarsgenombrott i praxis 

5.1 T 3004-08 (Punctator-fallet) 

Målet rörde fråga om huruvida principerna om ansvarsgenombrott skulle tillämpas eller ej på 

ledamöter av aktiebolags styrelse. Parter i målet var kärande P som yrkade ersättning ifrån svarande 

M och O för rättegångskostnader som P ådragit sig på grund av en process som M och O drivit mot 

honom genom ett processbolag (Punctator). Punctator hade enligt enligt P förvärvats i enda syfte att 

driva tvister samt undvika risken att tvingas betala rättegångskostnader vid händelse av förlust. Det 

var i processen omöjligt att utreda vem som var Punctators egentliga ägare. Såvitt utredningen 

visade så ägdes aktierna i Punctator i sin helhet av bolaget Hoddle Holding Ltd på Gibraltar, detta 

bolag ägdes i sin tur av två andra bolag på Gibraltar som växelvis ägde aktier i varandra.97 P yrkade 

således att M och O skulle erläggas personligt betalningsansvar i egenskap av ledamöter enligt 

principerna för ansvarsgenombrott. 

P var ensam styrelseledamot i Svenska Produktdatabaser AB, ett bolag som försattes i konkurs den 

17 mars 1999. Konkursförvaltaren överlät senare samma år, ett antal skadeståndsfordringar (det 

framgår ej av målet av vilken orsak fordringarna uppstått) mot P till Torpleden Invest AB – sedermera 

Punctator AB för 25 000 kr. Styrelsen i Punctator utgjordes under tiden den 6 maj 1999 till den 22 

augusti 2006 av O och ersattes därefter av M. 

Punctator väckte talan vid Jönköpings tingsrätt i oktober 2000 och åberopade där de förvärvade 

skadeståndsfordringarna. Kravet var ursprungligen 3 344 580 kr. Tingsrätten ogillade käromålet 

genom dom den 1 december 2005 varefter Punctator överklagade till Göta Hovrätt. Den 4 oktober 

2006 fastställde hovrätten domen. Punctator förpliktades i och med domen att ersätta P:s rättegång-

skostnader om 420 525 kr i tingsrätten samt 105 644 kr i hovrätten; i båda fallen jämte ränta. 

Punctator hade den 13 januari 2006 utbetalat 26 792 kr. Efter att Punctator vid utmätningsförsök 

befunnits sakna medel för att betala skulden till P försattes bolaget i konkurs den 24 januari 2007. 

Det blev ingen utdelning i konkursen. 

Tingsrätten ansåg att det måste anses vara utrett att såväl M som O varit delaktiga i processen mot P. 

De båda har även varit införstådda med bolagets syfte, verksamhet och ekonomiska situation. Det 

faktum att man placerat aktiebolagets säte där det var omöjligt att utreda de verkliga ägarför-

hållandena, ansåg domstolen ytterligare visa att en mängd åtgärder vidtagits för att undslippa 

ansvarsgenombrott ”trots att det, som i detta fall, föreligger förutsättningar för att ålägga ett sådant 

personligt ansvar”. Tingsrätten utdömde således ett solidariskt betalningsansvar för M och O, ”Det 
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framstår i den beskrivna situationen som den enda rimliga lösningen att de personer som stått för 

verksamheten åläggs ett personligt ansvar för de förpliktelser mot P som de gett upphov till” 

Hovrätten fastställde tingsrättens dom med den korta motiveringen ”Liksom tingsrätten finner 

hovrätten att omständigheterna i målet är så speciella att M och O solidariskt ska åläggas personligt 

betalningsansvar för P:s rättegångskostnader enligt principerna för s.k. ansvarsgenombrott (jfr även 

SOU 1987:59 Ansvarsgenombrott m.m. prop. 2004/05:85, s. 2008, samt justitieråden Torgny Håstads 

och Kerstin Calissendorffs skiljaktiga motivering i rättsfallet NJA 2006 s. 420 med däri gjorde 

hänvisningar till rättspraxis m.m.)” 

Målet ligger för närvarande och inväntar prövningstillstånd hos Högsta domstolen. 

 

 

Illustration Punctator-fallet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YY LTD 

(Gibraltar) 

 

XX LTD 

(Gibraltar) 

 

Punctator AB 

 

Styrelse: 

O (-Aug 2006) 

M (Aug 2006-) 

 

Svenska produktdata-

baser AB 

 
1999: KK-förvaltaren överlåter ev. skst 

– fordringar på P för 25 000 kr 

Styrelse: 

P 
Okt 2000: Skst-talan om 3.3 MSEK 

Tingsrätten ogillar dec 2005  

Hovrätten ogillar okt 2006 

Krav på rättegångskostnader om  

- 500 TSEK 

Skst-krav om 500 TSEK  

+ rättegångskostnader 

KK Jan -07 

KK Mars -99  

Hoddle 

Holding Ltd 

(Gibraltar 
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5.2 NJA 1947 s 647(Kraftverksfallet) 

Fråga i målet var om huruvida kraftverksägare, vilka bildat intressentbolag för att inneha en 

dammbyggnad mellan två sjöar och därigenom utnyttja regleringsmöjligheterna, kunna anses vara 

ansvariga för skada som uppkommit genom åtgärder för dammens skötsel och underhåll. 

Intressentbolaget hade genom åtgärder vid dammbygget gjort sig skyldig till försummelser som ledde 

till skador för H.E. För dessa skador blev H.E tillerkänd skadestånd vid vattendomstolen, när H.E 

hänvände sig till intressentbolaget för utfående av skadeståndet blev denne dock meddelad att 

intressentbolaget saknade tillgångar till skuldens gäldande samt att bolaget av denna anledning trätt 

i likvidation. H.E vände sig då emot delägarna till bolaget och krävde dessa på ersättning för de 

skador han lidit.  

Delägarna i bolaget Ny, Fu, Ha, Hk och Pe ägde alla vattenkraftverk i ån nedströms ifrån dammen 

som byggts av intressentbolaget. Den olagliga dämningen hade utövats endast i dessa fem delägares 

intresse, något som de fem obestridligen också haft nytta utav . Intressentbolaget var ej ägare av 

något kraftverk och kunde således ej utnyttja eller ha glädje av dammen.  

Högsta domstolen slöt sig till att intressentbolaget allenast utgjort ett gemensamt verkställig-

hetsorgan för handhavande av vattenhållningen vid dammen. Detta handhavande gjordes på 

uppdrag av delägarna och bolaget utövade icke någon självständig verksamhet. Aktiekapitalet hade 

icke räckt till för att täcka kostnader för dammens skötsel och innehåll, utan dessa medel hade 

tillskjutits av delägarna. På grund av att bolaget inte varit självständigt vare sig ekonomiskt eller 

verksamhetsmässigt ansåg högsta domstolen att delägarna icke kunna ”undgå att ersätta H.E den 

förlust som tillskyndats honom genom de i målet ifrågavarande åtgärderna för dammens skötsel och 

underhåll”. 

5.3 NJA 1975 s. 45 (Holmenbolagsfallet) 

Holmens Motor Aktiebolag (nedan Holmenbolaget) inregistrerades d. 24 maj 1962 och hade enligt 

bolagsordningen till uppgift att driva handel med bilar och traktorer samt idka därmed förenlig 

verksamhet. Bolagets styrelse utgjordes fram till den 14 september 1964 av K och för tiden därefter 

av B. Aktierna i bolaget tecknades av K:s barn och bolaget hade sitt säte i Härnösand. 

 Sollefteå Bilbolag AB nedan kallat bilbolaget ägdes gemensamt av K och hans fru, K utgjorde i 

bolaget ensam styrelse samt firmatecknare.   

Mellan bolagen, båda därvid företrädda av K, upprättades ett avtal den 9 juni 1964 av innehåll att 

Holmenbolaget per den 1 maj 1964 till Bilbolaget överlät angivna tillgångar till ett uppgivet värde av 
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860 916 kr samt att Bilbolaget övertog betalningsansvaret för angivna skulder till ett belopp av 508 

621 kr. Vidare kom bolagen överrens om att att Holmenbolaget i sina böcker skulle debitera 

Bilbolaget för tillgångarna och kreditera Bilbolaget för de övertagna skulderna. Slutligen överen-

skoms att Holmenbolagets hela rörelse skulle bedrivas i kommission för Bilbolaget samt att de ovan 

nämnda tillgångarna skulle överlämnas till Holmenbolaget som förlagskapital.  

Holmenbolaget försattes efter egen ansökan i konkurs den 21 febr. 1969. I konkursen bevakades 

fordringar till ett sammanlagt belopp av 469 987 kr 84 öre. Bevakande var bl. a. försäljningschefen 

Åke U, bilfirman S. J Aktiebolag, handelsresande Sievert S och köpmannen C. G. J. Bevakande var 

vidare kronan, vars bevakningar avsåg bl. a. allmänna varuskatter till stora belopp. Med anledning av 

konkursen upprättades en bouppteckning som utvisade att Holmenbolaget saknade tillgångar. 

Vissa av konkursen berörda fordringsägare samt konkursboet väckte sedermera talan mot Bilbolaget 

och yrkade att domstolen ”måtte förklara att Bilbolaget är skyldigt att svara för samtliga skulder som 

uppkommit i Holmenbolagets rörelse eller i allt fall för samtliga de skulder som uppkommit i nämnda 

rörelse före d. 2 maj” 

HD ansåg att ett sådant betalningsansvar ” kan uppenbarligen ej grundas redan på den förut berörda 

personella gemenskapen mellan de båda bolagen eller på det förhållandet att Holmenbolagets 

verksamhet bedrivits uteslutande i Bilbolagets intresse. Emellertid tillkommer att Holmenbolagets 

egna tillgångar otvivelaktigt icke varit av den storlek som krävts för att den i Holmenbolagets namn 

bedrivna rörelsen skulle kunna drivas självständigt. Holmenbolaget synes ej ha disponerat rörelse-

tillgångar av betydelse utöver lagret av bilar, och detta har ägts av Bilbolaget. Vad som tillförts 

utifrån har tydligen, senast före varje räkenskapsårs bokslut, överförts till Bilbolaget.” 

HD ansåg även att rättsförhållandet mellan de båda bolagen hade avvikit betydligt ifrån hur ett 

vanligt kommissionärsförhållande ter sig. Stadgandet i 56 § kommissionslagen ”att tredje man genom 

avtal med kommissionären förvärvar fordringsrätt endast mot denne, icke mot kommittenten” ansågs 

därför icke vara möjligt att åberopa mot antagande av ansvar för Bilbolaget. 

HD fortsätter och konstaterar att ”Med hänsyn till vad sålunda anförts bör Bilbolagets ställning med 

avseende på Holmenbolagets rörelse under angiven tid anses ha varit sådan att Bilbolaget får 

betraktats som den egentlige rörelseidkaren eller i allt fall såsom i så hög grad medverkande i 

verksamheten, att bolaget ej kan undgå att svara för rörelseförpliktelserna.” 

Fordringsägarnas talan bifölls medan konkursboets talan lämnades utan bifall. Att konkursboets krav 

lämnades utan bifall motiverades med att den gemenskap som fanns mellan bolagen inte medgav att 
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den ena kan vinna förpliktande för den andres skulder, någon utredning som kunde ge stöd för ett 

sådant förpliktandes ansågs ej heller förebragts i målet. 

5.4 NJA 1982 s 244.(Byggma Syd-fallet) 

” Fråga i visst fall huruvida moderbolaget i en koncern, genom det sätt varpå bolaget förhållit sig, 

ådragit sig betalningsskyldighet för leveranser till dotterbolagen.” 

Fallet rörde bolaget Byggma Syd AB (nedan kallat Byggma syd) som försattes i konkurs den 2 maj 

1977 vid Ängelholms tingsrätt. Byggma syd var dotterbolag till det år 1971 bildade Byggma Invest AB, 

som sedermera ändrat namn till Byggma AB (nedan kallt Byggma). Byggma syd var ett av totalt sju 

regionala bolag i Byggmakoncernen. De regionala bolagen ägde i sin tur helt eller delvis ett antal 

lokala handelsföretag. Verksamheten inom Byggmakoncernen visade stort underskott, och försök till 

finansiell rekonstruktion ledde inte till positivt resultat. I början av april 1977 inställde koncernen 

betalningarna och den 4 maj 1977 försattes Byggma i konkurs.  Byggma Syd hade 17 dotterbolag, 

varav sju betraktades som rörelseidkare, tre som fastighetsförvaltande, medan återstående dotter-

bolag var vilande. Av de rörelsedrivande dotterbolagen försattes samtliga i konkurs med undantag av 

ett, som trädde i likvidation.  

Byggma syd hade ca 400 anställda men dessa utförde egentligen arbete åt dotterbolagen. Dotter-

bolagen hade fått betala ersättning till Byggma Syd AB för att de utnyttjat de anställda i sin tjänst.  

Beställningar till dotterbolagen ombesörjdes av dessa separat och leverantörerna uppmanades att 

sända ordererkännande till det beställande dotterbolaget. Fakturan blev dock leverantörerna 

ombedda att sända till koncernerns huvudkontor, med förklaringen att koncernens ekonomirutiner 

på så sätt skulle förenklas.  

Den löpande redovisningen var koncerngemensam. Detta betyder att en affärshändelse kunde 

debiteras ett konto i exempelvis moderbolagets bokföring och krediteras ett konto i ett dotterbolags 

bokföring. 

Rockwool AB och Gullfiber AB bevakade i Byggma Syd AB:s konkurs fordringar på resp 1 841 828 kr 

och 1 621 466 kr. Fordringarna avsåg levererade varor enligt fakturor utfärdade under år 1977. 

Förvaltaren för konkursen bestred bevakningarna och anförde att det rörde sig om fordringar som 

avsåg Byggma Syds dotterbolag. Rockwool och Gullfiber gjorde gällande att Byggma syd i realiteten 

drev dotterbolagens rörelser eller åtminstone ”integrerat dotterbolagens rörelser i sin egen på 

sådant sätt, att Byggma Syd AB inte kan undandra sig betalningsskyl- dighet för i rörelsen uppkomna 
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skulder”. Rockwool och Gullfiber anförde även att Byggma syd genom uttryckliga åtaganden, 

konkludent handlande samt passivitet ådragit sig betalningsskyldighet.  

HD fann att ”  Enligt vad som framgår av i målet företedda fakturor angavs på dessa Byggma Syd AB 

som köpare av varorna, varjämte anmärktes till vem och för vilket dotterbolags räkning leveransen 

hade skett. Byggma Syd AB betalade fortlöpande fakturorna, sammanlagt många hundra, i eget 

namn och genom eget bank- eller postgiro. En följd av omläggningen var att detta bolag av Gullfiber 

och Rockwool tillgodoräknades bonus med samtliga leveranser som kvalifikationsunderlag. - Först i 

samband med konkursen framfördes invändning beträffande Byggma Syd AB:s betal- 

ningsskyldighet.”  

Det sätt varpå moderbolaget förhållit sig med avseende på de av Rockwool och Gullfiber åberopade 

grunderna hade enligt HD givit leverantörerna anledning att uppfatta Byggma syd såsom ansvarigt 

för betalningen av leveranserna. Att leverantörerna varit av denna uppfattning måste enligt HD även 

stått klart för bolaget. Byggma syd kunde enligt HD, på grund av det ovan sagda, inte undgå betal-

ningsskyldighet för leveranserna.   

5.5 NJA 1992 s 375 (Himlebolagsfallet) 

I slutet av 1981 började ett antal privatintressenter skissera på ett lekland som skulle etableras i 

Varbergs kommun. Varbergs kommun (kommunen) utarbetade under sommaren 1982 stadgar för en 

stiftelse benämnd Sol & Bad (stiftelsen). Stiftelsen skulle enligt registreringsbeviset bedriva turist- 

och kurortsverksamhet. Vintern 1983 tecknade Stiftelsen samt ett antal privatintressenter aktier i ett 

bolag, benämnt Leklandet i Varberg AB (Leklandet). Ytterligare ett bolag grundades med anknytning 

till leklandsprojektet, bolaget kom att benämnas Himle Turist AB (Himlebolaget).  

 

Under hösten 1983 förvärvade bl.a. stiftelsen aktier i Himlebolaget. Detta tillsammans med vissa 

ändringar som genomfördes i projektet under hösten 1984 resulterade i att stiftelsens ägarandel i 

Himlebolaget utökades till 55 procent. Samtidigt blev Himlebolaget moderbolag til Leklandsbolaget. 

SHB (banken) i Varberg beviljade vid ett flertal tillfällen krediter till Himlebolaget samt Leklandet och 

i Juli 1985 uppgick av banken givna krediter till Himlebolaget till ca 12 miljoner kronor. Den 12 mars 

1985 undertecknade kommunstyrelsens ordförande Allan H och kommunens kanslichef Håkan O ett 

så kallat ”letter of intent”. Detta var, tillsammans med stiftelsens utökade ägarandel, en förut-

sättning för de utökade krediter som banken beviljade för Himlebolaget. Leklandet försattes i 

konkurs den 27 september 1985. Himlebolaget försattes i konkurs den 4 oktober samma år. 

Handelsbanken väckte talan mot kommunen och yrkade ersättning under åberopande av i första 
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hand det utfärdade Letter of Intent och i andra hand reglerna om sk ansvarsgenombrott. Banken 

yrkade på att kommunen skulle ersätta banken med belopp som motsvarade bankens fordran 

gentemot Himlebolaget.98  

Banken ansåg att ”Kommunen har till banken utställt ett dokument, som rubricerats "Letter of 

Intent", i utbyte mot och som säkerhet för en ökning av bankens finansiella engagemang i Himle-

bolaget. Dokumentets utformning och omständigheterna vid dess tillkomst samt kommunens 

handlande i övrigt innebär att kommunen iklätt sig skyldighet att ansvara för Himlebolagets 

förpliktelser gentemot banken.” 

Kommunen bestred betalningsskyldighet. 

Av banken åberopades ett sakkunnigutlåtande av Roos m.fl. Utlåtandet avgas i juni 1987, dvs innan 

Betalningsansvarskommitténs betänkande offentliggjorts. Såsom sammanfattning av rättspraxis 

anfördes i utlåtandet följande: 

 

” Gemensamt för de olika rättsfallen kan sägas vara, att bolaget har ett mycket begränsat antal 

delägare samt har drivit en verksamhet, som kan anses osjälvständig i förhållande till delägarnas 

egen verksamhet. Syftet med bolaget är snarare att tillgodose delägarnas direkta intressen än att 

uppnå vinst inom företaget. Bolaget kan vidare anses som underkapitaliserat i förhållande till 

storleken av de fordringsanspråk, som kan komma att uppstå. Det kan för svensk rätts del diskuteras, 

om förhållandena dessutom måste framstå som ett för fordringsägarna klart illojalt arrangemang. En 

intressant fråga är om illojalitetskravet skulle vara starkare i inomobligatoriska än i utomobliga-

toriska förhållanden. Svensk rättspraxis ger ännu inte något klart svar på den frågan.” 

 

Tingsrätten ansåg att det varit banken som tagit initiativet till såväl bolagskonstruktion som 

finansiering. Banken hade även enligt Tingsrätten haft i stort sätt full insyn i bolagets ekonomi och 

bankens ställning som borgenär hade därför skiljt sig avsevärt ifrån vad som gäller för den som 

saknat anledning att undersöka bolagets möjligheter att stå för sina förpliktelser. Banken hade 

dessutom som kreditgivare haft särskilda möjligheter att ställa krav på säkerheter och garantier vid 

kreditgivningen. Tingsrätten lämnade käromålet utan bifall med motiveringen att  

” Det förhållandet att banken, antingen såsom ett uttryck för medvetet risktagande eller på grund av 

missbedömning av vilken rättsverkan som tillkom det utfärdade Letter of Intent, underlåtit att kräva 

                                                           
98

 Värt att notera här är att kommunen inte var aktieägare i Himlebolaget. Det var istället den av kommunen 
bildade stiftelsen som ägde aktier i såväl Himlebolaget som Leklandet.(Se Brocker/Grapatin, 
Ansvarsgenombrott. s 57 fotnot 100.) 
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tillfredsställande säkerhet för lämnade krediter, bör ej vid angivna förhållanden rimligen medföra att 

banken kan få betalt för sin fordran på grund av reglerna om ansvarsgenombrott.” 

Domen fastställdes sedermera av hovrätten som även instämde i den bedömning tingsrätten gjort 

beträffande ansvarsgenombrottsgrunden.  

HD fastställde underinstansernas dom och anförde följande avseende ansvarsgenombrott: 

"Som TR:n har utvecklat har banken när de ifrågavarande krediterna lämnades varit medveten om de 

förhållanden som från dess sida åberopas till stöd för yrkandet om betalningsskyldighet för 

kommunen enligt principerna om ansvarsgenombrott. Redan av detta skäl finner HD att yrkandet inte 

heller kan bifallas på sådan grund.” 

5.6 NJA 1993 s 188.(Gillettefallet) 

"Konkurrensbegränsningsklausul i ett avtal, enligt vilken ett aktiebolag förbundit sig att ej utöva viss 

verksamhet, har i visst fall ansetts kunna göras gällande även mot annat bolag inom samma 

koncern.” 

I februari 1988 ingick Gillette ett avtal med Praktisk Marknadsföring PM Sälj Aktiebolag (PM) 

avseende vissa säljfrämjande aktiviteter som PM skulle utföra för Gillettes räkning. Som ett led i 

avtalsrelationen fick PM tillgång till Gillettes marknadsföringsmateriel, uppgifter om marknads-

täckning, marknadsföringskampanjer och strategi m.m. Då PM genom avtalet fick tillgång till känslig 

information, samt på grund av den förhärskande konkurrenssituationen inskrevs i avtalet en klausul 

som vid vite förbjöd PM att under avtalstiden och för en ytterligare tid härefter om sex månader inte 

utföra tjänster för andra som marknadsför eller säljer bl.a. rakvårdsprodukter. PM ingick i en koncern 

där Mani-M AB (Mani) var moderbolag och G M Manico Aktiebolag (Manico) var systerbolag. Bolagen 

Manico och PM ägdes av Mani, som i sin tur ägdes av Göran M. Denne var också ensam styrelse-

ledamot i samtliga tre bolag. I juni 1992 sade Gillette upp avtalet att gälla till den 31 dec 1992.  

Sedan avtalet sagts upp överläts ca 20 säljare från PM till Manico och i detta bolag återupptogs 

verksamheten fr.o.m. 11 jan 1993 i form av säljaktiviteter avseende rakvårdsprodukter för Warner-

Lambert. Gillette ansökte den 23 december 1992 om stämning på PM och och yrkade därvid bla att 

TR:n måtte förbjuda PM att före d 1 juli 1993 utföra säljaktiviteter för Gillettes konkurrent Warner-

Lambert Scandinavia AB eller annan som är verksam inom området för tillverkning, distribution eller 

försäljning av rakvårdsprodukter. Tingsrätten biföll yrkandet genom beslut samma dag. Därefter 

väckte Gillette talan mot Manico och yrkade att även Manico skulle förbjudas att före utgången av 

ovan nämnda sexmånadersfrist utföra några säljaktiviteter eller andra tjänster för Warner-Lambert 
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Scandinavia AB eller annan som är verksam inom området för tillverkning, distribution eller 

försäljning av rakvårdsprodukter. 

Manico bestred Gillettes yrkande under åberopande att någon grund för att förbjuda Manico att sälja 

rakvårdsprodukter i enlighet med det utfärdade förbudet mot PM ej förelåg. Genom ett avtal från 

den 11 jan 1993 försålde Manico för Bostik AB:s räkning bla rakvårdsprodukter. Manico och PM 

befann sig ej i något kontraktsliknande förhållande vad avsåg verksamheten som Manico bedrev med 

Bostik AB. Att avtalet och den konkurrensklausul som däri intagits mellan Gillette och PM skulle 

kunna utsträckas till att även omfatta Manico bestreds. Det bestreds även att Manico hade för avsikt 

att sprida Gillettes eventuella företagshemligheter. 

Tingsrätten biföll Gillettes yrkande och anförde följande: 

” Svensk rätt känner inte någon begränsning, såvitt avser en persons rätt att med annan bedriva 

konkurrerande verksamhet. Utgångspunkten för den fortsatta bedömningen blir alltså att något 

förbud att bedriva viss verksamhet inte bör meddelas med mindre än att ett konkurrensbegränsnings-

avtal föreligger mellan parterna. Något sådant avtal föreligger inte mellan Gillette och Manico. 

I detta mål måste emellertid följande mycket speciella förhållanden beaktas. Manico måste anses 

som PM mycket närstående. Detta bolag har slutit ett konkurrensbegränsningsavtal med Gillette. 

Arrangemanget att "tömma" PM och låta anställda i PM flytta över till systerbolaget Manico och där 

fortsätta säljaktiviteterna avseende rakvårdsprodukter för Warner-Lamberts räkning kan för 

närvarande inte uppfattas som något annat än att söka komma runt dels konkurrensbegränsnings-

klausulen mellan PM och Gillette och dels TR:ns beslut av d 23 dec 1992. På grund härav anser TR:n 

att det föreligger sannolika skäl för Gillettes yrkande om förbud enligt 1. Det kan också skäligen 

befaras att Manico genom att utöva verksamheten avseende rakvårds-produkterna avsevärt 

försvårar utövningen av Gillettes rätt. 

TR:n finner också att Gillette visat sannolika skäl för att företagshemligheter angripits enligt lagen om 

skydd för företagshemligheter och att det skäligen kan befaras att Manico genom att fortsätta 

angreppet förringar värdet av företagshemligheten.”  

Svea hovrätt fastställde tingsrätten beslut. 

Manico anförde besvär till Högsta domstolen som avgjorde efter föredragning. HD anförde därvidlag 

bl.a. följande:  

” Konkurrensbegränsningsklausulen i det mellan Gillette och Praktisk Marknadsföring PM Sälj 

Aktiebolag (PM) träffade avtalet gäller enbart mellan avtalsparterna och kan i princip inte göras 
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gällande mot Manico. Vad som hittills förekommit i målet får emellertid anses ge vid handen att PM 

och Manico - systerbolag i samma ägares hand och med samma ledning - samverkat i syfte att 

kringgå konkurrensbegränsningsklausulen. Detta förhållande medför att Gillette har rätt att ställa 

samma krav på Manico som Gillette tidigare ställt på PM att upphöra med verksamhet i strid mot 

klausulen. Med hänsyn härtill och då det kan skäligen befaras att Manico genom att utöva verk-

samheten avseende rakvårdsprodukterna försvårar utövningen av Gillettes rätt eller väsentligt 

förringar dess värde föreligger förutsättningar att meddela Manico vitesförbud enligt 15 kap 3 § RB.” 

5.7 NJA 2006 s. 420 (Konkursförvaltarfallet) 

Målet rörde fråga om huruvida konkursförvaltare har en generell skyldighet att vid skadestånds-

ansvar tillse att svaranden kan få ersättning för sina rättegångskostnader vid ogillande av talan.   

Advokaten A.S. väckte som företrädare för fyra konkursbon talan angående bristtäckningsansvar om 

omkring 30 miljoner kronor gentemot parterna O.H., J.S. och N.V. 

Efter överklagan i hovrätten ogillades anspråken och konkursbona ålades att utge ersättning för 

kärandens rättegångskostnader med närmare 2,8 miljoner kronor. Kärandena ersattes med 300 000 

kronor ifrån staten, som varit den borgenär som drivit på processen och också innan processen 

inletts åtagit sig att ersätta rättegångskostnaderna, dock högst 300 000 kr. För resterande del av 

rättegångskostnaderna erhöll kärandena ingen ersättning, varför de krävde ersättning ifrån A.S.  

Tingsrätten hänsköt målet till prövning av HD enligt 56 kap. 13 § RB. Detta eftersom tingsrätten 

ansåg att det rörde ett område inom skadeståndsrätten där gränserna för skadeståndsskyldighet inte 

var klargjorda inom rättsutvecklingen. 

Högsta domstolen konstaterade att det tidigare fastslagits vad som är primärt avgörande för om en 

konkursförvaltare bör inleda en talan om återvinning eller ej. Detta är om anspråket kan anses utgöra 

en reell tillgång i konkursen eller ej. Såväl de rättsliga möjligheterna att vinna framgång som de 

faktiska utsikterna att vid bifall få ut något av återvinningssvaranden måste här beaktas. Även 

relationen mellan det belopp som talan avser och de kostnader som boet riskerar om talan inte 

vinner bifall var av betydelse. Den omständigheten att en borgenär var villig att ställa garantier för 

boets kostnader kunde således påverka bedömningen. 

En konkursförvaltare som har inlett en process utan att utifrån ovan nämnda kriterier anses ha varit 

berättigad till detta kan enligt HD bli ersättningsskyldig. Boets skyldighet att ersätta motparten för 

dennes rättegångskostnader är en sådan skada som enligt HD förvaltaren kan vara skyldig att ersätta 

konkursboet enligt 17 kap. 1 § konkurslagen. 
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Domstolen konstaterade dock att ”Någon ersättningsgill skada för boet uppkommer emellertid inte i 

de fall då boet saknar medel för att betala rättegångskostnaderna. Frågan är om en konkurs-

förvaltare under sådana omständigheter bör eller t.o.m. har skyldighet att helt bortse från risken att 

boet drabbas av ansvar för rättegångskostnader.” 

Högsta domstolen ansåg att frågan – som kärandena gjort gällande i målet – var huruvida det ”finns 

en norm som innebär att en konkursförvaltare inte skall väcka talan om boet saknar medel att ersätta 

svarandens rättegångskostnader”. 

När det gällde huruvida denna norm var existerande eller ej uttalade högsta domstolen att ” 

Övervägande skäl får anses tala för att det inte är förenligt med det särskilda ansvar som faller på en 

konkursförvaltare, att denne vid övervägande av frågan om talan vid domstol skall väckas skall kunna 

- med avvikelse från det synsätt som annars skall tillämpas - bortse från risken att konkursboet kan 

förpliktas att ersätta motparten dennes rättegångskostnader just i sådana fall då det kan förutses att 

boet inte skulle ha förmåga att fullgöra denna skyldighet”   

Efter en diskussion rörande i vilka situationer och i vilken omfattning en konkursförvaltare kan anses 

ersättningsskyldig vid skadeståndsansvar sammanfattade dock domstolen med att det ”Under alla 

förhållanden står klart att det endast är i speciella fall som det nu anförda kan anses innebära att en 

konkursförvaltare som väcker en talan vid domstol är skyldig att se till att motparten kan få 

ersättning för sina rättegångskostnader om boet tappar talan”.  

Högsta domstolen förklarade att en konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäckning enligt 

aktiebolagslagen inte har någon generell skyldighet att vid skadeståndsansvar tillse att svaranden i 

målet vid ogillande av talan kan få ersättning för sina av domstol utdömda rättegångskostnader. 

 

 

 

 

 



38 
 

6. Ansvarsgenombrott i internationell rätt 

6.1 Inledning 

För att få en överblick över hur ansvarsgenombrott ser ut i ett internationellt sammanhang kommer 

en kortare genomgång göras av tysk och amerikansk rätt. Att jag har valt Tyskland som jämförelse-

objekt beror på bl.a. på att det är ett EU-land samt att det är Europas största ekonomi. 99 Utöver 

detta är Tyskland ett av få länder där man löst frågan om när ett moderbolag ansvarar för ett 

dotterbolags skulder i lag. Det vill säga att ansvarsgenombrott så långt det berör ansvarsgenombrott i 

koncernförhållanden är reglerat i lag. Det finns även en princip om ansvarsgenombrott i tysk praxis. 

Att USA har valts beror dels på att det är världens största ekonomi, dels på att man i USA tillämpar 

common law. Jag anser att det är till gagn för arbetet att man utöver att jämföra olika länder, 

samtidigt också jämför olika rättssystem. Även England har ett common law system, dock får USA 

anses vara något av ett föregångsland när det gäller diskussionen om ansvarsgenombrott varför jag 

har valt att koncentrera mig på hur deras system är uppbyggt.  Det faktum att USA har ett common 

law-system där alltså domstolarna har en rättsskapande roll borgar även för möjligheten att dom-

skälen är upplysande i större mån än de svenska.  

I USA uppkommer som ovan nämnts inte problemet med processbolag då man där ej får ersättning 

för sina rättegångskostnader av den förlorande parten. De generella principerna och riktlinjerna för 

ansvarsgenombrottsinstitutet är dock detsamma oberoende av om problematiken med processbolag 

existerar eller ej. En genomgång av även USA:s regelsystem synes således vara på sin plats för att 

tydligt och klart visa på de principer som där finns för ansvarsgenombrott. 
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6.2 Tyskland 

6.2.1 Bakgrund 

Som huvudregel i tysk rätt hålls inte aktieägare personligt ansvariga för de skulder som ett aktiebolag 

ådrar sig. Trennungsprinzip innebär att aktiebolagets tillgångar och skulder hålls separerade ifrån 

aktieägarnas.100 

Inte heller ledamöter eller verkställande direktörer blir normalt sett ansvariga för bolagets skulder.101 

Liksom i Sverige finns det dock undantag för när personer med bestämmande inflytande över bolaget 

kan bli ansvariga för dess åtaganden, s.k. ansvarsgenombrott. I Tyskland finns ansvarsgenombrott för 

koncerner reglerat i lag, Aktiengesetz. Det  är denna lag tillsammans med domar på området som 

utgör den s.k. Konzernrecht. Utöver den lagstadgade regleringen finns även Durchgriffshaftung102 

som är den princip i Tyskland som närmast kan beskrivas såsom ansvarsgenombrott.  

6.2.2 Konzernauzenrecht för AG och GmbH 

I tysk rätt finns det två aktiebolagsformer Aktiengesellschaft (AG)103 och Gesellschaft mit beschr-

änkter haftung (GmbH)104. De regler som finns uppställda i Aktiegesetz gäller endast när det rör sig 

om ett publikt aktiebolag (AG), dock har reglerna i praxis stundtals även tillämpats på privata aktie-

bolag (GmbH). Grunden till detta är framförallt den stora lagstadgade möjlighet som aktieägare i 

GmbH har att ge instruktioner till bolaget (se 37 § GmbHG).105 

I brist på lagstiftning har det tyska rättsväsendet gradvis, på egen hand, skapat en mängd praxis för 

att få till en reglering för GmbH. Denna reglering som idag används består av en komplex mängd 

lagstiftning och praxis som sammantaget bildar ett ramverk för hur ansvarsgenombrott för GmbH 

regleras. Lagstiftningen är komplex och kräver enormt utrymme för att redogöras för i sin helhet, här 

kommer därför endast en kortare redogörelse där de för denna uppsats mest relevanta delarna tas 

upp. Genom praxis kan man utröna att det generellt sett är tämligen svårt att få till stånd ansvars-

genombrott för en GmbH koncern. De fall som oftast ansetts ge upphov till ansvarsgenombrott är de 

där bolagsformen missbrukats i syfte att skada borgenärerna. Exempel härpå kan vara när ägaren 

dränerar bolaget på pengar eller när denne redan från början utrustar bolaget med otillräckligt 

kapital i förhållande till den rörelse som skall bedrivas. 106 
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6.2.3 Osjälvständiga bolag 

AktG, den tyska aktiebolagslagen, listar de olika sorters förhållanden som kan föreligga mellan bolag, 

här är av störst intresse § 17; Abhängige und herrschende Unternehmen, det vill säga beroende och 

kontrollerande bolag. Det är dessa två ”typer” av bolag som majoriteten av lagarna om ansvars-

genombrott är knutna till. Ett sådant här beroendeförhållande existerar när ett bolag som synes vara 

självständigt i själva verket styrs till fullo av ett kontrollerande bolag.107 Denna styrning är inte bero-

ende av att det kontrollerande bolaget innehar majoriteten av aktierna, utan endast det faktum att 

relationen är uppbyggd på detta sätt räcker.108 Ett exempel på ett tillfälle när en sådan situation kan 

infinna sig är om ett bolag är djupt skuldsatt och således i praktiken styrs av banken, på grund av 

dennes möjlighet att hota med att driva in skulden alternativt begära konkurs.  

6.2.4 Lagstiftat ansvarsgenombrott 

När ett AG är moderbolag till ett AG eller ett GmbH svarar det under vissa premisser för dotter-

bolagets förpliktelser. Ett moderbolag som på ett otillbörligt sätt utnyttjar sitt dominerande 

inflytande över ett dotterbolag konstituerar ett sådant exempel. Gör dotterbolaget en förlust på 

grund av moderbolagets agerande blir moderbolaget således täckningspliktigt för denna förlust. Har 

bolagen ingått ett s.k. kontroll- och vinstöverföringsavtal är moderbolaget skyldigt att täcka en 

årsförlust i dotterbolaget som inte kan täckas av fritt eget kapital. Föreligger inget sådant avtal är 

moderbolaget skyldigt att kompensera dotterbolaget för ekonomisk förlust som inträffat på grund av 

moderbolagets ofördelaktiga direktiv till dotterbolaget.109
  

6.2.5 Durchgriffshaftung 

Det finns i det tyska ansvarsgenombrottssystemet en modell med fyra stycken situationer där 

ansvarsgenombrott kan bli aktuellt. Modellen används i såväl doktrin som i domar av den tyska 

högsta domstolen. 110 Modellen utarbetades av M Lutter och pekar på situationer där bolags-

rättsformen utnyttjats på ett otillbörligt sätt. De fyra situationerna är; underkapitalisering, 

sammanblandning av tillgångar, blandning av sfärer samt institutionellt missbruk.  

Underkapitalisering är precis vad det låter som, nämligen att man försett bolaget med för lite kapital. 

På detta sätt har man försatt bolaget i en situation där det inte är möjligt driva verksamheten utan 

tillskott utifrån och således orsakat en skada för borgenärerna. Precis som med underkapitalisering 

så tar sammanblandning av tillgångar sikte på det som namnet antyder, nämligen att två eller flera 
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bolag sammanblandat sina finanser i en sådan utsträckning att det får anses konstituera ett enda 

bolag.  

Blandning av sfärer syftar på den situationen att två eller flera bolag är engagerade inom samma 

yrkesområde och utåt sett uppvisar en enad fasad. De har samma kontorsadress, samma telefon-

nummer, samma hemsida etc. På detta sätt är det inte möjligt för omvärlden att avgöra att det i 

realiteten rör sig om flera olika bolag.111 

Instutionellt missbruk tar sikte på situationer där inget brott har skett mot någon av de ovan 

uppställda kriterierna men där användandet av den juridiska personen ändock måste anses utgöra 

ett otillbörligt utnyttjande.112  

Den tyska lagstiftningen har genom sin reglering försökt att balansera sambandet mellan styrning 

och ansvar. Rubbas balansen på så sätt att moderbolaget försätts i en situation där det får rätt att 

styra dotterbolaget i eget intresse, på bekostnad av borgenärerna, måste balansen återställas. De 

ovan nämnda reglerna som justerar det begränsade ansvaret vid överträdelser, har som syfte att 

upprätthålla en dylik balans. 

6.3 USA 

6.3.1 Bakgrund 

USA är på många sätt vaggan för institutet ansvarsgenombrott. Precis som i det svenska och det 

tyska rättssystemet är grundtanken i det amerikanska rättssystemet att aktieägare eller någon annan 

ej skall behöva bära något ansvar för de åtaganden som bolaget åtar sig. Det finns dock några 

tillfällen när denna grundprincip sätts ur spel av en annan princip som kallas ”piercing the corporate 

veil”. Syftet med denna princip är att vid speciella omständigheter hålla aktieägare, moderbolag, 

systerbolag, VD eller andra med bestämmande inflytande över rörelsen ansvariga för bolagets 

åtaganden. 113 

USA är det enda land där empiriska data finns samlade angående ansvarsgenombrott och dess 

frekvens. En studie som omfattade 1 583 fall angående ansvarsgenombrott avgjorda innan 1985 

visade att ansvarsgenombrott hade skett i cirka 40 % av fallen. Studien visade även att inga bolag 

med mer än 9 anställda hade drabbats av ansvarsgenombrott. Det visade sig även att domstolarna 

oftare använde sig av ansvarsgenombrott gentemot enskilda fysiska aktieägare än de gjorde 
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gentemot intressebolag i en koncern. När studien senare utökades med ytterligare 2200 fall till och 

med 1996 så blev sammanställningen i stort sätt densamma.  

Ett dilemma med att studera amerikansk rätt är det faktum att det inte finns någon unisont 

rättssystem som gäller för hela landet utan de olika delstaterna har olika reglering. Utöver de 

delstatliga lagarna finns även den federala (överstatliga) rätten, något som gör frågan än mer 

komplicerad eftersom det inte alltid är helt klart vilken lagstiftning det är som skall gälla. Detta gör 

att det givetvis finns en hel del motsägelsefulla rättsfall samt ett mått av oenighet i hur ansvars-

genombrottsinstitutet mer konkret skall uttolkas. En någorlunda unison bild finns dock när det gäller 

de överspännande principerna samt de kriterier som anses definiera när ansvarsgenombrott blir 

aktuellt eller ej.114 

6.3.2 Piercing The Corporate Veil 

Ansvarsgenombrott sker vanligtvis när ett dotterbolag/kontrollerat bolag blivit styrt på ett sådant 

sätt av moderbolaget/aktieägare/annan med ”bestämmande inflytande”, att domstolen finner att 

bolaget är ”blott en fasad” eller ”alter ego”. 115 Här finns i Karen Vanderkerckhooves116 bok en mängd 

synonymer uppradade för att beskriva hur bolaget är utan ”hjärna, vilja eller självständig kontroll”117 

en definition som användes i fallet Lowendahl v. Baltimore & Ohio. Förutom att bolaget är full-

ständigt styrt av någon och är utan självständig kontroll kräver de flesta domstolar även att bolaget 

gjort sig skyldigt till bedrägliga eller olagliga aktiviteter. Enligt Ballantine handlar ansvarsgenombrott 

till syvende och sist om att man från samhällets sida inte godtar ett ”utnyttjande av det bolags-

rättsliga privilegiet”118.119  

Utöver de ovan nämnda kriterierna krävs enligt Vanderkerckhoove – trots att det inte vanligtvis 

nämns i doktrin eller praxis – att det föreligger adekvat kausalitet.120  

De ovan nämnda reglerna utgör den grundläggande stommen för när ansvarsgenombrott kan ske 

eller ej. Det finns baserat på de ovan nämnda reglerna sex olika modeller för att avgöra när ansvars-

genombrott blir aktuellt och inte. Dessa kommer att redogöras för nedan. 
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6.3.2.1 The Instrumentality Doctrine 

Ett test framtaget av Frederick J. Powell och publicerat år 1931 i studien Parent and Subsidiary 

Corporations, har efter sin användning i Lowendal målet121 blivit allmänt accepterat som ”Powell 

testet”. Testet utnyttjas olika i olika delstater, testet består dock alltid av samma tre villkor för att 

avgöra om ansvar skall utkrävas eller ej. Villkoren är a) an excessive exercise of control; b) some 

wrongful or inequitable conduct och c) a causal relationship between the plaintiff’s loss and the 

parent’s conduct. 

Ungefärlig översättning; Överdrivet utövande av kontrollen över bolaget, bedrägligt eller olagligt 

agerande samt adekvat kausalitet mellan den företagna handlingen och skadan.   

Kriterierna är väldigt allmänt hållna och bör snarare användas som en indikator på om ansvars-

genombrott torde aktualiseras eller ej. Domstolarna har valt att applicera kriterierna på vitt skilda 

sätt, emellanåt har de även nöjt sig med att endast en eller två av kriterierna varit uppfyllda.122 

Tolkningen av de olika kriterierna har även de varit vitt spridda, formuleringen ”wrongful conduct” till 

exempel; här har vissa domstolar gått så långt att de ansett att en felaktig uppsägning är tillräckligt 

för ”wrongful conduct” enligt Powell-testet. 123 

6.3.2.2 The Alter Ego Doctrine 

Alter ego doktrinen har huvudsakligen utvecklats av de Kaliforniska domstolarna, men används i alla 

de amerikanska delstaterna.124 Enligt denna doktrin bör ansvarsgenombrott ske när (a) such unity of 

ownership and interest exists that the two affiliated corporations have ceased to be separate and the 

subsidiary has been relegated to the status of the ”alter ego” of the parent; and (b) where recognition 

of them as separate entities would sanction fraud or lead to an inequitable result.125  

Ungefärlig översättning; (Ansvarsgenombrott bör ske när) sådan unifiering av ägandeskap och 

intressen har skett att de två förbundna bolagen har upphört att vara enskilda och dotterbolaget har 

blivit degraderat till ett ”alter ego” för moderbolaget; samt att ett tillåtande av att de behandlades 

som separata bolag skulle understödja bedrägeri eller leda till ett orättfärdigt resultat. 

Instrumentalitetsdoktrinen och alter ego-doktrinen är två i stort sätt identiska doktriner som tar sikte 

på samma fundamentala egenskaper i en företagskonstellation.126 Alter ego begreppet som sådant 
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har blivit så pass allmänt accepterat att vissa domstolar inte överhuvud tar upp testet utan endast 

konstaterar att det rör sig om en ”alter ego” konstruktion.127 

6.3.2.3 The Identity Doctrine 

Identitetsdoktrinen är en annan modell som föreslogs av Powell.128 Även om den presenteras som en 

egen modell anses den dock av många vara en sammansatt modell av de båda tidigare nämnda 

modellerna, den är speciellt lik alter ego-doktrinen.  

“If plaintiff can show that there was such a unity of interest and ownership that the independence of 

the corporations had in effect ceased or had never begun, an adherence to the fiction of separate 

identity would serve only to defeat justice and equity by permitting the economic entity to escape 

liability arising out of an operation of one corporation for the benefit of the whole enterprise.” 

Ungefärlig översättning; Om käranden kan visa att det förelåg en sådan intressegemenskap och 

ägandesituation att företaget hade slutat vara eller aldrig varit självständigt, skulle ett tillåtande av 

att se bolagen som separata endast tjäna till att motverka rättvisa och jämlikhet, genom att tillåta 

den ekonomiska enheten att undkomma ansvar för åtgärder som bolaget företagit till förmån för 

koncernen. 

6.3.2.4 The Sham or Shell Corporation 

De tre ovan nämnda principerna är de ursprungliga ansvarsgenombrottsprinciperna I den 

amerikanska rätten. De är dock inte de enda, utan ytterligare tre principer finns upptagna varav ”the 

sham or shell corporation theory” primärt används i New York. Principen bygger på de fall när något 

orättfärdigt handlande ej kunnat bevisas ifrån moderbolagets sida. I dessa fall har domstolarna 

åberopat ansvarsgenombrott på den grund att moderbolaget på ett otillåtet sätt utövat inflytande 

över dotterbolaget.129  

6.3.2.5 Agency 

Agency doktrinen bygger på principen att ett dotterbolag agerat som ”agent” åt moderbolaget och 

att moderbolaget därför, utifrån ett juridiskt perspektiv är ansvarig för dotterbolagets åtaganden.130 

Den exakta innebörden av bestämmelsen samt hur denna skall användas i realiteten är dock om-

diskuterad. Störst är problemet med hur man skall bevisa att ett agentförhållande förelegat, här har 

några domstolar i bl.a. New York valt att använda sig av en princip där man identifierar ”förtäckta” 

agentförhållanden. Denna utgångspunkt har utmynnat i att ansvar kunnat utdömas trots att det inte 
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torde vara möjligt vare sig under common law reglerna för agenter eller någon av doktrinerna för 

ansvarsgenombrott .131 

6.3.2.6 Enterprise Liability 

Enterprise liability syftar på situationer där man anser att en koncern skall definieras som en enda 

juridisk helhet och att skadeståndsansvar för en individ i gruppen således kan åläggas en annan 

medlem inom samma sfär.132 Det mest kända fallet synes vara Amoco Cadiz där ett oljebolag blev 

ansvarigt för de skadeståndskrav som ett dotterbolag ådragit sig på grund utav en oljetankers 

förlisning.133  

På senare tid är detta en princip som primärt används av domstolar i Texas där den kommit att kallas 

single-business enterprise doctrine. I Texas har man även dömt till ansvar utanför koncern-

förhållanden, till exempel har bolag som arbetar tätt tillsammans ålagts ansvar för varandras 

förpliktelser. Här finns vissa riktlinjer för att avgöra samhörigheten såsom; bolagen betalar löner till 

varandras anställda eller förser varandra med anställda, bolagen har samma aktieägare, samma 

logga, samma telefonnummer, samma chefer m.m.134  
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 Se bl.a. Sinkler v. Missouri  Pacific Railroad, Blumberg, a.a. s 63-17 
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 Vandekerckhove, a.a. s 85. 
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 Vandekerckhove, a.a. s 85-87 
134
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7. Ersättning för rättegångskostnader 

7.1 Sammandrag av lagstiftningen 

Huvudsyftet med denna uppsats är att utreda hur institutet ansvarsgenombrott förhåller sig till 

processbolag. Anledningen till att denna fråga blir intressant är för att vi i Sverige har lagstiftning som 

säger att den förlorande parten skall ersätta den vinnande partens rättegångskostnader. En kortare 

genomgång av hur denna lagstiftning ser ut kommer här att göras för att ge läsaren en utökad 

förståelse för problemet.  

I 18 kap 1 § RB anges huvudregeln för fördelningen av kostnadsansvaret, dvs. att den som förlorar ett 

mål skall ersätta motparten för dennes rättegångskostnader. Vad som utgör ersättningsgilla 

rättegångskostnader regleras i 18 kap 8 § och 8a §.135 Huvudregeln gäller om annat inte anges i 

kapitlet eller genom särskilda stadgande i respektive materiell lagstiftning,136 se t.ex. 3 kap 11 §, 6 

kap 22 § och 7 kap 19 § FB; 16 kap. 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister m.m. 

m.m.137 Om en parts talan avvisas skall han enligt 18 kap. 5 § 1 st. anses som tappande.138  

Rättegångskostnaderna har stor betydelse för en parts benägenhet att inleda en process eftersom 

det ofta kan vara kostsamt att anlita ett ombud.139Huvudregeln verkar klart avhållande för den som 

inte kan låta kostnaderna vara en driftskostnad eller är förhållandevis säker på att vinna.140 

Part som genom vårdslöshet eller försummelse orsakar merkostnader för motparten skall enligt 18:6 

ersätta dessa hur rättegångskostnaden i övrigt än skall fördelas. En sådan vårdslöshet kan exempelvis 

bestå utav att parten uteblir från rätten, inte iaktar ett föreläggande som rätten meddelat eller 

framställer påståenden som han bort inse saknar fog.141 

Bestämmelsen är tillämpbar på alla sorters mål och kan användas endast mot den som vinner 

processen. Bestämmelsen lär användas sparsamt i praxis.142 Det gives därför en bred marginal för 

sättet att driva en process utan att detta stämplas som försumlig processföring.143 
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 Ersättning för rättegångskostnad skall fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande och talans 
utförande jämte arvode till ombud eller biträde, såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av 
partens rätt. Även ersättning för arbete och tidsspillan skall utgå. Även ränta skall innefattas. 
136

 Karnov 2 2009/10 sid 3053 not 495. 
137

 För fullständig redogörelse se Karnov. Obs dock en rad lagändringar som trätt i kraft sedan dess varför inte 
alla i noten nämnda undantag är tillämpliga. 
138

 Karnov 2 2009/10 sid 3053 not 495. 
139

 Carlsson/Persson, Processrättens grunder, femte upplagan. s 51.  
140

 Lindell, Civilprocessen, andra upplagan. s 99. 
141

 Lindell, a.a. s 231. 
142

 Jacobson, Parts kostnad i civilprocess. s 220 f. 
143

 Jacobson, a.a. s 67. 
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I rättegångsbalken finns även regler som kan rendera parts ställföreträdare, ombud eller biträde 

ersättningsskyldig för rättegångskostnader.144 För att sådan ersättningsskyldighet skall föreligga krävs 

att företrädaren orsakat merkostnader genom sådan åtgärd som avses i 18 kap. 3 § 1 st eller genom 

sådan vårdslöshet eller försummelse som omtalas i 18 kap. 6 §.145 Företrädaren kan här jämte parten 

förpliktas att ersätta motparten för rättegångskostnad. 

Om part som inlett en process väljer att överlåta sin talan så svarar den överlåtande parten 

tillsammans med den nya parten solidariskt för alla de rättegångskostnader som uppkommit före 

överlåtandet. För kostnader som uppkommer efter överlåtandet svarar dock den övertagande parten 

ensam. Denna regel återfinns i 18 kap 10 § RB. Detta betyder att man i dessa fall har en större 

möjlighet att få ut åtminstone en del av sina rättegångskostnader. Detta då man har två personer att 

kräva för de rättegångskostnader som uppkommit innan överlåtandet. När det gäller processbolag 

utgår jag dock i detta arbete ifrån att överlåtandet av fordringen har skett innan talan väckts varför 

paragrafen ej blir tillämpbar på dessa. 

En svensk eller europeisk medborgare behöver på intet sätt visa sig likvid för att få möjlighet att driva 

en process.146 Det är således möjligt att driva en process utan att för den sakens skull förfoga över 

medel som skulle täcka kostnaderna vid en eventuell förlust. Så är dock inte fallet för människor 

utanför den europeiska unionen. I lagen 1980:307 om skyldighet för utländsk kärande att ställa 

säkerhet för rättegångskostnader uppställs krav på ställande av säkerhet innan process inleds. Första 

paragrafen stipulerar att : 

” Om en utländsk medborgare som inte har hemvist här i landet eller en utländsk juridisk person vill 

väcka talan vid svensk domstol mot en svensk medborgare, mot någon som har hemvist i Sverige eller 

mot en svensk juridisk person, skall på svarandens yrkande käranden ställa säkerhet för de 

rättegångskostnader som han genom lagakraftägande avgörande i målet kan bli skyldig att betala.” 

Tidigare gällde regleringen även EU-medborgare men EU-domstolen147 har fastslagit att detta strider 

mot Romfördraget och dessa har således undantagits i och med tredje stycket i första paragrafen i 

lagen 1980:307 om skyldighet för utländsk kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader . 
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 18 kap. 7 § RB. 
145

 Lindell, a.a. s 232. 
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 E contrario 1 § lagen 1980:307 om skyldighet för utländsk kärande att ställa säkerhet för 
rättegångskostnader. 
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 Se Lindell, a.a. s 532, samt även EG-domstolens domar i mål Data Delecta och Forsberg mot MSL Dynamics 
Ltd, Stephen Austin Saladanha och MTS Securities Corporation mot Hiros Holding AG.( Lindell, Civilprocessen, 
andra upplagan. s 532 Fotnot 49) 
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Säkerheten skall avse inte bara rättegångskostnaderna i första instans utan även, i händelse av ett 

överklagande, också kostnaderna i högre rätt.148 Om någon säkerhet som godkänns av svaranden 

eller domstol ej ställs, efter att yrkande om detta gjorts, skall talan avvisas. Säkerheten skall bestå av 

pant eller borgen.149 Borgen skall ställas såsom för egen skuld och, om den ingås av två eller flera 

personer gemensamt, vara solidarisk.150 Undantag för de speciella tillfällen där säkerhet ej behöver 

ställas listas i andra paragrafen, de kommer dock ej att behandlas här.  
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8. Avslutande diskussion och analys 

8.1 Svensk rätt och utländsk rätt i jämförelse 

Efter min genomgång av såväl svensk, tysk som amerikansk praxis tycker jag mig kunna urskilja ett 

gemensamt synsätt. Även om principerna, reglerna och praxis skiljer sig åt mellan de olika länderna 

återkommer alla till den gemensamma nämnaren, att ett utnyttjande av den bolagsrättsliga formen 

till förlust för borgenärerna, inte kan accepteras. 

De kriterier som finns uppställda i USA för när ansvarsgenombrott bör respektive ej bör ske täcker i 

min mening in en större mängd fall än de som uppställts i Sverige. Det är även så att i vissa fall räcker 

det med att endast ett av kriterierna behöver vara uppfyllda för att ansvar kan påkallas. En anledning 

till att amerikanska domstolar i större utsträckning tar till ansvarsgenombrottsinstitutet kan vara att 

man i de flesta delstater har ett lagstadgat minsta tillåtna aktiekapital på endast en dollar. Detta 

leder i sin tur till att man i större utsträckning riskerar att hamna i situationer med lottlösa 

borgenärer vid konkurs.  

Tyskland har till skillnad från större delen av världens länder valt att lagstifta om ansvarsgenombrott. 

Lagstiftningen berör ansvarsgenombrott i koncernförhållanden, fysiska personer berörs således ej. 

Fysiska personer samt andra bolag som ej faller in under lagstiftningen kan dock även de bli 

ansvariga, då enligt regler utarbetade i praxis.  

De tyska kriterier som är uppställda för när ansvarsgenombrott skall ske är: underkapitalisering, 

sammanblandning av tillgångar, blandning av sfärer samt institutionellt missbruk. 

De svenska kriterierna är151; underkapitalisering, osjälvständig förvaltning samt avsaknad av 

självständigt affärsmässigt syfte. 

Det finns som läsaren ser stora likheter mellan de tyska och de svenska kriterierna. Även de ameri-

kanska kriterierna innehåller punkter såsom institutionellt missbruk, osjälvständig förvaltning och 

sammanblandning av tillgångar. Även om tillvägagångssättet ser olika ut i olika länder är som här 

visats den bakomliggande strukturen och tankegången densamma.   

 

8.2 Analys av svensk rätt 

Ansvarsgenombrott och processbolag är en fråga som i stort sätt är outredd.  De generella 

principerna för ansvarsgenombrott gäller dock givetvis även för ett processbolag. Jag är personligen 
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av den åsikten att ingenting såväl som ett processbolag motiverar ansvarsgenombrott. Processbolag 

är i min mening ett tydligt exempel på ett missbruk av det bolagsrättsliga privilegiet till nackdel för 

borgenärerna.  

HD har aldrig tydligt redogjort för vad som krävs för att man skall kunna döma till ansvarsgenom-

brott. I underrätterna såväl som doktrinen dryftas en mängd olika åsikter om hur och när dylikt 

ansvar skall kunna utkrävas. Även om åsikterna till viss del går isär finns här i min mening en genom-

gående röd tråd som dock utvisar när och mot vem ett ansvarsgenombrott kan ske. Detta genom-

gående tema ligger enligt min mening även i linje med hur man internationellt ser på frågan om 

ansvarsgenombrott. 

Nedan följer en redogörelse för när det enligt lagstiftaren, doktrin och praxis anses att ansvars-

genombrott kan ske, således i samma ordning som referensramen. Redogörelsen kommer att företas 

tillsammans med mina personliga åsikter i ämnet och avslutas med en sammanfattande analys.  

8.3 Lagstiftning och ansvarsgenombrott 

Den mest gedigna lagstiftningsutredning som gjorts på detta området är betalningansvars-

kommitténs SOU ifrån 1987. Här redogörs ingående för vilka kriterier som skall vara utmärkande för 

när ansvarsgenombrott skall ske och ej.  De kriterier som enligt Betalningsansvarskommittén ansågs 

utmärkande var; 

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

otillbörligt sätt”  

2. ”bolagets ekonomiska underlag varit uppenbart otillräckligt i förhållande till verksamhetens 

art och omfattning samt till förutsebara risker.” 

Betalningsansvarskommittén fäste sålunda ej något hänseende vid bolagets eventuella osjälv-

ständighet. Det som kommittén ansåg vara av vikt var istället underkapitalisering samt otillbörlighet. 

Vikt fästes även vid att ett ansvarsgenombrott inte endast skall drabba aktieägare utan att även 

andra med ett bestämmande inflytandet över bolaget.   

Jag anser att kommitténs utredning är uttömmande samt att deras krav på lagstiftning sett ur den 

tidens perspektiv varit välgrundat. Lagrådets kritik är dock förståelig med avseende på otydligheten i 

formuleringarna. Jag anser dock att dylika otydligheter har förekommit i annan lagstiftning där målet 

varit att stävja otillbörligt beteende, så är fallet med exempelvis avtalslagens 3 kapitel om rätts-

handlingars ogiltighet. Formuleringar såsom; 
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” Rättshandling, som eljest vore att såsom giltig anse, må ej göras gällande, där omständigheterna 

vid dess tillkomst voro sådana, att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem 

åberopa rättshandlingen”152 samt  

” Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets 

innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och 

omständigheterna i övrigt.”153     

kan knappast ur rättssäkerhetssynpunkt anses vara mer klara och precisa än användandet av 

begrepp såsom ”otillbörligt” samt ”uppenbart”. 

Sedan Betalningsansvarskommitténs utredning har det dock, precis som aktiebolagskommittén 

påpekar tillkommit en hel del praxis. En kodifiering av ansvarsgenombrottsinstitutet är således inte 

lika angeläget längre. I linje med aktiebolagskommittén anser jag dock att principerna om ansvars-

genombrott även fortsättningsvis bör tillämpas och vidareutvecklas. I min mening är det dock av vikt 

att högsta domstolen på ett tydligt och klart sätt preciserar vad de avser med ansvarsgenombrott 

samt när detta kan aktualiseras. 

8.4 Doktrin 

Mycket av det som finns skrivet i doktrin när det gäller ansvarsgenombrott är vid det här laget 

relativt gammalt. Principerna är detsamma men det som fattas i de äldre analyserna är de nya 

rättsfall som tillkommit. Jag anser således att den kritik som då förekom om en brist på rättspraxis 

inte är lika aktuell idag. Högsta domstolen synes dock undvika att tala om ansvarsgenombrott, eller 

tydligt markera på vilket sätt man tycker att denna princip skall användas. Detta anser jag vara 

olyckligt då det ger upphov till en ”lucka” i praxis som lämnar ett stort utrymme för debatt om hur 

principen skall tolkas eller om den ens är existerande.  

Det som man kan utläsa ur doktrinen, bland de författare som instämmer i att institutet ansvars-

genombrott faktiskt existerar, är att Rodhes tre kriterier utgör första avstampet i en sådan 

bedömning. Dessa tre kriterier är; frånvaro av självständigt affärsmässigt syfte, frånvaro av själv-

ständig förvaltning och underkapitalisering. De två första kriterierna brukar sammanföras under den 

gemensamma benämningen; osjälvständighet.  

Sedermera har kriterier tillkommit i den akademiska diskussionen samt i praxis som också anses 

betydelsefulla för när ett ansvarsgenombrott kan anses berättigat. 
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I min mening skall man dock inte betrakta dessa kriterier med en allt för sträng bokstavstolkning. Det 

är viktigt att värdera varje rekvisit utifrån sitt sammanhang samt att sätta in det i den aktuella 

situationen för värdering. I vissa fall kan det krävas att flera av rekvisiten är uppfyllda medan man i 

andra kan anse att det räcker med så lite som ett. Här måste en bedömning göras där utgångspunkt 

tas i vilken situation som är för handen i varje enskilt fall.  

Utöver de av Rodhe uppställda rekvisiten anser jag mig kunnat urskönja ett rekvisit som pekar på ett 

”otillbörligt utnyttjande av aktiebolagsformen”. 

Kedner/Roos pratar om att ansvarsgenombrott skall komma ifråga när någon ” på ett stötande sätt 

använt bolags- eller föreningsform för att minimera sin egen ersättningsskyldighet och där bolaget 

eller föreningen utrustats med helt otillräckliga kapitalresurser”.154 

Enligt Hellner bör principen tillämpas på bolag som ” driver en verksamhet som är osjälvständig i 

förhållande till delägarnas egen verksamhet och därvid eftersträvar att tillgodose delägarnas direkta 

intressen mera än att uppnå vinst inom bolaget, samt har i förhållande till sannolika skadestånds-

anspråk begränsade tillgångar.”155 

Enligt Nial krävs för ansvarsgenombrott att ”förfarandet konstituerar ett illojalt missbruk mot 

fordringsägarna”.156 

För Moberg handlar det om en genomsyn som sker ”om man med hjälp av ett aktiebolag kringgår 

lagar eller avtal eller om man driver aktiebolagets verksamhet uteslutande på borgenärernas risk.”157 

Även för Grönfors är det det illojjala beteendet som står i centrum; ”aktiebolaget bildas huvud-

sakligen för att en eller flera personer skall kunna utestänga borgenärerna och samtidigt ha nytta av 

bolagets handlingar”.158 

 Brocker/Grapatin målar upp ett scenario159 där aktiebolaget på ett synnerligen illojalt sätt används 

för att minimera sin egen ersättningsskyldighet och samtidigt maximera sin egen vinst. De anser även 

att ”det förefaller motiverat med ansvarsgenombrott i de situationer där ett bolag tillskapats med det 

enda syftet att utgöra en buffert för aktieägarna och den verksamhet som bedrivs av dem utanför 

bolaget”. Särskilt bör enligt författarna ”missbruk eller annat illojalt beteende” beaktas. 
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Ett rekvisit med innebörden ”otillbörligt utnyttjande av aktiebolagsformen” eller ”illojalt beteende” 

måste således i min mening anses existera. Att ett sådant rekvisit existerar anser jag mig även få stöd 

för i det ovan redovisade rättsfallet NJA 1993 s 188 (Gillettefallet)160.  

 Det centrala beträffande ett sådant rekvisit är att bolaget antingen bildas med ett illojalt motiv i 

åtanke eller att det senare används för ett sådant syfte. Det huvudsakliga syftet med nyttjandet av 

bolagsformen skall vara att utestänga borgenärerna ifrån möjligheten att rikta betalningsanspråk 

emot ägarna eller företrädarna. Det otillbörliga eller ”illojala” i detta fall består i det faktum att 

ägarna otillbörligen gör en vinst på bekostnad av borgenärerna. Detta rekvisit anser jag vara så starkt 

att det har kapacitet att så att säga ”stå för sig själv”. Om ett otillbörligt utnyttjande av bolagsformen 

medför vinning för ägaren och skada för borgenärerna, skall detta i vissa situationer vara tillräckligt 

för att påkalla ansvarsgenombrott gentemot ägarna eller personer med bestämmande inflytande 

över verksamheten.    

8.5 Rättspraxis 

Ett av de äldsta och i doktrinen mest åberopade fallen när det kommer till diskussioner kring ansvars-

genombrott är NJA 1947 s. 647(Kraftverksfallet). I fallet har ett aktiebolag tillskapats med det till 

synes enda syftet att distansera delägarna ifrån det miljöansvar som följer av ett dammbygge utan 

att för den sakens skull gå miste om de positiva aspekterna av ett sådant. Detta fall har i mångt och 

mycket likheter med processbolagen samt deras användning.  

Domstolen har i fallet valt att fästa tyngd vid huruvida bolaget haft en självständig ekonomi, en 

självständig förvaltning samt huruvida det utövat någon självständig verksamhet. Detta synes ligga i 

linje med de riktlinjer som Rodhe161 ställer upp för när ansvarsgenombrott kan motiveras. I detta fall 

ansågs alla tre kriterier föreligga, bolaget varken besatt eller genererade tillräckligt kapital för att 

täcka sina driftkostnader, det styrdes till fullo av sina delägare och utövade i relation till sina aktie-

ägare över huvud ingen självständig verksamhet. Vikten i fallet lades således (något som de tre 

kriterierna ger utlopp för) vid huruvida bolaget var ett självständigt bolag eller endast en 

”förlängning” av sina ägare. Vad domen i min mening ger ett klart besked om är det inte skall vara 

möjligt att undslippa ansvar genom bedräglig användning av aktiebolagsformen.  

När det gäller mål T 3004-08 (Punctatorfallet) så är detta ett fall som i min mening på ett tydligt sätt 

visar hur ett processbolag har använts för att missbruka det bolagsrättsliga privilegiet. Rättsfallet är 

relativt nytt och har ännu inte fått sin utgång prövad av Högsta domstolen.  
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Det rör sig här om en person som använt sig av enormt sinnrika bolagskonstruktioner, i syfte att 

undkomma ansvar för eventuella rättegångskostnader. Det rör sig således här om ett typfall för vad 

som skulle betecknas som ett ”processbolag”. I det här fallet rör det sig även om ett fall där inte 

aktieägare, utan styrelseledamöter blir ansvariga, något som ger stöd för Betalningsansvars-

kommitténs yttrande om att även andra med inflytande över bolaget torde falla in under ansvaret.  

Rätten har i Punctatorfallet haft att göra med en situation där en part helt uppenbart vidtagit 

åtgärder i syfte att utnyttja aktiebolagsinstitutet för egen vinning, på bekostnad av borgenärerna. 

Vem som har varit aktieägare i bolaget har dock ej varit möjligt att utröna varför fråga istället varit 

om huruvida ansvar kan åläggas styrelseledamot eller ej. I detta fall ansåg såväl tingsrätt som hovrätt 

att de personer som stått för verksamheten även var de som skulle stå för de kostnader denna 

orsakat. Detta var oavhängigt av huruvida de var ägare av verksamheten eller ej.  Hovrätten hänvisar 

bl.a. till justitieråden Torgny Håstads och Kerstins Calissendorffs skiljaktiga motivering i rättsfallet NJA 

2006 s. 420(Konkursförvaltarfallet). Häri utrycker justitieråden att förutsättningarna för ansvars-

genombrott bör vara generösare om ”fordringshavaren ofrivilligt blivit borgenär till någon som 

bedriver verksamhet på andras risk…”. De fortsätter och menar att ”För svaranden är processen inte 

frivillig, och såtillvida är således förutsättningarna för ansvarsgenombrott jämförelsevis goda”. 

Rättsfallet NJA 2006 s. 420 (Konkursförvaltarfallet) är intressant ur den synvinkeln att domstolen här 

gör en delvis annorlunda bedömning av ersättning för rättegångskostnader och ansvarsgenombrott. 

Domstolen ansåg att det ”under alla förhållanden står klart att det endast är i speciella fall som det 

nu anförda kan anses innebära att en konkursförvaltare som väcker en talan vid domstol är skyldig 

att se till att motparten kan få ersättning för sina rättegångskostnader om boet tappar talan”. Detta 

visar enligt mig tydligt att även en konkursförvaltare kan bli föremål för ansvarsgenombrott, detta 

kan dock endast ske i speciella fall. Jag utläser domen som att domstolen här ej ansett att det 

förekommit ett ”otillbörligt utnyttjande av aktiebolagsformen”. Att domstolen inte ansåg ett sådan 

utnyttjande vara för handen i nämnda fall hindrar dock inte att principerna om ansvarsgenombrott 

tillämpas på andra fall där ett dylikt utnyttjande gjorts av en konkursförvaltare. Jag anser att domen 

ger uttryck för att det så att säga finns större ”svängrum” för en konkursförvaltare än vad en vanlig 

företrädare nödvändigtvis har. Detta har enligt min mening sin grund i att en konkursförvaltare dels 

inte i samma utsträckning processar för egen vinning, dels för att en för hård reglering av kostnads-

ansvaret riskerar att slå allt för hårt mot borgenärskollektivet.  En konkursförvaltare som riskerar att 

själv stå för processkostnaderna kommer sannolikt ej att driva processer där utgången är osäker.  
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Vid det fall att en konkursförvaltare köper in fordringar till ett konkursbo för att driva processer eller 

på andra sätt otillbörligen utnyttjar sin roll som konkursförvaltare torde dock ansvarsgenombrott 

kunna bli aktuellt.  

När det gäller NJA 1975 s. 45 (Holmenbolagsfallet) har rätten enligt min mening gått på Rodhes 

rekvisit ”underkapitaliserat” ”osjälvständigt” samt ”ej självständigt affärsmässigt syfte”  

” Emellertid tillkommer att Holmenbolagets egna tillgångar otvivelaktigt icke varit av den storlek 

som krävts för att den i Holmenbolagets namn bedrivna rörelsen skulle kunna drivas självständigt. 

”Med hänsyn till vad sålunda anförts bör Bilbolagets ställning med avseende på Holmenbolagets 

rörelse under angiven tid anses ha varit sådan att Bilbolaget får betraktats som den egentlige 

rörelseidkaren eller i allt fall såsom i så hög grad medverkande i verksamheten, att bolaget ej kan 

undgå att svara för rörelseförpliktelserna.” 

I rättsfallet NJA 1982 s 244 (Byggma Syd-fallet) är det bolagets osjälvständiga position som är det 

som domstolen fäster sig vid. Här är det dessutom inte nödvändigtvis den faktiska osjälvständigheten 

som är intressant utan hur bolaget har uppfattats utifrån. Eftersom leverantörerna har uppfattat det 

som att dotter- och moderbolag är ett bolag blir alltså moderbolaget ansvarigt för dotterbolagets 

förpliktelser. Här kan man se klara likheter med den tyska benämningen ”sammanblandning av sfärer 

eller den amerikanska ”agency doktrinen” samt ”enterprise liability”. 

I NJA 1992 s 375 (Himlebolagsfallet) använder sig tingsrätten av Betalningsansvarskommittén 

resonemang (jfr SOU 1987:59 s 134)om att ett kreditinstitut som varit fullkomligt på det klara med 

ett bolags ekonomiska situation men ändock givit kredit utan säkerhet, ej skall få använda sig av 

ansvargenombrottsinstitutet. Högsta domstolen instämde i tingsrättens bedömning. Här är det 

således fullt möjligt att ansvarsgenombrott hade kunnat vara aktuellt. Då det rörde sig om ett 

kreditinstitut som ej vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder fick de dock ”stå sitt kast”. 

Rättsfallet NJA 1993 s 188 (Gillettefallet) är intressant på så sätt att det här enligt domstolen till 

största delen synes röra sig om ett ”otillbörligt utnyttjande av aktiebolagsformen”. Någon diskussion 

om Rodhes kriterier sker ej. Att bolagen skulle vara osjälvständiga ifrån varandra verkar man inte 

heller anse (det rör ju sig om systerbolag och alltså ej dotter-/moderbolag). Någon under-

kapitalisering eller osjälvständigt affärsmässigt syfte verkar ej heller föreligga. Dock verkar samverk-

andet mellan bolagen (med samma ägare) för att undgå konkurrensbegränsningsklausulen vara det 

som ger anledning till ett ansvarsgenombrott. Enligt min mening måste det således här vara fråga om 

det som Grönfors kallar ett illojalt fall. Dessa är enligt Grönfors otillåtna och innebär att ” Den 
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juridiska personen har här, på ett illojalt sätt, inskjutits mellan delägarna och en eventuell avtalspart 

eller annan borgenär på ett illojalt sätt.” 

I sina domskäl skriver HD ” Vad som hittills förekommit i målet får emellertid anses ge vid handen att 

PM och Manico - systerbolag i samma ägares hand och med samma ledning - samverkat i syfte att 

kringgå konkurrensbegränsningsklausulen. Detta förhållande medför att Gillette har rätt att ställa 

samma krav på Manico som Gillette tidigare ställt på PM” 

Denna formulering ger enligt mig tydligt uttryck för att domstolen ansett att det här rört sig om ett 

otillbörligt eller illojalt utnyttjande av aktiebolagsformen. Det förhållande att ”PM och Manico – 

systerbolag i samma ägares hand och med samma ledning – samverkat i syfte att kringå konkurrens-

begränsningsklausulen” medförde att man tillät ett lyftande av den ”bolagsrättsliga slöjan” och att 

samma ansvar som tidigare ålagts PM således även kunde åläggas Manico.  

8.6 Kriterier för ansvarsgenombrott 

Efter att jag nu gått igenom såväl lagstiftning, förarbeten, doktrin och praxis anser jag mig kunna 

uttyda fyra tydliga kriterier för när ett ansvarsgenombrott kan äga rum; 

1. Bolaget saknar självständigt affärsmässigt syfte 

2. Bolaget saknar självständig förvaltning 

3. Bolaget är underkapitaliserat i förhållande till den verksamhet det skulle bedriva 

4. Bolagets användande utgör ett otillbörligt utnyttjande av aktiebolagsformen 

Dessa kriterier gäller även för avgörandet om huruvida användandet av ett underkapitaliserat 

processbolag kan anses vara grund för ansvarsgenombrott. Ett underkapitaliserat processbolag faller 

enligt min mening in under åtminstone tre av de ovan uppställda kriterierna nämligen, ett, tre och 

fyra. Om det är styrt av moderbolaget i en koncern faller det enligt min mening in även under 

punkten två. Det för processbolag mest relevanta kriteriet anser jag vara punkten fyra, som ensamt 

torde kunna leda till ansvarsgenombrott, mer om detta nedan i avsnitt 8.8. 

8.7 Vem kan blir föremål för ansvarsgenombrott 

När det gäller vem som kan bli föremål för ansvarsgenombrott har jag efter min genomgång av 

rättskällor endast i ett fåtal fall funnit redogörelser för detta. En av få rättskällor där en längre 

diskussion har förts med avseende på detta är i betalningsansvarskommitténs utredning SOU 

1987:59. När det gäller doktrin rör diskussionerna bland författarna uteslutande moderbolags ansvar 

för dotterbolags skulder eller aktieägares ansvar för bolagets skulder. Diskussioner kring andra 

personers ansvar förekommer inte.  
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I såväl lagstiftningsarbetet som i rättspraxis har dock frågan diskuterats. Betalningsansvarskommittén 

framförde den åsikten att förutom aktieägare kan även annan med ”bestämmande inflytande” över 

verksamheten bli föremål för ansvarsgenombrott. Detta ställningstagande har fått stöd i praxis då 

annan med ”bestämmande inflytande” över verksamheten, i målen T 3551-10 (Punctator-fallet), NJA 

1975 s 45(Holmenbolagsfallet) samt NJA 1993 s 188(Gillettefallet), blivit föremål för 

ansvarsgenombrott.  

Att någon vidare diskussion ej förs i doktrinen påverkar således enligt min mening ej möjligheterna 

att trots detta göra en uttolkning av det gällande rättsläget. Såväl praxis som förarbeten är starkare 

rättskällor än doktrin varför den diskussion som förts i förarbetena tillsammans med den praxis som 

finns på området är mer än tillräcklig för att besvara frågan. 

 Betalningsansvarskommitténs definition av vem som kan åläggas ansvar stämmer även väl överrens 

med den bild jag själv skapat mig efter denna genomgång. Jag anser att om man inte ges möjligheten 

att rikta krav även mot andra intressenter än aktieägare, fysiska såväl som juridiska, så kommer 

syftet med ansvarsgenombrottsinstitutet att förfelas. I den globala bolagskultur vi idag lever i är det 

relativt lätt att sätta upp bolagskonstellationer där den egentliga ägaren döljs. Att då inte kunna 

utkräva ansvar av den som företräder bolaget eller har ett bestämmande inflytande däröver synes 

vara en olämplig konstruktion.  

Ett ansvarsgenombrott kan således i min mening aktualiseras för såväl aktieägare som andra med 

bestämmande inflytande över bolaget. På detta sätt kommer även de individer som använt sig av en 

bulvan för att dölja sitt aktieinnehav kunna omfattas av ansvarsgenombrottet. När det gäller konkur-

sförvaltare är dock kraven, som tidigare nämnts, högre ställda för när ett dylikt genombrott kan ske.    

8.8 Processbolag och sammanfattande tankar 

Processbolag är av sin natur underkapitaliserade, anledningen till att bolaget används och att ett 

eventuellt krav på ansvarsgenombrott uppkommer är ju just därför att bolaget saknar egna medel för 

att betala de kostnader som uppkommit i och med processen. Man kan givetvis hävda att bolaget 

inte är underkapitaliserat innan dess att processen förloras, jag anser dock att rekvisitet tar sikte 

även på sådana kostnader som man rimligtvis kan förvänta sig kan uppkomma. Så var exempelvis 

fallet i NJA 1947 s 647(Kraftverksfallet), den stora skulden uppkom inte innan dess att dammen 

översvämmades.  

När det gäller självständigheten synes detta vara ganska uppenbart. Någon självständighet existerar 

inte då bolaget bildats med ett enda syfte, att driva in en fordran. Såvida inte bolaget tar på sig en hel 
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mängd med fordringar ifrån olika parter och då dessutom registrerar sig för inkassoverksamhet, så 

kan man ej anse att bolaget har något självständigt affärsmässigt syfte.  

När det gäller otillbörligt utnyttjande av aktiebolagsformen måste processbolag enligt min mening 

vara något av ett skolboksexempel på ett sådant. Ett processbolags enda syfte är att ge en fordrings-

ägare en möjlighet att tvista om en fordran utan att riskera att vid förlust behöva stå för motpartens 

rättegångskostnader.   

Tanken med RB:s regler om rättegångskostnader är att den som vunnit ett mål inte själv skall behöva 

stå för den kostnad det inneburit. Att underminera denna lagstiftning genom att tillåta användandet 

av processbolag synes således leda till olyckliga konsekvenser. Det är enligt mig ur rättssäkerhets-

synpunkt inte lämpligt att ställa ett generellt krav på uppvisande av säkerhet för möjligheten att driva 

process.  En person måste ha möjligheten att driva en process även om denne inte har ”råd” att 

förlora. Dock måste missbruk av detta system förhindras så att man inte ger personer möjligheten 

att, med hjälp av underkapitaliserade processbolag, undkomma att ersätta motpartens rättegångs-

kostnader. 

Att ett ansvarsgenombrott sker vid nyttjande av processbolag synes även i ett större perspektiv vara 

det mest rimliga utfallet. Om man ser till syftet med lagen ”1980:307 om skyldighet för utländsk 

kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader” skulle detta totalt förfelas om utomeuropeiska 

företag kunde överlåta sin fordran till ett processbolag och därmed undvika processkostnaderna. 

Syftet med lagen är att förhindra att svenska medborgare eller företag efter en vinst i en process, på 

grund utav att motparten är utländsk, inte lyckas driva in sin fordran avseende processkostnaderna. 

Utan ett system där ansvarsgenombrott inträffade vid användande av processbolag skulle således 

mindre nogräknade utomeuropeiska bolag med största sannolikhet istället för att ställa säkerhet, 

överlåta processen till ett nystartat dotterbolag i Storbritannien och därigenom driva processen.162 

Ett dylikt system skulle således ge parten möjlighet att frångå både sin lagstadgade plikt att ställa 

säkerhet samt sin lagstadgade skyldighet att betala rättegångskostnaderna vid förlust. 

Den aktiebolagsrättsliga grundprincipen att aktieägare är fria ifrån personligt ansvar för bolagets 

förpliktelser, är en av grundpelarna i hela det aktiebolagsrättsliga systemet. På samma sätt är dock 

principen ”pacta sunt servanda” en av grundpelarna i det avtalsrättsliga systemet. Detta har inte 

hindrat lagstiftaren ifrån att ta in utryckliga, om än vaga, undantag i avtalslagen om när ett avtal kan 

frångås eller jämkas.  

                                                           
162

 Vilket europeiskt land som helst går givetvis bra, även Sverige. I Storbrittanien är dock minsta tillåtna 
aktiekapital blott en GBP varför man undviker att låsa pengar i bolaget. 
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Anledningen till att lagstiftaren valt att ge den ena parten möjligheten att frångå principen om ”pacta 

sunt servanda” är enligt min mening att man annars skulle hamna i en, ur bland annat moralisk och 

samhällsekonomisk synvinkel, många gånger ohållbar situation. Att upprätthålla ett avtal där den ena 

parten blivit uppenbart förledd, utnyttjad eller där det av någon annan anledning är uppenbart att 

den ena parten på ett ohederligt sätt gör vinning på den andres bekostnad, har ansetts orimligt. 

Samhället skall givetvis inte hindra någon ifrån att göra en bra affär, att dock utnyttja det juridiska 

systemet för bedrägligt beteende är något som inte kan tillåtas.  

På samma sätt måste man anse att det inte kan tillåtas att en person på ett bedrägligt sätt använder 

sig av det bolagsrättsliga privilegiet. Det föreligger således enligt min mening inte några hinder för en 

princip som stipulerar ett avsteg ifrån en av aktiebolagsrättens grundpelare, när detta är påkallat. 

Man ser även att en sådan princip i ett internationellt perspektiv är accepterad och vida använd.   

Ansvarsgenombrott torde således bli aktuellt där ett underkapitaliserat processbolag på ett 

otillbörligt sätt används för att undkomma de processkostnader som uppkommer. Givetvis blir de i 

fallet specifika omständigheterna föremål för bedömning och någon generell rättsregel specifik för 

processbolag kan ej uppställas. Ett underkapitaliserat processbolag faller dock i min mening in under 

all de fyra ovan uppställda kriterierna för när ett ansvarsgenombrott kan ske. 

Ett ansvarsgenombrott bör dock ej kunna komma ifråga så länge som bolaget självt förmår att betala 

sina skulder. Om sådan talan kunde väckas utan att bolagets betalningsförmåga blivit klart fastställd 

skulle man riskera att obefogade anspråk väcktes till skada för såväl bolaget självt som den som 

utsätts för anspråket.  
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