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Sammanfattning 
 

Ledamöter i en bolagsledning är att betrakta som uppdragstagare i förhållande till bolaget. Ur 
uppdragsförhållandet härledas lojalitetsplikten, en allmän associationsrättslig princip vilken 
innebär att ledamöterna ska tillvarata bolagets intresse, och därmed inte tillåts gynna sina 
egna intressen på bolagets bekostnad. Bolagets intresse förstås i sammanhanget som samtliga, 
nuvarande aktieägares hypotetiska intresse vilket kan konkretiseras av verksamhetssyftet. I 
ekonomiskt ansträngda bolag, där det egna kapitalet är förverkat, kan dock bolagets intresse 
innebära borgenärernas intresse. 
 Lojalitetsplikten för styrelseledamöter är inte lagstadgad i svensk rätt men kommer 
till uttryck i jävsbestämmelsen samt generalklausulen i 8 kap. 23 och 41 §§ aktiebolagslagen 
(2005:551) (ABL). I doktrinen föreligger dock enighet kring lojalitetspliktens innebörd, vil-
ken även har bekräftats i praxis. Ur den allmänna lojalitetsplikten, med det grundläggande 
ändamålet att ledamöterna ska sätta bolagets intresse i främsta rummet, kan i sin tur vissa sär-
skilda lojalitetsplikter härledas. Förbudet för styrelseledamöter att utnyttja bolagets affärsmöj-
ligheter är en sådan särskild lojalitetsplikt. 
 Avgörande för om en affärsmöjlighet ska anses tillhöra bolaget är om bolaget har ett 
skyddsvärt intresse av affärsmöjligheten. Detta avgörs med fördel genom en samlad bedöm-
ning av omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan bland annat bero på huruvida ledamo-
ten fått kännedom om affärsmöjligheten när denne utfört uppdraget eller på dennes fritid, 
inom vilket verksamhetsområde affärsmöjligheten ligger, om bolaget tidigare avstått från af-
färsmöjligheten och om bolaget har finansiella möjligheter att utnyttja affärsmöjligheten. I fall 
där bolaget har en konkret förväntan på affärsmöjligheten, en förväntan som bygger på att 
förhandlingar om affärsmöjligheten inletts, bolaget fått ett erbjudande om möjligheten, bola-
get fattat beslut om att utnyttja möjligheten eller att en ledamot realiserat möjligheten med 
hjälp av bolagets personal och/eller tillgångar, ska affärsmöjligheten anses tillhöra bolaget. 
Skulle en ledamot önska utnyttja en affärsmöjlighet som denne fått kännedom om, men som 
rätteligen ska tillfalla bolaget, kan ledamoten be om styrelsens medgivande till nyttjandet. 
Styrelsen ska då företa en affärsmässig bedömning av affärsmöjligheten, med hänsyn till bo-
lagets intresse. Ledamoten i fråga har ett särskilt ansvar för att styrelsens beslut fattas på ett 
korrekt vis eftersom det annars skulle finnas risk för att ledamoten vilseleder styrelsen till att 
ge sitt medgivande. 

 Med anledning av att det råder konsensus kring lojalitetspliktens innebörd i doktri-
nen, samt att denna har bekräftats i praxis, och även i viss mån i lagmotiven kan lojalitetsplik-
ten användas i rättsskipningen på ett förutsebart sätt. Att åberopa lojalitetsplikten i praktiken 
torde även vara motiverat ur en etisk synvinkel. Lojalitetsplikten kan därför åberopas själv-
ständigt på ett rättssäkert vis. Förbudet för styrelseledamöter att utnyttja bolagets affärsmöj-
ligheter existerar i svensk rätt enligt den entydiga doktrin som finns på området. Hur förbudet 
ska tillämpas är däremot inte klarlagt i dessa rättsvetenskapliga texter. Det saknas praxis som 
behandlar förbudet, och förbudet nämns inte heller i lagmotiven. Med anledning av det be-
gränsade materialet torde det inte vara möjligt att åberopa förbudet och samtidigt uppnå en 
förutsebar rättsskipning. Detta innebär dock inte att det ska anses tillåtet för ledamöter att 
utnyttja bolagets affärsmöjligheter. Fall som aktualiserar ett sådant agerande kan innebära att 
ledamoten brutit mot lojalitetsplikten genom att gynna sitt intresse på bolagets bekostnad. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion till ämnet 

Aktiebolag är den dominerande formen för företagsverksamhet med 534 424 registrerade bo-
lag i Sverige år 2016.1 En kännetecknande egenskap för aktiebolaget är det begränsade per-
sonliga ansvaret för de som bidrar till verksamheten. Aktieägarna ansvarar endast för vad de 
tillskjutit i verksamheten enligt 1 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) (ABL), till skillnad 
mot bolagsmän i handelsbolag som kan bli ansvariga för mer än vad de själva investerat.2 
Detta får den positiva följden att ägarnas behov av att övervaka bolagsledningen minskar, då 
risken är begränsad till deras egen investering.3 Trots den relativt låga risken föreligger skäl 
för att skydda aktieägarna, särskilt i bolag med spritt ägande. I dessa bolag ligger nämligen 
ägandet och kontrollen av bolaget i olika händer. Aktieägarnas inflytande är begränsat till den 
rösträtt de utövar på bolagsstämman, 7 kap. 1 § ABL, medan styrelsen sköter bolagets för-
valtning i övrigt, 8 kap. 4 § ABL. Aktieägarna måste förlita sig på att styrelsen sköter bolaget 
i linje med deras önskemål. Även fast det saknas bestämmelser i ABL därom, står det därför 
klart att styrelseledamöter och den verkställande direktören har en lojalitetsplikt gentemot 
bolaget. Lojalitetsplikten innebär att ledningen inte får gynna sina egna intressen på bolagets 
bekostnad, och att bolagets intresse alltid ska vara i främsta rummet.4 Då praxis som behand-
lar lojalitetsplikten är knapphändig, och själva begreppet lojalitet föranleder en tolkning av 
omständigheterna i det specifika fallet, är det svårt att rama in pliktens fulla betydelse. Hur 
lojalitetspliktens närmare ska tillämpas är således inte klarlagt.  

I flera utländska rättsordningar anses ett viktigt inslag i lojalitetsplikten vara förbudet 
för bolagsledningen att utnyttja bolagets affärsmöjligheter.5 I USA har förbudet diskuterats 
flitigt i doktrin, och även åberopats i praxis. I engelsk rätt har förbudet nyligen lagreglerats, 
men har sina rötter i common law och återfinns därför i en stor mängd rättsfall.6 I Norden har 
förbudet inte fått samma genomslag i varken praxis eller doktrin. För svenskt vidkommande 
anses förbudet föreligga inom bolagsrätten.7 Hur förbudet ska tillämpas och avgränsas är dock 
oklart och väcker ett antal viktiga frågeställningar. Hur avgörs det att en affärsmöjlighet till-
hör bolaget och kan förbudet åberopas på ett förutsebart och rättssäkert vis? 

																																																								
1 http://www.bolagsverket.se/be/sok/etjanster/statistik. 
2 Se dock undantag i 1 kap. 3 § andra stycket ABL. I handelsbolag svarar bolagsmännen solidariskt för företagets 
förpliktelser enligt 2 kap. 20 § lag om handelsbolag och enkla bolag (BL). 
3 Se Svernlöv, Ansvarsfrihet s. 102; Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem: En rättsekonomisk 
analys s. 51. 
4 Se prop. 1975:103 s. 376 f.; NJA 2013 s. 117 punkten 12; Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 312 f.; Sand-
ström, Svensk aktiebolagsrätt s. 261; Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 281, Skadeståndsansvar för styrelseledamot 
och verkställande direktör s. 261 & Bolagslednings skadeståndsansvar s. 155; Stattin, Företagsstyrning s. 198; 
Svernlöv, Ansvarsfrihet s. 307; Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem: En rättsekonomisk ana-
lys s. 101 f.; Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten s. 653; Östberg, Styrelseledamöters lojali-
tetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 139 ff. 
5 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 325. 
6 Inom ramen för den engelska rätten i avsnitt 2.3 hänvisas till Companies Act 2006. Denna lag är giltig även i 
Nordirland, Wales och Skottland, och täcker således in hela Storbritanniens bolagsrätt. I övrigt räknas England 
tillsammans med Wales ha ett eget rättssystem och Nordirland respektive Skottland sina egna rättssystem. 
7 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem: En rättsekonomisk analys s. 105 f.; Dotevall, Aktiebo-
lagsrätt s. 310 ff., Bolagsledningens skadeståndsansvar s. 177 ff., Skadeståndsansvar för styrelseledamot och 
verkställande s. 324 ff.; Svernlöv, Ansvarsfrihet s. 309; Stattin, Företagsstyrning s. 199; Östberg, Styrelseleda-
möters lojalitetsplikt – särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 377 ff. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda styrelseledamöters lojalitetsplikt och det där ur härledda 
förbudet för styrelseledamöter att utnyttja bolagets affärsmöjligheter de lege lata. De fråge-
ställningar som ska besvaras är: 

- Vad innebär styrelseledamöters lojalitetsplikt? 
- Hur ska förbudet för styrelseledamöter att utnyttja bolagets affärsmöjligheter tillämpas 

och avgränsas? 
- Kan styrelseledamöters lojalitetsplikt, respektive förbudet för styrelseledamöter att ut-

nyttja bolagets affärsmöjligheter, självständigt åberopas på ett rättssäkert vis? 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar aktiebolag och avgränsning har således gjorts mot alla övriga associat-
ionsformer av utrymmesskäl. Lojalitetsplikten anses dock vara en allmän associationsrättslig 
princip, och föreligger därför i samtliga företagsformer.8 I handelsbolag och enkla bolag har 
bolagsmännen ett kontraktuellt förhållande till varandra på grund av bolagsavtalet, vilket för-
anleder en stark lojalitetsplikt.9 Även medlemmar och ledningen i ekonomiska föreningar 
anses ha förpliktelser mot föreningen som kan jämställas med en lojalitetsplikt.10 Uppsatsen 
rör aktiebolag utan att göra skillnad på privata och publika bolag. Detta beror på att problema-
tiken med separerat ägande och kontroll föreligger i båda typerna av aktiebolag. Visserligen 
kan det argumenteras för att ledningen i privata bolag i större utsträckning även är de enda 
aktieägarna, och att ägande och kontroll därmed oftare sammanfaller i privata bolag. Då detta 
inte kan sägas för alla privata bolag, och eftersom även publika bolag kan styras av en eller 
flera majoritetsaktieägare, saknar en sådan invändning betydelse för sammanhanget.11 

Som framgår av uppsatsens titel kommer styrelseledamöters lojalitetsplikt och för-
bud att utnyttja bolagets affärsmöjligheter att behandlas i uppsatsen. Anledningen till att av-
gränsning gjorts mot verkställande direktörens (VD)s motsvarande lojalitetsplikt och förbud 
beror till stor del av utrymmesskäl. Visserligen föreligger omfattande likheter i VDs och sty-
relseledamotens lojalitetsplikt, men eftersom VDs uppdrag skiljer sig från de enskilda styrel-
seledamöternas skulle en redogörelse för bägge inte rymmas. VD innehar ett uppdrag både 
som anställd och som bolagsorgan. Dennes lojalitetsplikt grundas således både på en arbets-
rättslig och en bolagsrättslig grund. För att på ett tillfredsställande sätt redogöra för VDs loja-
litetsplikt skulle därför krävas en analys av hur dessa rättsområdens respektive lojalitetsplikt 
förhåller sig till den andra. Vidare är VD i allmänhet heltidssysselsatt i bolaget, medan styrel-
seledamöters uppdrag oftast är begränsat till deltagande på styrelsesammanträden. Denna 
skillnad föranleder vidare olikheter i synen på respektive lojalitetsplikts strikthet.12  

Avgränsning har även gjorts mot aktieägares lojalitetsplikt, eftersom den syftar till 
att lösa intressekonflikten mellan majoritets- och minoritetsaktieägare, och således är irrele-
vant för uppsatsens syfte. Aktieägare har vidare inte samma plikt mot bolaget som styrelsele-
																																																								
8 NJA 2013 s. 117 punkten 12. 
9 Se exempelvis NJA 1990 s. 673, Justitieråd Nilssons inlägg; se även prop. 1979/80:143 s. 51: ”… en handels-
bolagsman anses ha en allmän trohetsplikt mot bolaget.”. 
10 Se NJA 1989 s. 80; jfr även NJA 1975 s. 661; NJA 2013 s. 117. 
11 Se Bergström & Samuelsson som istället använder begreppen ”små” och ”stora” företag för att belysa denna 
problematik (Aktiebolagets grundproblem: En rättsekonomisk analys s. 68 f.). 
12 Jfr Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 294; se även Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 260 ff. 
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damöter vilken innebär att dessa inte tvingas att agera i bolagets intresse. Aktieägare kan där-
för, med undantag för agerande enligt 7 kap. 47 § ABL, tillgodose sina egna intressen på bo-
lagets, eller andra intressenters, bekostnad.13 
 Av avsnitt 3.3 framgår att Östberg identifierat sju särskilda lojalitetsplikter, vilka 
utgör de sätt på vilka en ledamot kan anses ha brutit mot den allmänna lojalitetspliktens än-
damål. Avgränsning har gjorts mot vidare beskrivning av två av dem, tystnads- samt lydnads-
plikterna, då dessa särskilda lojalitetsplikter inte relaterar till förbudet att utnyttja affärsmöj-
ligheter. De övriga fem reglerar beteenden som lätt kan förväxlas, och även stundom tilläm-
pas parallellt. 

Uppsatsen behandlar vidare de civilrättsliga aspekterna av lojalitetsplikten och för-
budet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter. De straffrättsliga påföljderna, böter och fängelse, 
vilka indirekt kan följa av ett pliktbrott som kvalificerat sig som exempelvis trolöshet mot 
huvudman, 10 kap. 5 § BrB, lämnas därför oberörda.14 Övriga rättsföljder, ogiltighet och ska-
destånd, presenteras i den mån de bidrar till förståelsen av det aktuella pliktbrottet. Process-
rättsliga aspekter har av samma anledning som de straffrättsliga lämnats därhän, dock före-
kommer viss redogörelse för bevisbördans placering. 

1.4 Den valda metoden 

Syftet med detta avsnitt är att identifiera en rättsdogmatisk, teleologisk metod för uppsatsens 
undersökning av lojalitetsplikten och det där igenom härledda förbudet att utnyttja bolagets 
affärsmöjligheter, samt att presentera denna metod. Som framgår av avsnitt 1.2 syftar denna 
uppsats till att presentera styrelseledamöters lojalitetsplikt och förbud att utnyttja bolagets 
affärsmöjligheter de lege lata. Uppsatsens övergripande perspektiv är därför traditionellt, 
rättsdogmatiskt vilket innebär att gällande rätt fastställs med hjälp av rättskällorna lag, förar-
beten, rättspraxis och rättsvetenskaplig litteratur.15 

Med anledning av att lojalitetsplikten är en allmän rättsprincip16 påverkas metoden när 
det ur denna princip härleds konkreta regler. De regler som kan härledas från principen 
präglas av ändamålsöverväganden i förening med intresseavvägningar.17 Hänsyn till dessa 
föranleder att en teleologisk metod tillämpas. Att just aktiebolagsrätten är ett rättsområde som 
är lämpligt för tillämpning av en teleologisk metod är vedertaget. Den teleologiska metoden 
har nämligen legat till grund för avhandlingar på aktiebolagsrättens område och även för 
Högsta domstolens (HD)s problemlösande verksamhet beträffande aktiebolagsrättsliga fråge-
ställningar.18 De ändamål som ska tas hänsyn till vid övervägningen är aktiebolagsrättens 
övergripande, och underliggande ändamål, vilka nu ska presenteras nedan.  

Historiskt sett har aktiebolagsformen möjliggjort tillväxten av stora företag, exem-
pelvis anläggande av järnvägar och kanaler, vilka annars var för riskfyllda eller svårhanterade 
																																																								
13 Prop. 2002/03:139 s. 465. 
14 Ang. påföljderna, se Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt – särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöj-
ligheter kapitel 11. 
15 Svernlöv, Ansvarsfrihet s. 27; se Peczenik, Vad är rätt? s. 212 ff. 
16 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 1 och Lojalitetsplikten som rättsprincip; NJA 2013 s. 117 punkt 12. 
17 Metoden att avgöra rättsfrågor genom att väga intressen mot varandra brukar kallas intressejurisprudens. När 
det talas om t.ex. aktieägarintressen i aktiebolagsrätten innebär det dock inte att en intressejurisprudentisk metod 
tillämpas (Stattin, Företagsstyrning s. 33). 
18 Stattin, Företagsstyrning s. 30 ff.; Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten s. 34 ff.; se t.ex. 
NJA 1997 s. 418. 
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för att genomföra i andra organisationsformer. Aktiebolagsformen introducerades därför i och 
med den industriella revolutionen och dess syfte var då att underlätta större företag som bi-
drog till samhällets välstånd. Numera används aktiebolagsformen inte enbart till omfattande 
verksamheter, utan främst till mycket små företag. Det övergripande ändamålet har därför 
skiftat till att tillhandahålla en organisationsform för att främja näringsverksamhet, oavsett 
verksamhetens omfattning.19 Vidare finns underliggande ändamål med aktiebolagsrätten. 
Dessa är att ta hänsyn till bolagets intressenter, och tar uttryck i de regler i ABL vilka syftar 
till att skydda olika personkategorier, bland annat aktieägare och borgenärer. Vid tolkningen, 
tillämpningen eller utformningen av en konkret regel bör identifieras vilket intresse regeln 
avser att skydda. I de flesta fall går det även att identifiera ett motstående intresse. För att 
tolkningen, tillämpningen och utformningen av en konkret regel ska uppfylla de underlig-
gande ändamålen ska då en avvägning mellan de oförenliga intressena företas. Vid intresse-
avvägningen är det dock viktigt att även det övergripande ändamålet, att främja näringsverk-
samhet, beaktas.20  

Arbetets metod när det kommer till att uppfylla syftet att presentera styrelseledamö-
ters lojalitetsplikt och förbud att utnyttja bolagets affärsmöjligheter kan kortfattat beskrivas 
som följer. Gällande rätt beskrivs så långt som möjligt med vägledning av de traditionella, 
svenska rättskällorna. I den mån ledning inte går att finna tillämpas en teleologisk metod, där 
det övergripande ändamålet med aktiebolagsrätten är vägledande. I beaktande tas även de 
intressen vilka den aktuella regeln avser skydda. Då eventuella motstående intressen förelig-
ger ska dessa vägas mot varandra. 

Med anledning av att de grundproblem som ger upphov till brott mot lojalitetsplikten är 
desamma i länder som har en bolagsform som liknar aktiebolaget, bidrar så kallade internat-
ionella utblickar till förståelsen av problematiken, och ger förslag på möjliga lösningar. När 
den utländska rätten behandlas är därför inte målet att tillämpa en komparativ metod, utan 
enbart att belysa hur förbudet har tillämpats i andra rättsordningar. 

I uppsatsen används vissa rättsekonomiska termer för att belysa problematiken som fö-
rekommer i och med att ägande och kontroll är separerade i aktiebolag, nämligen den så kal-
lade principal-agent-teorin. Användandet innebär dock inte att en rättsekonomisk metod har 
tillämpats, utan endast att problemställningen givits en mer övergripande belysning. 

1.4.1 Material 
Lojalitetsplikten, och det där ur härledda förbudet att utnyttja affärsmöjligheter, är inte 
lagstadgade i ABL. När dessa ska uttolkas är det därför nödvändigt att utnyttja flera rättskäl-
lor. Ursprunget till principen om styrelseledamöternas lojalitetsplikt återfinns inte i något EU-
rättsligt direktiv, varför uttolkningen sker med ledning av traditionella, svenska rättskällorna. 

Inom aktiebolagsrätten innehar lagmotiven, både till ABL och till de aktiebolagslagar 
som föregått ABL, en stark ställning.21 Flera av spörsmålen inom denna uppsats ämne har inte 
genomgått någon förändring i förhållande till de äldre aktiebolagslagarna, varför dess innehåll 
alltjämt är relevant. 

																																																								
19 Stattin, Företagsstyrning s. 40. 
20 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt – särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 48 f; Stattin, 
Företagsstyrning s. 30 f. 
21 Svernlöv, Ansvarsfrihet s. 28. 
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Rättspraxis från de högsta instanserna analyseras och beaktas i den mån den ger relevant 
vägledning vid ett osäkert rättsläge. I viss mån nämns även underrättspraxis trots att denna 
inte ger bindande prejudikat. Praxis som behandlar lojalitetsplikten är knapp och antalet för-
arbetsuttalanden likaså. Med anledning av detta spelar doktrinen en större roll för presentat-
ionen. Även sådant material som inte vanligtvis beaktas som rättskällor enligt rättskälleläran 
kommer att studeras, exempelvis Principles of Corporate Governance. Dessa används främst 
för att utreda gällande rätt där annan vägledning är obefintlig, eller av annan anledning inte är 
praktiskt användbar. 

Inom ramen för den internationella utblicken har fyra rättsordningar valts ut. Samtliga 
rättsordningar har valts delvis på grund av språkliga skäl. Den amerikanska och den engelska 
rätten bidrar med omfattande praxis, doktrin och författningstext på uppsatsens ämne. Den 
norska och danska rätten är intressant då det råder en förhållandevis stor rättslikhet mellan de 
nordiska länderna. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen disponeras enligt följande. Under kapitel 1 redogörs för ämnesvalet, syftet med 
uppsatsen samt de frågeställningar som ska besvaras. Vidare beskrivs de avgränsningar som 
gjorts, samt den metod och det material som använts för att uppfylla syftet.  

I kapitel 2 ges en internationell utblick över hur styrelseledamöters lojalitetsplikt och 
förbudet för styrelseledamöter att utnyttja bolagets affärsmöjligheter tillämpats i amerikansk, 
engelsk, norsk samt dansk rätt.  

Kapitel 3 beskriver styrelseledamöters lojalitetsplikt och ger svar på frågeställningen 
vad lojalitetsplikten innebär. Kapitlet går sedan in på de särskilda lojalitetsplikter som kan 
härledas ur den allmänna lojalitetsplikten.  

I kapitel 4 beskrivs förbudet för styrelseledamöter att utnyttja bolagets affärsmöjligheter 
samt de tillämpningssvårigheter som uppkommer med förbudet. Kapitlet syftar till att ge svar 
på uppsatsens andra frågeställning, det vill säga, hur förbudet ska tillämpas och avgränsas.  

I kapitel 5 analyseras rättssäkerhetsbegreppet och dess krav på rättskällorna. Utifrån 
analysen appliceras fynden på den allmänna lojalitetsplikten, och förbudet att utnyttja bola-
gets affärsmöjligheter, för att ge svar på frågeställningen om dessa kan tillämpas på ett rätts-
säkert vis de lege lata.  

Uppsatsen avslutas med kapitel 6 där arbetet och dess slutsatser kortfattat kommenteras. 
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2 Internationell utblick 

2.1 Inledning 

Aktiebolag som företagsform är inte en svensk företeelse utan förekommer idag i de flesta 
samhällen.22 Frågor kring styrelseledamöters lojalitetsplikt har därför inte begränsats till den 
svenska rätten, eftersom de problem som plikten avser begränsa uppkommer i samtliga länder 
där en aktiebolagsliknande företagsform återfinns. Som nämnt under avsnitt 1.4.1 kommer 
detta kapitel att bestå av så kallade internationella utblickar där de valda rättsordningarna är 
amerikansk, engelsk, norsk samt dansk rätt. Syftet med kapitlet är att ge en förståelse för hur 
styrelseledamöters lojalitetsplikt och förbud att utnyttja bolagets affärsmöjligheter hanterats i 
de valda rättsordningarna. Det handlar således om ett internationellt upplysande inslag i ett, i 
övrigt, nationellt inriktat arbete. Den utländska rätten används även till viss del som ”erfaren-
hetskälla” i anslutning till specifika sakfrågor vid behandlingen av den svenska rätten i kapitel 
3 och 4. 

2.2 Amerikansk rätt 

I USA regleras bolagsrätten på delstatlig nivå, vilket innebär att de regler och den praxis som 
rör styrelseledamöters lojalitetsplikt och förbud för att utnyttja bolagets affärsmöjligheter va-
rierar beroende på den aktuella domstolens jurisdiktion.23 Att inom ramen för denna internat-
ionella utblick redogöra för samtliga bolagslagar skulle innebära en orimligt omfattande stu-
die. Det skulle även vara missvisande att redovisa en viss delstats bolagslag under titeln 
”amerikansk rätt”, då den specifika lagen kan sakna betydelse för större delen av alla registre-
rade bolag i landet. När den amerikanska lagstiftningen nämns i det följande kommer dess 
innehåll därför vara hämtat från tre källor, som av olika anledningar speglar majoritetens in-
ställning till gällande bolagsrätt. Den första källan, Model Business Corporation Act 
(MBCA)24 är en modellag som antagits, i sin helhet eller delvis, i de flesta delstater. MBCA 
har betydelse för bolagsrätten i USA i stort på grund av att majoriteten av delstaterna applice-
rar dess bestämmelser och kontinuerligt anpassar sina bolagslagar efter MBCAs innehåll. Den 
andra källan är the American Law Institutes principles of corporate governance (ALI-
Principles). American Law Institute arbetar för att strukturera de rättsområden som ansetts 
svåra att överblicka, till exempel på grund av spretig praxis. Resultatet av deras arbete blir till 
publicerade rekommendationer som ska spegla gällande rätt. Rekommendationerna har stort 
inflytande på rättstillämpningen i samtliga delstater, och är därför viktiga att beakta även fast 
de inte är rättsligt bindande.25 Den tredje källan är den delstatliga Delaware General Corpo-
ration Law (DGCL). Anledningen till att DGCL sticker ut ur mängden av delstatliga bolags-
lagar är för att den fungerar som ”förebildslagstiftning” för flertalet delstater. Delaware har 
nämligen en ledande position i fråga om reglering av aktiebolag och även den praxis som ut-
arbetats i Delaware har stor betydelse. Detta beror på att domarna är kända för att vara skick-
liga på bolagsrättsliga frågor, samt att närmare 60 procent av de största, amerikanska, börsno-
terade företagen är registrerade i Delaware. Hänsyn till Delawares prejudikat samt den stora 

																																																								
22 Smiciklas, Aktiebolagsrättens utveckling s. 39. 
23 Se Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 66; se även Stattin, Företagsstyrning s. 68. 
24 Även ibland kallad modellakten eller Revised Model Business Corporation Act (RMBCA). 
25 Se Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 70 f. 
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mängden avgöranden därifrån, bidrar till konformitet och förutsebarhet i rättsskipningen, även 
utanför Delawares gränser.26 

Att styrelseledamöterna, directors, åläggs vissa plikter gentemot bolaget följer av att 
de innehar har en roll som förtroendemän, fiduciaries. Plikterna, vilka gemensamt benämns 
som fiduciary duties, kan kategoriseras som antingen en omsorgsplikt eller en lojalitetsplikt. 
Omsorgsplikten innebär att ledamöterna förväntas utföra sitt uppdrag med den omsorg en 
person i en liknande position skulle anse lämpligt under liknande omständigheter. Lojalitets-
plikten däremot, innebär att ledamöterna ska agera i bolagets intresse, § 8.30 MBCA.27 Lojali-
tetsplikten har behandlats i stor omfattning i praxis. Det har bland annat framkommit att ett 
pliktbrott kan föreligga även om bolaget inte lidit någon skada, och att det därmed är tillräck-
ligt att en ledamot vidtagit en åtgärd, i kraft av sin ställning, som främjar dennes intresse.28  

Ett sätt på vilket en ledamot kan bryta mot lojalitetsplikten är genom att utnyttja bo-
lagets affärsmöjligheter.29 I MBCA, ALI-Principles samt DGCL återfinns därför ett förbud 
för styrelseledamöter att utnyttja bolagets affärsmöjligheter.30 I nästa avsnitt ska förbudets 
tillämpning enligt prejudikat belysas. 

2.2.1 Prejudikat 
The Corporate Opportunities Doctrine är en lära som vuxit fram genom doktrin och prejudi-
kat. Den används för att besvara frågan om vilka affärsmöjligheter som ska anses tillhöra bo-
laget.31 Inom läran har olika tester utarbetats, vilka i korthet kommer att belysas i det föl-
jande.32 

Huvudsakligen har tre tester använts vid fastställandet av om en affärsmöjlighet till-
kommer bolaget eller inte. Testerna kallas Interest or Expectancy Test, Line of Business Test 
och Fairness Test. Det äldsta av dessa tre är Interest or Expectancy Test, och innebär att end-
ast affärsmöjligheter vilka bolaget har ett intresse av, eller en befogad förväntan på, anses 
tillfalla bolaget.33 Ett tidigt rättsfall där Interest or Expectancy Test användes av rätten var 
Lagarde v. Anniston Lime & Stone Co.34 I detta fall menade dock domstolen att endast situat-
ioner där bolaget har ett existerande intresse, eller ett intresse vilket härrör från en redan exi-
sterande rättighet, ska omfattas av förbudet.35 Denna restriktiva syn på testet övergavs och 

																																																								
26 Se Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 70 f.; se även Stattin, Företagsstyrning s. 68. 
27 Se samma paragraf punkten (b) för en beskrivning av omsorgsplikten. 
28 I rättsfallet Oberly v. Kirby, Del. Supr., 592 A.2d 445, 463 (1991) uttalade Delaware Supreme Court: ”[…] the 
absence of specific damage to a beneficiary is not the sole test for determining disloyalty by one occupying a 
fiduciary position. It is an act of disloyalty for a fiduciary to profit personally from the use of information se-
cured in a confidential relationship, even if such profit or advantage is not gained at the expense of the fiduci-
ary.” 
29 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 344;  
30 Se § 8.70 MBCA, § 5.05 (b) ALI-Principles samt § 122 (17) DGCL vilken är dispositiv. 
31 Det är dock inte fråga om ett civilrättsligt ägande per se. Att affärsmöjligheten tillhör antingen bolaget eller en 
ledamot innebär i detta sammanhang endast en äganderätt gentemot den andre och inte mot en eventuell, utom-
stående, tredje part som önskar utnyttja affärsmöjligheten (Kershaw, Lost in translation: Corporate Opportuni-
ties in Comparative Perspective s. 608). 
32 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 326; se Östberg, Styrelseleda-
möters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 344. 
33 Se Kuchinos, The tests of Corporate Opportunity s. 944; Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt 
om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 93. 
34 126 Ala. 496, 28 So. 199 (1900).  
35 Lagarde v. Anniston Lime & Stone Co 126 Ala. 496, 28 So. 199 (1900) s. 201. 
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istället fokuserades på bolagets konkreta förväntan, så kallat Tangible Expectancies, av en 
affärsmöjlighet.36 Exempelvis anses bolaget ha en konkret förväntan när bolaget är i behov av 
en affärsmöjlighet, har beslutat att utnyttja eller överväger att utnyttja en affärsmöjlighet eller 
när bolaget erhållit ett anbud om en affärsmöjlighet.37 

Det test som var det mest frekvent förekommande i rättsfall som avgjordes under 1900-
talets sista kvartal var det så kallade Line of Business Test.38 Det som avgör huruvida en af-
färsmöjlighet ska anses tillfalla bolaget enligt detta test är om affärsmöjligheten ligger inom 
bolagets verksamhet eller inte. Testet användes bland annat i rättsfallet Guth v. Loft39 som, på 
grund av det avgjordes i Delaware, haft stor betydelse för den amerikanska bolagsrätten. Bak-
grunden till fallet var att Mr. Guth var styrelseordförande i bolaget Loft, Inc. Bolaget tillver-
kade bland annat läskedrycker genom att använda en smaksättning som de köpte från bolaget 
Coca-Cola Ltd. Då Mr. Guth ansåg att Loft betalade för mycket för smaksättningen bad han 
Coca-Cola om en mängdrabatt. När Coca-Cola nekade började Mr. Guth överväga att byta ut 
Coca-Cola mot en annan smaksättningsleverantör. I samband med att diskussionen uppstod 
gick bolaget Pepsi-Cola i konkurs, lägligt nog, innan Mr. Guth hunnit erbjuda dem att bli 
Lofts nya smaksättningsleverantör. Det som hände sedan var att Mr. Guth, genom sitt bolag 
Grace, vilket han ägde tillsammans med sin familj, köpte Pepsi-Colas konkursbo och därmed 
receptet på smaksättningen för ett förmånligt pris. Därefter erbjöd han Loft att köpa smaksätt-
ningen från hans eget bolag. Domstolen ansåg att Mr. Guth brutit sin lojalitetsplikt mot Loft 
då han inte erbjudit möjligheten att köpa Pepsi-Cola till Loft, utan själv utnyttjade affärsmöj-
ligheten för egen vinning. Den del av domstolens resonemang som oftast citeras, och som har 
haft störst betydelse för the Corporate Opportunities Doctrine, är följande: 

”[If] there is presented to a corporate officer or director a business opportunity which the corpora-
tion is financially able to undertake, is from its nature, in the line of the corporation's business and 
is of practical advantage to it, is one in which the corporation has an interest or a reasonable ex-
pectancy, and, by embracing the opportunity, the self-interest of the officer or director will be 
brought into conflict with that of his corporation, the law will not permit him to seize the oppor-
tunity for himself.”40 (Min kursivering.) 

Ett problem med Line of Business Test är att ”bolagets verksamhet” kan tolkats på olika 
sätt. En restriktiv tolkning begränsar de affärsmöjligheter som ska anses tillfalla bolaget till de 
som ingår i bolagets faktiska verksamhet41 eller till de som omfattas av verksamhetsföremå-
let42. En extensiv tolkning innebär däremot att även närliggande verksamhet omfattas. I Guth 
v. Loft användes en extensiv tolkning av vad som ansåg vara ”in the line of the corporation´s 
business”. Domstolen uttryckte att även affärsmöjligheter inom en sådan verksamhet, som 
förvisso inte låg inom bolagets faktiska verksamhet eller dess verksamhetsföremål, men som 
ändå kunde sägas tillhöra en närliggande verksamhet, ska tillfalla bolaget. Vad som ska anses 
vara en närliggande verksamhet definierades vidare; den närliggande verksamheten måste 

																																																								
36 Se exempelvis Abbott Redmont Thinlite Corp. v. Redmont 475 F.2d 85 (2d Cir. 1973) s. 88. 
37 Se Burg v. Horn 380 F.2d 897 (2d Cir. 1967) s. 899 f. 
38 Kuchinos, The tests of Corporate Opportunity s. 947. 
39 23 Del.Ch. 255, 5 A.2d 503 (1939). 
40 Guth v. Loft, 23 Del.Ch. 255, 5 A.2d 503 (1939) s. 511. 
41 Se exempelvis Lancaster Loose Leaf Tobacco Co. v. Robinson, 199 Ky. 313, 250 S.W. 997 (1923). 
42 Se exempelvis Weisman v. Snyder, 338 Mass. 502, 505, 156 N.E.2d 21 (1959). 
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vara av sådan art att bolaget har grundläggande kunskap och praktisk erfarenhet om den samt 
att den måste överensstämma med bolagets behov och strävanden efter expansion. Vidare 
måste bolaget ha möjlighet att förverkliga affärsmöjligheten med tanke på bolagets finansiella 
situation. 

“Where a corporation is engaged in a certain business, and an opportunity is presented to it em-
bracing an activity as to which it has fundamental knowledge, practical experience and ability to 
pursue, which logically and naturally, is adaptable to its business having regard for its financial 
position, and is one that is consonant with its reasonable needs and aspirations for expansion, it 
may be properly said that the opportunity is in the line of the corporation´s business.”43 

Det tredje testet, Fairness Test, är strikt subjektivt och tar sikte på rättvisa. I fall där 
domstolen endast applicerat Fairness Test utgår den från vad som är skäligt och rättvist ur en 
etisk standard i specifika situationer.44 Det är dock nästan uteslutande så att Fairness Test an-
vänts i kombination med Line of Business Test eller andra, mindre uppmärksammade tester 
som utvecklats av domstolarna genom åren.45 

2.2.2 ALI-Principles 
Som framgått ovan arbetar American Law Institute för att sammanställa praxis, och ge ut re-
kommendationer, som ska anses spegla gällande rätt. I sin sammanställning av de spretiga 
prejudikat som nu redovisats för har följande definition av ett bolags affärsmöjlighet fram-
kommit: 

”§ 5.05 (b)  
(1) Any opportunity to engage in a business activity of which a director or senior executive be-
comes aware, either:  

(A) In connection with the performance of functions as a director or senior executive, or un-
der circumstances that should reasonably lead the director or senior executive to believe 
that the person offering the opportunity expects it to be offered to the corporation; or 

(B) Through the use of corporate information or property, if the resulting opportunity is one 
that the director or senior executive should reasonably be expected to believe would be 
of interest to the corporation; or 

(2) Any opportunity to engage in a business activity of which a senior executive becomes aware 
and knows is closely related to a business in which the corporation is engaged or expects to en-
gage.”46 

En situation som inte tidigare framgått av de tre testerna framgår av § 5.05 (b) (1)(A). I 
första meningssatsen fastställs att alla affärsmöjligheter som en ledamot eller ledande befatt-
ningshavare, senior executive, får kännedom om i uppdraget ska tillfalla bolaget. I korrelation 
till den andra meningssatsens godtrosrekvisit tycks detta bero på ett antagande om att den som 
erbjuder en ledamot, eller en ledande befattningshavare, en affärsmöjlighet, när dessa agerar 
inom uppdraget, indirekt erbjuder affärsmöjligheten till bolaget och därmed förväntar sig att 
affärsmöjligheten ska föras vidare till det. Med anledning av detta bör affärsmöjligheter inte 

																																																								
43 Guth v. Loft 23 Del.Ch. 255, 5 A.2d 503 (1939) s. 514. 
44 Så var fallet i Durfee v. Durfee & Canning Inc 323 Mass. 187, 80 N.E.2d 522 (1948).  
45 Kuchinos, The tests of Corporate Opportunity s. 951; se exempelvis Miller v. Miller, 301 Minn. 207, 222 
N.W.2d 71 (1974). 
46 § 5.05 (b) ALI-Principles. 
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anses tillfalla bolaget om personen som erbjuder dem uttryckligen visar att dennes avsikt var 
att affärsmöjligheten skulle tillfalla en ledamot eller ledande befattningshavare, även om er-
bjudandet ges när dessa agerar i uppdraget.  

Interest or Expectancy Test har till viss del tagits med i § 5.05 (b) (1)(B). Det krävs dock 
att ledamoten fått kännedom om affärsmöjligheten genom att använda företagsinformation 
eller företagsegendom. En tydlig influens av Line of Business Test framgår av § 5.05 (b) (2). 
Affärsmöjligheter vilka ligger inom bolagets nuvarande verksamhet ska tillfalla bolaget. Likt 
domstolens bedömning i Guth v. Loft ska detta gälla även sådan verksamhet som bolaget för-
väntas engagera sig i. Dock gäller detta inte bolagets ledamöter utan endast ledande befatt-
ningshavare, vilket är en restriktivare syn på Line of Business Test än den som användes i 
Guth v. Loft.47 

Vidare kan noteras att definitionen i ALI-Principles av vilka affärsmöjligheter som tillhör 
bolaget inte lägger någon vikt vid bolagets finansiella möjligheter att fullfölja möjligheten. 
Inte heller framkommer något subjektivt avvägande kring vad som är rättvist eller skäligt. 
Detta beror på att när en ledamot, eller ledande befattningshavare, på egen hand vill utnyttja 
en affärsmöjlighet som tillhör bolaget, måste denne först framföra affärsmöjligheten till bola-
get enligt § 5.05 (a) ALI-Principles. Bolaget ska sedan besluta om de vill fullfölja eller neka 
möjligheten. Skulle bolaget neka, är det fritt fram för ledamoten, eller den ledande befatt-
ningshavaren, att för egen vinning utnyttja möjligheten. I och med sitt beslut bör bolaget 
överväga sin finansiella situation; en fördelning som förefaller mer logisk än att en ledamot, 
som i Guth v. Loft, på egen hand ska åläggas den skyldigheten. Det ställs även krav på att ett 
eventuellt nekande från bolagets sida ska vara subjektivt rättvist mot bolaget.48 

2.3 Engelsk rätt 
För närvarande har England den modernaste bolagslagen av de rättsordningar som behandlas, 
i och med Companies Act från 2006 (CA 2006).49 Lagstiftning på aktiebolagsrättens område 
har dock funnits i landet sedan tidigt 1700-tal.50 Trots den långa traditionen av lagreglering 
har den engelska rättens grund i common law inneburit att den större delen av rättssystemet 
inte framkommit genom lagstiftning, utan genom domstolarnas prejudicerande verksamhet.51 
Regler kring styrelseledamöters plikter gentemot bolaget är inget undantag. Dessa kodifiera-
des först i och med CA 2006, och framgick innan dess endast av common law och prejudi-
kat.52 En av anledningarna till kodifieringen var att det rådde en omedvetenhet bland många 
ledamöter kring de plikter uppdraget medförde. Lagstiftningen har därför syftat till att klar-
lägga vilka dessa plikter är, samt till att göra dem mer lättillgängliga.53 Enligt sec. 170 (4) CA 
2006 har den omfattande praxis, och de regler i common law som legat till grund för bestäm-
melserna, alltjämt betydelse för hur lagstiftningen ska tolkas. Tidigare prejudikat är därför 

																																																								
47 Se ovan angivet citat från Guth v. Loft, 23 Del.Ch. 255, 5 A.2d 503 (1939) s. 511. 
48 § 5.05 (a) ALI Principles. 
49 CA 2006 gäller även i Scotland, Wales och på Nordirland. 
50 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 73. 
51 Bogdan, Komparativ rättskunskap s. 93. 
52 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 74. 
53 Goddard, Directors' Duties s. 468. 
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fortfarande relevanta, särskilt där ledning kan ges för de begrepp och koncept som inte defi-
nieras i CA 2006.54 
 De allmänna plikter som åläggs en ledamot återfinns numera i sec. 171–177 CA 
2006 och kan delas in i två kategorier; dels en lojalitetsplikt, dels en aktsamhetsplikt. Akt-
samhetsplikten innebär i princip att ledamöterna ska genomföra sitt uppdrag med den omsorg, 
skicklighet och noggrannhet som kan förväntas av en person i dennes ställning, sec. 174 CA 
2006. Lojalitetsplikten följer av att ledamöterna, som i den amerikanska rätten, anses ha en 
ställning som förtroendemän, fiduciaries. Det innebär att de på grund av en förtroende, och 
tillitsfull relation med huvudmannen är skyldiga att agera uteslutande för huvudmannens 
bästa.55 Lojalitetsplikten är således betydligt strängare än aktsamhetsplikten.56 
 I sec. 175 CA 2006 återfinns en allmän bestämmelse om lojalitetsplikten som bland 
annat tar sikte på de situationer då en ledamot erhållit ekonomiska fördelar på bolagets be-
kostnad, exempelvis då ledamoten utnyttjat bolagets affärsmöjligheter. Bestämmelsen har sitt 
ursprung i ”no-conflict rule”, vilket är en princip som fastställts genom common law.57 

”175 Duty to avoid conflicts of interest 
(1) A director of a company must avoid a situation in which he has, or can have, a direct or indi-

rect interest that conflicts, or possibly may conflict, with the interests of the company. 
(2) This applies in particular to the exploitation of any property, information or opportunity (and 

it is immaterial whether the company could take advantage of the property, information or 
opportunity). 

(3) This duty does not apply to a conflict of interest arising in relation to a transaction or ar-
rangement with the company. 

(4) This duty is not infringed – 
(a) if the situation cannot reasonably be regarded as likely to give rise to a conflict of in-

terest; or 
(b) if the matter has been authorised by the directors. 

(5) Authorisation may be given by the directors - 
(a) where the company is a private company and nothing in the company's constitution in-

validates such authorisation, by the matter being proposed to and authorised by the di-
rectors; or 

(b) where the company is a public company and its constitution includes provision ena-
bling the directors to authorise the matter, by the matter being proposed to and author-
ised by them in accordance with the constitution. 

(6) The authorisation is effective only if- 
(a) any requirement as to the quorum at the meeting at which the matter is considered is 

met without counting the director in question or any other interested director, and 
(b) the matter was agreed to without their voting or would have been agreed to if their 

votes had not been counted. 
(7) Any reference in this section to a conflict of interest includes a conflict of interest and duty 

and a conflict of duties.” (Min kursivering.)  

Enligt sec. 175 (1) och (4)(a) CA 2006 är det tillräckligt att det föreligger en potentiell, 
men trolig, intressekonflikt för att en ledamot ska förbjudas att utnyttja en affärsmöjlighet. 
Som Östberg påpekar är detta något motsägelsefullt eftersom det i sec. 175 (2) CA 2006 stad-
																																																								
54 Goddard, Directors' Duties s. 468. 
55 Se Oxford Dictionary of Law, ang. Fiduciary. 
56 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 289. 
57 Goddard, Directors' Duties s. 468. 
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gas att det är ovidkommande för bedömningen om bolaget ens har möjlighet att utnyttja möj-
ligheten. Skulle ett bolag vara förhindrat att utnyttja en affärsmöjlighet, till exempel på grund 
av ett legalt hinder, bör en ledamot med säkerhet kunna utnyttja möjligheten utan att stöta på 
intressekonflikter.58 I common law har dock flera omständigheter, vilka förhindrat bolag från 
att utnyttja en affärsmöjlighet, inte haft någon ursäktande verkan för den ledamot som själv 
velat utnyttja möjligheten. Bolagets avsaknad av ekonomiska möjligheter samt krav på dom-
stols godkännande för en legal möjlighet att utnyttja affärsmöjligheten har inte varit tillräck-
liga skäl för att en ledamot ska tillåtas utnyttja affärsmöjligheten.59 
 Sec. 175 CA 2006 är mycket generellt uttryckt. Exempelvis definieras inte begreppet 
opportunity och därmed ges inte heller någon vägledning kring vilka opportunities som ska 
anses tillfalla bolaget.60 Denna fråga får därför besvaras med tillämpning av de common law 
regler som legat till grund för bestämmelsen enligt sec. 170 (4) CA 2006. För att avgöra vilka 
affärsmöjligheter som ska tillfalla bolaget har common law utvecklat en metod som kallas 
scope of business test alt. line of business test. Enligt metoden är den avgörande faktorn om 
affärsmöjligheten har anknytning till bolagets verksamhet eller inte.61 Detta följer av att en 
anknytning till bolagets verksamhet anses föranleda ett intresse från bolagets sida. Skulle en 
ledamot för egen vinning utnyttja en möjlighet som bolaget har ett intresse av uppstår en in-
tressekonflikt som inte tillåts av no-conflict rule. Flertalet rättsfall har bekräftat en generös 
tolkning till förmån för bolaget vid metodens tillämpning.62 Enligt dessa krävs endast en svag 
anknytning till bolagets verksamhet för att en intressekonflikt ska föreligga.63 Exempelvis 
konstaterades i rättsfallet Bhullar v Bhullar64 att det är tillräckligt att affärsmöjligheten är 
kommersiellt attraktiv för att den ska anses tillfalla bolaget. Dotevall menar i sammanhanget 
att en ledamot endast får utnyttja en affärsmöjlighet om det är uteslutet att bolaget skulle 
kunna förändra sin verksamhet på så sätt att affärsmöjligheten blir ekonomiskt attraktiv.65 

2.4 Norsk och dansk rätt 

Inom den nordiska aktiebolagsrätten föreligger betydande rättslikhet som grundats på gemen-
samma traditioner samt ett samnordiskt lagstiftningsarbete.66 Samtliga rättsordningar gör 
skillnad på två typer av aktiebolag, men det är endast i den norska aktiebolagsrätten som 
dessa regleras i olika aktiebolagslagar; lov om aksjeselskaper (ASL) och lov om all-
mennaksjeselskaper (AASL).67 Definitionen av de norska aktiebolagstyperna framgår av re-
spektive lags § 1–1. En betydande skillnad mellan de norska aktiebolagsformerna är att aksje-
selskaper ska ha ett minsta aktiekapital om NOK 30 000 enligt § 3–1 första stycket ASL, me-
dan det för allmennaksjeselskaper krävs NOK 1 000 000, § 3–1 första stycket AASL. Lik-

																																																								
58 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 365. 
59 Regal (Hastings) Ltd v Gulliver [1942] 1 All E.R. 378; [1967] 2 A.C. 134n.; Boardman v Phipps [1967] 2 AC 
46. 
60 Se Goddard, Directors' Duties s. 468 f.; se även Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbu-
det att utnyttja affärsmöjligheter s. 365. 
61 Lowry, Codifying the Corporate Opportunity Doctrine: The (UK) Companies Act 2006 s. 10. 
62 Se Boardman v Phipps [1967] 2 AC 46; Regal (Hastings) Ltd v Gulliver [1942] 1 All E.R. 378. 
63 Se Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 366 f.  
64 Bhullar v Bhullar [2003] EWCA Civ 424. 
65 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 311. 
66 Stattin, Företagsstyrning s. 55.  
67 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 102 ff. 
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nande skillnad går att finna hos de danska aktiebolagsformerna anpartsselskaber och aktie-
selskaber där det förra kräver ett minimikapital på DKR 50 000 och det senare DKR 500 000. 
Den danska aktiebolagslagen, Selskabsloven68 (SL), reglerar, likt ABL,69 båda dessa former 
av aktiebolag som gemensamt kallas kapitalselskaber.70  
 Bolagsorganen i aksjeselskaper och allmennaksjeselskaper liknar till stor del de som 
finns i svensk rätt.71 Styrelsen, styret, utgörs av styrelseledamöter vilka har till uppgift att 
sköta förvaltningen av bolaget, § 6–1 ASL och AASL. Styrelseuppdraget föranleder inte att 
ledamöterna anses vara anställda i bolaget, däremot kan en ledamot ha andra funktioner i bo-
laget vilka innebär ett anställningsförhållande.72 I den danska aktiebolagen ser bolagsorganens 
organisation något annorlunda ut. Ledningen kan bestå av bestyrelse och direktion, vilket är 
den traditionella ledningsorganisationen, men den kan också bestå av endast en direktion. I 
det första alternativet är det bestyrelsen som ansvarar för den övergripande och strategiska 
ledningen, medan direktionen ansvarar för den löpande förvaltningen enligt § 111–1 SL. Om 
det andra alternativet väljs måste i vissa fall ett tillsynsråd finnas för att övervaka direktionen 
enligt § 111–2 SL. 

Ledamöters plikt mot bolaget i dansk rätt kan beskrivas med användning av de, i den 
engelska och amerikanska rätten, tudelade duty of care och duty of loyalty. Ledningens – be-
styrelsen, direktionen och tillsynsrådets – duty of care i den danska rättsordningen innefattar 
de allmänna plikter vilka ledningen ska uppfylla, för att anses ha lett bolaget på ett affärs-
mässigt försvarbart sätt. Ledningens duty of loyalty däremot, beskriver en lojalitetsplikt som 
innebär att ledningen ska tillvarata bolagets intressen framför sina egna.73 Detta gäller inte 
enbart de situationer där det kan uppstå en intressekonflikt, utan varje situation där en ledamot 
kan utnyttja en fördel som rätteligen borde tillfalla bolaget.74 Lojalitetsplikten framgår till viss 
del av lagen. Enligt §§ 115–117 SL ska ledningen sköta bolaget på ett forsvarligt sätt, och 
enligt § 127 SL inte otillbörligen gynna aktieägare, eller annan, på bolagets bekostnad. Med 
anledning av att styrelseledamöterna i norsk rätt anses vara tillitsmenn som handlar för bola-
get, föreligger en lojalitetsplikt även för dessa. Lojalitetsplikten innebär att styrelseledamöter-
na ska arbeta för att tillvarata bolagets intressen, och inte utnyttja sin ställning i bolaget för att 
tillgodogöra sig personliga eller ekonomiska fördelar.75 Lojalitetsplikten kan utläsas ur exem-
pelvis § 6–28 ASL, men grundas främst på att styrelsen, liksom andra uppdragstagare, ska 
tillvarata uppdragsgivarens intressen under utförandet av uppdraget.76 
 Det följer av den norska lojalitetsplikten för styrelsemedlemmarna att de även har en 
plikt att sörja för att affärsmöjligheter och andra fördelar tillkommer bolaget, samt att de inte 
får tillägna sig dessa för eget bruk.77 Plikten är dock inte utvecklad i någon större omfattning 

																																																								
68 Lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (”selskabsloven”). 
69 Se 1 kap. 5 § och 14 § ABL för skillnad i minsta aktiekapital för privata respektive publika bolag. 
70 Krüger Andersen, Aktie- og anpartsselskabsret s. 19. 
71 Se Stattin, Företagsstyrning s. 60. 
72 Andenæs, Aksjeselskaper & Allmennaksjeselskaper s. 265. 
73 Krüger Andersen, Aktie- og anpartsselskabsret s. 512 f. 
74 Se Kobbernagel, Ledelse og ansvar s. 215. 
75 Andenæs, Aksjeselskaper & Allmennaksjeselskaper s. 359; Normann Aarum, Styrelsemedlemmers erstat-
ningsansvar i aksjeselskaper s. 350 f. 
76 Normann Aarum, Styrelsemedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper s. 63 f. 
77 Normann Aarum, Styrelsemedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper s. 351. 
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och har inte uttryckligen prövats i rättspraxis.78 I doktrinen framhålls emellertid ett rättsfall 
från 1932, den så kallade ”Søndre Gate”-domen, som ett exempel på förbudets existens.79 I 
rättsfallet stod bolagets enda styrelseledamot åtalad då denne förvärvat en fordran av bolagets 
borgenär, till ett betydligt lägre pris (NOK 12 000) än på det belopp vilket fordran löd (NOK 
40 000). Genom att kräva bolaget på hela fordringsbeloppet gjorde ledamoten en stor, privat 
vinst på bolagets bekostnad. Majoriteten av domarna i Høyesterett menade att det är uppen-
bart att en styrelseledamot i ett aktiebolag har en skyldighet att presentera en sådan affärsmöj-
lighet, likt den som förelåg i fallet, för bolaget.80 Detta följer av att en skärpt aktsamhetsplikt 
ska åläggas ledamöter, och deras närstående, när deras egna intressen är involverade, och när 
det föreligger en risk för intressekonflikt mellan dessa och bolagets intresse.81 Samma ut-
gångspunkt har även legat till grund för en underrättsdom som, på grund av det annars spar-
samma materialet, är intressant, om än inte rättsligt bindande. Bakgrunden i målet var att tre 
företag inom fastighetsbranschen gått samman och gemensamt startat aktiebolaget RBB. 
Inom RBB skulle de tre företagen samarbeta med framtida fastighetsprojekt, bland annat ett 
projekt med fastigheten Raumnessaga. När det blev dags att förhandla köpet av Raumnessaga 
skickade RBB en representant från styrelsen som ursprungligen arbetade i bolaget ØMF. I och 
med att representanten frångick uppdraget från RBB, och köpte Raumnessaga till ØMF istäl-
let, fann en underrätt att representanten brutit mot den lojalitetsplikt som förelåg gentemot 
RBB.82  

Ett danskt rättsfall som kan påstås röra förbudet för medlemmar i ledningen att utnyttja 
bolagets affärsmöjligheter är UfR 1932 s. 488. Bakgrunden till rättsfallet var att en ledamot 
erhållit en vinst genom att köpa upp ett varulager för egen räkning, och sedan sälja varorna 
vidare till bolaget allt eftersom ett behov uppstod. Att ledamoten tillgodogjorde sig en vinst 
på bolagets bekostnad var bolaget omedvetet om, varför domstolen ansåg att ledamotens 
handlande var illojalt. 

2.5 Sammanfattning 

I de undersökta rättsordningarna följer en lojalitetsplikt för styrelseledamöter av den förtroen-
defulla ställning de innehar gentemot bolaget. Respektive rättsordnings lojalitetsplikt innebär 
vidare att ledamöterna inte får gynna sina egna intressen på bolagets bekostnad. Förbudet att 
utnyttja bolagets affärsmöjligheter är vedertaget i både amerikansk och engelsk rätt, däremot 
råder det osäkerhet i den norska och danska rätten kring förbudets närmare innebörd. Den 
engelska rätten intar vidare en sträng syn på förbudet, och tolkar bolagets ”affärsmöjligheter” 
extensivt, vilket är till bolagets fördel. Detta är en skillnad mot den amerikanska Corporate 
Opportunities Doctrine, som snarare förespråkar en sammanvägning av flera omständigheter 
vid sin bedömning. 
	  

																																																								
78 Andenæs, Aksjeselskaper & Allmennaksjeselskaper s. 360; Se Normann Aarum, Styrelsemedlemmers erstat-
ningsansvar i aksjeselskaper s. 351 f. 
79 Normann Aarum, Styrelsemedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper s. 351 ff.; Andenæs, Aksjeselskaper 
& Allmennaksjeselskaper s. 360. 
80 Rt 1932:951. 
81 Normann Aarum, Styrelsemedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper s. 352. 
82 TGLOM-2007-135885. 
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3 Styrelseledamöters lojalitetsplikt 

3.1 Inledning 

I detta kapitel kommer styrelseledamöters lojalitetsplikt i den svenska rättsordningen behand-
las. Lojalitetsplikter återfinns inom flera svenska rättsområden och föranleds av att en person 
anförtrotts att utföra ett uppdrag å en annans vägnar. Rättsförhållandet mellan personerna är 
av stor vikt när lojalitetspliktens omfattning ska utredas, då olika rättsförhållanden föranleder 
olika syn på pliktens strikthet. Genom att fastställa vilket rättsförhållande som föreligger mel-
lan ledamöterna och deras huvudman kan svar ges på frågeställningen vad styrelseledamöters 
lojalitetsplikt innebär. Vidare anses det klart inom doktrin att lojalitetsplikten föranleder vissa 
särskilda lojalitetsplikter för ledamöterna. Dessa kommer att redogöras för i syfte att ge en 
djupare förståelse för förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter, vilket är en sådan sär-
skild lojalitetsplikt. 

3.2 Styrelseledamöters rättsställning gentemot bolaget 
I svensk rätt härleds styrelseledamöternas lojalitetsplikt och förbud att utnyttja bolagets af-
färsmöjligheter från det rättsförhållande som föreligger bolaget och styrelseledamöterna emel-
lan. När den enskilda ledamoten blir invald i styrelsen av bolagsstämman, och denne sam-
tycker till valet, ingår bolaget och ledamoten ett avtal.83 Genom avtalet ådrar sig ledamoten en 
skyldighet att aktivt delta i styrelsearbetet och blir vanligtvis berättigad ett monetärt arvode 
för arbetet.84 Att styrelseledamöterna har ett kontraktuellt förhållande till bolaget är därmed 
klart, men hur förhållandet vidare ska definieras råder viss diskussion kring.  

Regler om styrelsen och dess ledamöter återfinns i 8 kap. ABL. Det är viktigt att 
skilja styrelsen från dess ledamöter, då deras respektive förhållande till bolaget är skilda. Sty-
relsen, vilken är ett förvaltande bolagsorgan, härrör sin behörighet och befogenhet samt sina 
förpliktelser från lag och bolagsordning.85 Styrelseledamöterna däremot, kan inte anses stå i 
en organställning gentemot bolaget då de enligt 8 kap. 35 § ABL saknar behörighet att på 
egen hand handla för bolagets räkning.86 Styrelsens ledamöter betecknas därför stundom som 
organledamöter.87 
 Genom att bli invald i bolagets styrelse erhåller ledamoten ett förtroendefullt upp-
drag att förvalta bolagets förmögenhet för aktieägarnas räkning. Detta är samma förhållande 
som föreligger för sysslomän enligt 18 kap. handelsbalken (1736:0123 2) (HB). Ledamöterna 
har därför ofta jämställts med sysslomän.88 Mot detta talar dock att ledamöterna måste agera 
kollektivt för bolagets räkning. Ledamöterna bör därför inte envar kunna ses som en sysslo-

																																																								
83 Se Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 63. 
84 Se Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 93 och s. 
127. 
85 Eventuellt även genom bolagsstämmans beslut angående förvaltningen. 
86 Minst hälften av styrelsens ledamöter måste teckna bolagets firma för att en rättshandling ska vara giltig. 
87 Se Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 135 ff; 
Stattin, Företagsstyrning s. 198. 
88 Se Hagströmer, Om aktiebolag i svensk rätt s. 240 f.; Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 261; Stattin, Före-
tagsstyrning s. 198; SOU 1941:9 s. 323; SOU 1971:15 s. 353, prop. 1975:103 s. 540 och prop. 1997/98:99 s. 
187. 
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man i ordets rätta bemärkning.89 Det är tydligt att det råder delade meningar om vad som är 
styrelseledamöternas rättsliga ställning.90 Frågan om ledamöternas rättsställning är av bety-
delse för den lojalitetsplikt som åläggs dem. Skulle det exempelvis fastställas att ledamöterna 
faktiskt innehar en sysslomannaställning skulle lojalitetspliktens ramar inom aktiebolagsrätten 
kunna ta ledning av sysslomännens lojalitetsplikt.91  
 Den gängse inställningen, trots likheten med sysslomannens rättsställning, får anses 
vara att inte lägga för stor vikt vid alla de följder som skulle uppkomma om en styrelseleda-
mot likställdes med en syssloman. Ledamöter har en friare ställning gentemot huvudmannen, 
eftersom det inte är något krav att ledamoten rådgör med huvudmannen vid varje osäkerhet 
kring huvudmannens vilja.92 En oundviklig konsekvens av att leda ett bolag som bedriver 
affärsverksamhet är att ta risker. Att spekulera kring affärsbeslut som kan leda till vinst för 
bolaget ingår i uppdraget som ledamot. Det kan därför inte åligga styrelsen att kalla till bo-
lagsstämma var gång ett beslut inom verksamheten ska fattas.93 Ledamöternas rättsställning 
kan alltså inte jämställas med den av en syssloman, klart är emellertid att det handlar om ett 
uppdragsförhållande.94 Med detta sagt kan påstås att rättsförhållandet bör benämnas som 
sysslomannaliknande. 

3.3 Den allmänna lojalitetsplikten för styrelseledamöter 

Det är klarlagt både inom doktrin och praxis att det föreligger en lojalitetsplikt för styrelsele-
damöter gentemot bolaget.95 Lojalitetsplikten är dock inte uttryckt i ABL, utan härleds från 
rättsförhållandet mellan ledamöterna och bolaget.96 Även om ledamöternas rättsliga ställning 
är något oklar råder inga tvivel om att styrelsens ledamöter är uppdragstagare.97 Det är bola-
get som är huvudman i förhållandet då det är bolagsstämman som utser ledamöterna. Det vore 
felaktigt att påstå att det är aktieägarna som är huvudmannen. Visserligen är det aktieägarna 
som röstar på bolagsstämman, men eftersom det är med bolagsstämman som bolagsorgan som 
ledamoten ingår avtal, existerar inte något avtal mellan ledamöterna och de enskilda aktieä-
garna. Ledamöternas lojalitetsplikt gäller därför inte, i ordinarie fall, mot enskilda aktieä-
gare.98 

																																																								
89 Jfr Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 136, ang. 
skillnaden som uppkommer i bolag med få ägare samt i de fall där en ledamot erhållit ett särskilt uppdrag eller 
ställning. 
90 Utöver de som anser att rättsställningen kan likställas med en sysslomannaställning, se not 69, anser Dotevall 
att ledamöter har en rättsställning su generis (Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör 
s. 277) och Svernlöv att rättsställningen är sysslomannaliknande (Ansvarsfrihet s. 307). 
91 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 127. 
92 Detsamma gäller i norsk rätt, se Normann Aarum, Styrelsemedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper s. 
63 f. 
93 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 293. 
94 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 294. 
95 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem: En rättsekonomisk analys s. 101; Dotevall, Bolags-
ledningens skadeståndsansvar s. 155 och Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 
26; Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 261 f.; Svernlöv, Ansvarsfrihet s. 307: Östberg, Styrelseledamöters 
lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 150; NJA 2013 s. 117 p. 12. 
96 Indirekt ger jävsbestämmelsen i 8 kap. 23 § ABL och generalklausulen i 8 kap. 41 § första stycket ABL ut-
tryck för ledamöternas lojalitetsplikt, mer om detta i avsnitt 3.3.1 och 3.3.3. 
97 Se avsnitt 3.1 där ledamöternas rättsställning benämns som sysslomannaliknande. 
98 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 139 f.  
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Lojalitetsplikt innebär som namnet förtäljer, en plikt att agera lojalt. E contrario in-
nebär det ett förbud mot illojalt beteende. Vad som utgör illojalt beteende beror på förhållan-
det mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren. Inom arbetsrätten och mellanmansrätten har 
lojalitetsplikten stadgats i lag. Exempelvis innebär en sysslomans illojala beteende av att 
denne handlar oredligt, brukar list mot fullmaktsgivaren, vänder sig fullmaktsgivarens gods 
till nytta eller lånar ut eller stjäl fullmaktsgivarens pengar enligt 18 kap. 3 § HB. Ett gemen-
samt, grundläggande drag för arbetstagarens, sysslomannens, kommissionärens och styrelse-
ledamotens allmänna lojalitetsplikt är en skyldighet att sätta huvudmannens intressen före 
sina egna.99 Den korrekta formuleringen för ledamöternas allmänna lojalitetsplikt blir således 
att styrelseledamoten ska sätta bolagets intressen före sina egna, då det redan konstaterats att 
bolaget är ledamotens huvudman.  

3.3.1 Bolagets intresse 
Definitionen av ”bolagets intresse” är ett viktigt spörsmål för förståelsen för styrelseledamö-
ternas lojalitetsplikt eftersom dess grundläggande ändamål är att detta intresse inte ska för-
summas, genom att ledamöterna istället gynnar sitt eget intresse. I ABL finns ingen definition 
av begreppet bolagets intresse att finna, varför de lege lata framkommit främst i doktrin. Bo-
lagets intresse är trots doktrinen långt ifrån ett klarlagt begrepp. Bolaget som juridisk person 
har givetvis inte något självständigt intresse. Den rådande uppfattningen är därför att bolagets 
intresse innebär samtliga aktieägares intresse.100 Det råder även konsensus kring att enskilda, 
eller framtida aktieägares intressen inte omfattas av begreppet.101  

Problematiken ligger i att bestämma vad samtliga aktieägares intresse är som en ho-
mogen grupp när gruppen i verkligheten består av enskilda individer med säregna intressen. 
Trots att det kan tyckas logiskt att begreppet samtliga aktieägares intresse innebär samtliga 
aktieägares faktiska intresse, vållar denna uppfattning vissa problem. Om det krävdes att sty-
relsen skulle sammanväga samtliga aktieägares skilda intressen, för att sedan agera utifrån det 
alternativ som tillfredsställer alla aktieägares intressen, skulle varje process bli både tidskrä-
vande och betungande.102 Den rådande uppfattningen i doktrinen är därför att begreppet samt-
liga aktieägares intresse syftar på ett hypotetiskt intresse, vilket härleds ur huvudprincipen om 
att aktiebolags verksamhet drivs i syfte att bereda aktieägarna vinst enligt 3 kap. 3 § ABL.103  

Verksamhetens syfte påverkar styrelsen på så sätt att denna inte får fatta andra beslut, 
eller vidta andra rättshandlingar, än sådana som kan motiveras av syftet. Det kan därför sägas 
att syftet verkar som en övergripande handlingsnorm.104 Just denna tolkning ligger till grund 
																																																								
99 Se Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 148 ff.; 
Dotevall, Bolagslednings skadeståndsansvar s. 161 och s. 174; Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 315 samt 
Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten s. 653. 
100 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 358; Östberg, Styrelseledamö-
ters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 66. 
101 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 137 ff.; 
Dotevall, Bolagslednings skadeståndsansvar s. 358.  
102 Detta förespråkas dock av Förtroendekommissionen som anser att ” En styrelses mest grundläggande uppgif-
ter är att förvalta bolagets angelägenheter i enlighet med ägarnas krav. Finns inte denna grundförutsättning klart 
uttryckt, vilket ofta är fallet, bör styrelsen skaffa sig en så komplett bild av detta som möjligt och göra en tolk-
ning av det samlade ägarintresset som utgångspunkt för sitt arbete.” SOU 2004:47 s. 204. 
103 Prop. 2004/05:85 s. 219; Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 373; 
Jfr dock Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem: En rättsekonomisk analys s. 102 ff. 
104 Se Skog, Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen s. 13.  
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för begreppet bolagets intresse i dess tillämpning i 8 kap. 23 § första stycket andra punkten 
ABL. När det i denna bestämmelse talas om bolagets intresse åsyftas aktieägarnas gemen-
samma intresse av att beredas största möjliga vinst, såsom det framgår av aktiebolagets verk-
samhetssyfte.105 Med anledning härav saknar bestämmelsen betydelse i bolag som ägs av en 
person enligt 8 kap. 23 § andra stycket ABL.106  

Det är emellertid endast i ”vanliga fall” som bolagets intresse innebär samtliga ak-
tieägares intresse. I insolventa bolag bör styrelsen ta hänsyn till borgenärernas intresse istäl-
let.107 Med anledning av att konkursboet först ska betala sina skulder, och att aktieägarna se-
dan får del av det eventuella överskottet enligt förmånsrättslagen (1970:979), är det främst 
borgenärernas pengar som styrelsen förvaltar vid bolagets insolvens. Borgenärerna och ak-
tieägarna har i dessa situationer motstridiga intressen som måste övervägas. Borgenärernas 
intresse ligger i att bolaget lyckas behålla det kapital som finns kvar så att de kan få betalt för 
sina fordringar.108 Aktieägarna däremot, har ett intresse av att ledningen försöker få bolaget 
på rätt köl igen. Aktieägarna har vidare inget att förlora på att styrelsen företar riskfyllda affä-
rer, vilka möjligtvis kan inbringa vinst till bolaget, eftersom det egna kapitalet ofta är förbru-
kat. Sådana affärer kan däremot inte motiveras med hänsyn till borgenärernas intresse.109 Det 
som talar för att ”bolagets intresse” i insolventa bolag ska innebära borgenärernas intresse är 
att det i realiteten är borgenärernas medel som styrelsen förvaltar. Aktieägarna kommer såle-
des inte förlora ytterligare kapital vid en eventuell konkurs vilket är fallet för borgenärerna. 
Att tillgodose aktieägarnas intresse i en sådan situation skulle drabba borgenärernas tillförlit 
till aktiebolaget och försvåra kapitalanskaffningen.110 Mot detta kan anföras att bolagets kun-
der och leverantörer, i likhet med aktieägarna, har ett intresse av att bolaget ska fortleva. 
Dessa skulle förmodligen föredra ett mera riskfyllt agerande från styrelsens sida, istället för 
en likvidation till förmån för borgenärerna.111 I slutändan ska dock dessa underliggande än-
damål övervägas i ljuset av aktiebolagsrättens grundläggande ändamål, att främja närings-
verksamhet. I detta avseende bör hänsyn till borgenärerna vara att föredra. Visserligen främjas 
näringsverksamheten i stort av att bolag inte likvideras när det finns en chans att de åter kan 
blomstra. Det är dock tydligt att ett försvårande av kapitalanskaffning, genom exempelvis 
höjda räntekostnader och större krav på uppställd säkerhet, skulle drabba näringsverksamhet-
en på ett mer betydelsefullt sätt då flertalet bolag inte ens skulle kunna bildas till att börja 
med. 
 Sammanfattningsvis kan sägas att bolagets intresse, i sammanhanget styrelseledamö-
ters lojalitetsplikt, oftast är ett uttryck för samtliga nuvarande aktieägares intresse. Exakt vad 
som ingår i aktieägarnas intresse går däremot inte att fastställa. Uttrycket kan också betyda att 
ledamöterna har en plikt att främja syftet med bolagets verksamhet.112 Hänsyn ska då tas till 
verksamhetens syfte ur ett långt perspektiv med tanke på att aktiebolag bedrivs på obegränsad 
																																																								
105 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 8 kap. 23 §, Lexino 2015-09-22 p. 3.1. 
106 Se NJA 1981 s. 1117. 
107 Detta är bland annat vedertaget i norsk rätt, se Normann Aarum, Styrelsemedlemmers erstatningsansvar i 
aksjeselskaper s. 154 ff.; se även Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 
361; Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 80 ff. 
108 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 360. 
109 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 80 ff. 
110 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 81.  
111 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 362 f. 
112 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 373 f. 
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tid, men någon specifik tidshorisont går inte att fastställa. Då bolaget är insolvent ska hänsyn 
tas till borgenärernas intresse. 

3.4 Några särskilda lojalitetsplikter för styrelseledamöter 

I avsnitt 3.2 fastställdes att det grundläggande ändamålet med den allmänna lojalitetsplikten 
för styrelseledamöter är att ledamöter inte ska sätta sina egna intressen framför bolagets. Än-
damålet är vidsträckt uttryckt och innefattar därför många möjliga ageranden från ledamotens 
sida. Det är därför vanligt att olika kategorier av beteenden tillskrivs lojalitetsplikten som sär-
skilda lojalitetsplikter. Dotevall presenterar en plikt att inte tillgodose sina egna intressen 
framför bolagets intresse genom att driva med bolaget konkurrerande verksamhet, och anser 
att förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter kan härledas från detta. Vidare anser Dote-
vall att även en tystnadsplikt följer av den allmänna lojalitetsplikten samt att det kan föreligga 
ett pliktbrott vid orimligt höga arvoden och/eller avgångsvederlag, utan att benämna detta 
som en enskild plikt.113 Stattin tillskriver den allmänna lojalitetsplikten en plikt att undvika 
självkontrahering, en plikt att inte utnyttja bolagets affärsmöjligheter, en plikt att handla enligt 
huvudmannens intressen samt en plikt att inte utnyttja information eller åsidosätta tystnads-
plikt.114 Östberg har identifierat dessa, och några ytterligare särskilda lojalitetsplikter, vilka 
hon anser följer av den allmänna lojalitetspliktens ändamål. Dessa är: 

- Förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter. 
- Skyldigheten att undvika intressekonflikter. 
- Konkurrensförbudet. 
- Förbudet att otillbörligen motta eller utnyttja förmåner eller andra fördelar i anledning 

av uppdraget. 
- Upplysningsplikten. 
- Tystnadsplikten. 
- Lydnadsplikten.115 

När ett pliktbrott föreligger är det inte sällan just en av de särskilda lojalitetsplikterna som har 
försummats.116 I nästkommande avsnitt kommer de särskilda lojalitetsplikter som närmast hör 
ihop med förbudet för styrelseledamöter att utnyttja bolagets affärsmöjligheter att presente-
ras.117 

3.4.1 Skyldigheten att undvika intressekonflikter 

Jävsbestämmelsen i 8 kap. 23 § ABL begränsar styrelsens befogenhet och kallas därför en 
legal befogenhetsbegränsning.118 Begränsningen avser handläggande av ärenden som innebär 
att ett avtal uppkommer, samt ensidiga rättshandlingar som har betydelse för att ett avtal för-
ändras eller upphör, till exempel uppsägning av ett kontrakt, i de fall ledamoten och bolaget 
kan väntas ha motstridiga intressen.119 Enligt bestämmelsen ska ledamoten anses jävig om 

																																																								
113 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 308 ff., s. 312 ff. och s. 318 ff.  
114 Stattin, Företagsstyrning s. 199. 
115 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 145. 
116 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 154 f. 
117 För fakta om lydnadsplikten Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja 
affärsmöjligheter avsnitt 8.6 och om tystnadsplikten Östberg, a.a. avsnitt 8.8. 
118 Prop. 1993/94:196 s. 120 och s. 125.  
119 Se prop. 1975:103 s. 379. 
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fråga rör avtal120 mellan denne själv, eller en juridisk person som ledamoten företräder, och 
bolaget, samt i fråga om avtal mellan bolaget och tredje man, i det fall ledamoten har ett vä-
sentligt intresse som kan strida mot bolagets. Det kan dock förväntas att styrelseledamöter 
stöter på intressekonflikter i andra situationer än dessa. Jävsbestämmelsen begränsar inte alla 
situationer där en åtgärd kan få betydelse på ett ekonomiskt, eller personligt plan för styrelse-
ledamoten.121 Exempelvis omfattas inte en situation då en styrelse ska fatta beslut om att ut-
vidga bolagets verksamhet till att omfatta ett område där en styrelseledamot har ett konkurre-
rande engagemang.122 Genom sitt engagemang har ledamoten därmed ett personligt intresse 
som kan inverka på hur denne ställer sig, och röstar i frågan. När jävsbestämmelsen inte är 
tillämplig träder den särskilda lojalitetsplikten, skyldighet att undvika intressekonflikter, in.123  
 Det anses följa av den allmänna lojalitetspliktens underliggande ändamål att styrelse-
ledamöter har en plikt att undvika intressekonflikter. Det är lätt att förstå att intressekonflikter 
av det slag som framgår av jävsbestämmelsen kan leda till att en ledamot gynnar sina egna 
intressen på bekostnad av bolaget intresse. Lojalitetsplikten är dock underordnad jävsbe-
stämmelsen, varför den endast kan träda in i de fall där jävsbestämmelsen inte är tillämplig.124 
För att plikten att undvika intressekonflikter ska infrias ställs följande krav. Det måste före-
ligga en verklig risk att bolagets intresse inte tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. En le-
damots obetydliga, motstridiga intresse är därmed oproblematiskt.125 Ska styrelsen behandla 
en fråga som rör anställning av någon som är bekant till ledamoten, är inte ledamoten jävig så 
länge denne inte har en så pass nära relation till denne bekanta att ledamoten kan sägas ha ett 
väsentligt egenintresse i saken som strider mot bolagets, vilket riskerar att påverka ledamo-
tens ståndpunkt.126 Med ledning av hur jävsbestämmelsen tillämpats kan dock påstås att i de 
fall bolagets medkontrahent är äkta make eller sambo till ledamoten, ska ett sådant väsentligt 
egenintresse anses föreligga.127 Av detta följer också att det behöver vara fråga om ett mot-
stridigt, ekonomiskt intresse från ledamotens sida. Personliga intressen vilka riskerar att skada 
bolaget, liksom de som följer av att en närstående påverkas, innefattas också av plikten.128 

3.4.2 Konkurrensförbudet 

På samma vis som för plikten för styrelseledamöter att undvika intressekonflikter kan även ett 
konkurrensförbud härledas från ledamöters plikt att inte sätta sina egna intressen framför bo-
lagets.129 Då konkurrensförbud inom styrelseuppdrag inte är lagstadgat används ofta analogier 
från arbetsrättens konkurrensförbud när innebörden ska fastställas. Med stöd i en sådan ana-

																																																								
120 Enligt 8 kap. 23 § tredje stycket ABL jämställs avtal med rättegång eller annan talan. 
121 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 294. 
122 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 191. 
123 Åhman anser att man borde räkna med att allmänna regler om sysslomannaskap - där det tydligaste exemplet 
är lojalitetsplikten - kan påverka de utfyllande uppdragsregler som återfinns i ABL med tanke på bolagsföreträ-
darnas uppdrag (Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten s. 653). 
124 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 30 f. 
125 Se Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 190. 
126 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 297. 
127 NJA 1982 s. 1. 
128 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 297; Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja 
affärsmöjligheter s. 191. 
129 Se Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 216 f.; se 
även Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 345; jfr Sandström, Svensk 
aktiebolagsrätt s. 260; jfr även Svernlöv, Ansvarsfrihet s. 309.  
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logi anser Dotevall att heltidsengagerade styrelseledamöter, vilka kan jämställas med arbets-
tagare, har en plikt att inte involvera sig i konkurrerande verksamhet, men att ledamöter vars 
uppdrag är mindre omfattade som huvudregel saknar en sådan plikt.130 Dotevall har en poäng 
eftersom risken för skada är större om det är en arbetande styrelseledamot som upptar ett 
konkurrerande uppdrag. Östberg anser dock konkurrensförbudet gäller även för ledamöter 
vars uppdrag är av en mindre omfattning än heltidsengagemang.131 
 Vad som avses med begreppet ”konkurrerande verksamhet” kan besvaras på två vis. 
Antingen definieras begreppet av det i bolagsordningen uppsatta verksamhetsföremålet eller 
av den faktiska verksamheten bolaget bedriver. I äldre doktrin har det första alternativet varit 
den gängse uppfattningen.132 Denna uppfattning kritiseras dock av Östberg av flera anled-
ningar. Främst vållas problem eftersom det inte finns några gränser för hur brett eller smalt 
verksamhetsföremålet får lov att vara. Ett brett verksamhetsföremål kan innefatta många 
verksamhetsgrenar inom vilka bolaget aldrig bedrivit någon faktisk verksamhet. Det förefaller 
då oproportionerligt betungande för en styrelseledamot att denne inte har möjlighet att invol-
vera sig i andra bolag, vilka utesluts på grund av det allmänt formulerade verksamhetsföremå-
let. Syftet med konkurrensförbudet vattnas också ur av en sådan situation eftersom det inte 
kan anses föreligga någon verklig risk för konkurrens om bolaget inte ens har en konkret plan 
om att bedriva verksamhet inom alla de verksamhetsgrenar som tas upp i verksamhetsföremå-
let. Ett smalt formulerat verksamhetsföremål kan tvärt om ge ett för litet skydd för bolaget 
och en för stor frihet till ledamöterna, eftersom bolag med samtliga aktieägares samtycke till-
låts bedriva verksamhet inom ett område vilket ligger utanför verksamhetsföremålet. Båda 
dessa situationer ger konkurrensförbudet en icke-ändamålsenlig tillämpning som kan undvi-
kas om det vid bedömningen istället tas hänsyn till bolagets faktiska verksamhet.133  
 Det räcker emellertid inte att den konkurrerande verksamheten bedriver samma typ 
av faktisk verksamhet. Då konkurrensförbudet för styrelseledamöter härrör från plikten att 
sätta bolagets intressen i första rummet, krävs även att det konkurrerande uppdraget är till 
nackdel för bolaget. Om en ledamot i ett bolag, vilket bedriver försäljning av smycken i 
Skåne, även engagerar sig i ett bolag som säljer smycken i Värmland, har denne inte brutit 
mot konkurrensförbudet. Den geografiska marknaden, produktmarknaden och även kundkret-
sen är faktorer som påverkar bedömningen och bör tillmätas betydelse.134 Så länge ledamoten 
																																																								
130 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 345; Dotevall anser dock att 
även icke-heltidsengagerade ledamöter, på grundval av lojalitetsplikten, inte får engagera sig i en konkurrerande 
verksamhet om det med hänsyn till det konkurrerande uppdragets omfattning och ekonomiska betydelse är att 
anse som väsentligt. Denna uppfattning härleds från jävsbestämmelsen vilken Dotevall anser vara bedömnings-
grund för lojalitetspliktens omfattning (Bolagsledningens skadeståndsansvar s. 177). 
131 En ledamot som arbetar i bolaget, och således innehar ett större engagemang än en ordinarie ledamot, har i 
regel mer ingående information om verksamheten och förväntas lägga mer tid på uppdraget. Ett konkurrerande 
uppdrag skulle därför innebära en större risk för att känslig information läcker ut och/eller att ledamoten inte 
lägger ner tillräckligt med tid på sitt uppdrag (Se Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbu-
det att utnyttja affärsmöjligheter s. 224); se även 10 kap. 8 c § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrö-
relse, där det föreskrivs att styrelseledamot i bankaktiebolag ska avsätta tillräckligt med tid för att kunna utföra 
sitt uppdrag. 
132 Svernlöv, Ansvarsfrihet s. 309; Jfr Dotevall som menar att om den konkurrerande verksamheten faller utanför 
verksamhetsföremålet ska eventuell konkurrens avgöras från fall till fall. Hänsyn ska då tas till arbetsinsatsens 
omfattning i den konkurrerande verksamheten i enlighet med det allmänna konkurrensförbudet för uppdragsta-
gare (Bolagsledningens skadeståndsansvar s. 176). 
133 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 218 f. 
134 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 220 f. 
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inte av oaktsamhet yppar företagshemligheter eller på annat sätt missgynnar bolaget, begrän-
sar nackdelsrekvisitet följaktligen konkurrensförbudet och gör det möjligt för styrelseledamö-
ter att utnyttja sin kunskap i flera, liknande verksamheter. Detta gynnar det övergripande än-
damålet med aktiebolagsrätten, nämligen att främja näringsverksamhet. 

3.4.3 Förbudet att otillbörligen motta eller utnyttja förmåner eller andra fördelar i  
anledning av uppdraget 

Av den allmänna lojalitetspliktens underliggande ändamål, att styrelseledamöterna inte får 
fatta beslut eller vidta åtgärder som kan strida mot bolagets intresse, härleds förbudet för sty-
relseledamöter att otillbörligen motta eller utnyttja förmåner eller andra fördelar i anledning 
av uppdraget.135 I viss mån konkretiseras detta förbud genom generalklausulen i 8 kap. 41 § 
första stycket ABL som stadgar att styrelsen inte får företa en rättshandling eller annan åtgärd 
för bolaget, om denna är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller annan, och 
innebär en nackdel för bolaget.136 Det faktum att bestämmelsen talar om att rättshandlingen 
eller åtgärden är ägnad att ge fördel innebär att det är ovidkommande för bedömningen om en 
fördel faktiskt uppkommit eller ej. Detta innebär även att ett beslut kan klandras innan det 
realiserats eller genomförts.137 Rekvisitet otillbörlig fördel ersatte det i aktiebolagslagen 
(1944:705) (ABL 1944) uppställda uppenbarhetsrekvisitet. Anledningen till att rekvisitet bytts 
ut är att det ansågs olämpligt att ge generalklausulen ett ”mycket vidsträckt tillämpningsom-
råde” ur rättssäkerhetssynpunkt.138 Uttrycket otillbörlig fördel innebär kortfattat att det måste 
föreligga ett tydligt missförhållande mellan den fördel och den nackdel som uppstår. Som 
exempel kan nämnas att bolaget säljer egendom till en aktieägare eller annan, till ett pris som 
uppenbart understiger marknadspriset.139 
 Östberg anser att enskilda ledamöters handlande inte kan angripas med generalklau-
sulen eftersom den uppställer regler för ”styrelsen eller någon annan ställföreträdare för bola-
get”. Denna åsikt bekräftas av hovrätten i fallet RH 2013:63 där hovrätten i sina domskäl ut-
trycker att ”[…] generalklausulen aldrig kan tillämpas beträffande en enskild styrelseledamots 
handlande, om inte vederbörande är ställföreträdare för bolaget.” samt av prop. 1973:93 där 
endast styrelse, VD och särskild firmatecknare ska träffas av bestämmelsen.140 Under avsnitt 
3.1 framkom att det är viktigt att skilja styrelsen från dess ledamöter. Styrelsen är ett förval-
tande bolagsorgan som härrör sin behörighet och befogenhet samt sina förpliktelser från lag 
och bolagsordning, medan styrelseledamöterna saknar behörighet att på egen hand handla för 
bolagets räkning enligt 8 kap. 35 § ABL. Det krävs därför en analog tillämpning av gene-
ralklausulen för att den ska tillämpas även i fråga om enskilda styrelseledamöters handlande. 
En sådan analogi tycks tillämpas av Dotevall som säger att det ”vid tillämpningen av gene-
ralklausulen inte krävs att organledamoten ska ha varit medveten om att åtgärden var otillbör-

																																																								
135 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 232 f. 
136 Bestämmelser liknande generalklausulen går att finna i norsk rätt enligt § 6–28 ASL och AASL, samt dansk 
rätt enligt 127 § SL. 
137 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 7 kap. 47 §, Lexino 2017-10-27, punkten 2.4; 
Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 304.  
138 I prop. 1973:93 s. 84 sägs att det krävs att generalklausuler har ett vitt tillämpningsområde för att uppnå 
önskvärd skyddseffekt. Uttrycket ”uppenbarligen ägnad att bereda otillbörlig fördel” är för restriktivt. 
139 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 303 f. 
140 Prop. 1973:93 s. 137. 
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lig, utan det är tillräckligt att han bort inse detta.”141 En förklaring till Dotevalls uttalande kan 
dock vara att han genom att använda begreppet organledamot, syftar på en styrelseledamot 
som utsetts till särskild firmatecknare enligt 8 kap. 37 § ABL, och inte genom en analog till-
lämpning av klausulen syftar på en ordinarie styrelseledamot. 
 Att enskilda ledamöter inte omfattas av generalklausulen ska inte ses som ett uttryck 
för att det är tillåtet för dessa att vidta åtgärder som innebär att de utnyttjar en fördel eller 
förmån till nackdel för bolaget. Detta agerande måste anses i högsta grad illojalt, oavsett om 
fördelen tillfaller ledamoten själv eller någon annan, eftersom bolagets intresse inte tillgodo-
ses. Då ledamotens intresse av fördelen inte är berättigat väger bolagets intresse tyngre och 
förbudet anses motiverat.142 De fall där ledamoten har ett berättigat intresse av en fördel eller 
förmån är exempelvis vid erhållandet av marknadsmässigt arvode för sitt uppdrag, samt ut-
nyttjandet av förmåner i samband med representation. Dessa exempel på förmåner har därför 
inte tillkommit ledamoten på ett otillbörligt sätt. Förbudet hindrar däremot styrelseledamöter 
från att till exempel ta emot mutor, köpa en resa till familjen med bolagets pengar eller bo i 
företagets lokaler. Skadans storlek i förhållande till bolagets vinst är ovidkommande för be-
dömningen. Kostnaden för exempelvis ledamotens representation av bolaget måste därför stå i 
proportion till vad representationen tillför bolaget, och inte i proportion till bolagets ekonomi i 
stort.143  

3.4.4 Upplysningsplikten 

Inom kontraktuella förhållanden finns många former av upplysningsplikter. Inom köprätten 
finns till exempel en upplysningsplikt om reklamation i 32 § köplagen (1990:931), och inom 
mellanmansrätten en skyldighet för kommissionären att meddela när ett avtal ingåtts med 
tredje man enligt 4 § kommissionslagen (2009:865). Termen har därför ingen vedertagen in-
nebörd. Det är dock klart att det handlar om en skyldighet att meddela motparten om ett visst 
förhållande.144  

För styrelseledamöter är det en avvägning mellan å ena sidan bolagets intresse att få 
tillgång till viss information, å andra sidan ledamotens intresse av inte underrätta bolaget, som 
bestämmer omfattningen av upplysningsplikten.145 Ett tydligt exempel på när bolagets in-
tresse av information väger tyngre än ledamotens är när en ledamot sitter på information om 
ett pliktbrott. För att de särskilda lojalitetsplikterna ska kunna efterlevas på ett tillfredsstäl-
lande sätt krävs att ledamöterna berättar när de hamnar i situationer som riskerar att bryta mot 
någon av dem. Det förefaller naturligt att en ledamot, som vid sidan av sitt styrelseuppdrag 
har ett annat uppdrag vilket försätter denne i en intressekonflikt eller konkurrenssituation, 
måste meddela styrelsen om detta innan bolaget riskerar att ta skada därav. Upplysningsplik-
ten sträcker sig även till att omfatta information om pliktbrott vilka begåtts av en annan leda-
mot eller av VD.146 Med anledning av att förhållandet mellan ledamöterna och bolaget grun-

																																																								
141 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 304. 
142 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 247; samma 
uppfattning föreligger i norsk rätt, se Andenæs, Aksjeselskaper & Allmennaksjeselskaper s. 359 f. 
143 Se Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 247 ff. 
144 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 153 f. 
145 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 268. 
146 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 267 f. 
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das på ett stort förtroende sinsemellan är upplysningsplikten långtgående.147 Den omfattar 
därför all information som kan vara av betydelse för bolagets verksamhet, både negativ och 
positiv.148 Det handlar således både om information som direkt hindrar att bolagets intresse 
försummas, men också information som förvisso inte hade lett till en skada om den inte fram-
förts, men som gynnar bolagets intresse genom att den framförs. 
 Upplysningsplikten fullgörs genom att upplysningen framförs till en beslutsför sty-
relse eller till VD.149 Detta kan ske genom att ledamoten kallar till ett styrelsesammanträde 
enligt 8 kap. 18 § ABL. Upplysningsplikten är därmed fortlöpande, även i bolag där ledamö-
ternas uppgift är begränsad till deltagande i styrelsesammanträden.150 Inom vilken tidsfrist 
ledamoten ska uppfylla sin upplysningsplikt torde bero på omständigheterna. Det som talar 
för att tidsfristen bör vara relativt kort är bland annat att det inte förefaller särskilt betungande 
för ledamoten att meddela VD, vilket skulle kunna anföras angående bedriften att få till stånd 
ett styrelsesammanträde på kort varsel. Mot denna inställning kan påpekas att styrelseledamö-
ter i regel inte är anställda av bolaget. Deras personliga engagemang är begränsat, och den tid 
de förväntas lägga ner på uppdraget likaså. Att förvänta sig att ledamoten omedelbart ska upp-
fylla sin upplysningsplikt kan därför verka överdrivet. Oavsett bör i vart fall tidsfristen vara så 
pass begränsad att skada inte hinner uppkomma med anledning av ledamotens underlåtenhet. 
Den information som ska framföras måste rimligtvis nå fram i tid att förhindra skadan, annars 
förfaller syftet med plikten. 

3.5 Sammanfattning 
I detta kapitel har konstaterats att styrelseledamöter innehar en sysslomannaliknande ställning 
gentemot bolaget. Den allmänna lojalitetspliktens grundläggande ändamål är därför detsamma 
som i andra uppdragsförhållanden, nämligen att tillvarata huvudmannens intressen. För leda-
möterna innebär detta att de ska ta hänsyn till bolagets intresse, och att de inte får sätta sina 
egna intressen först. Bolagets intresse är vidare ett uttryck för samtliga, nuvarande aktieägares 
intresse vilket kan konkretiseras genom syftet med verksamheten, såsom det följer av 3 kap. 3 
§ ABL. I insolventa bolag har dock ledamöterna även en lojalitetsplikt gentemot borgenärerna 
som då prioriteras före aktieägarna. Ur den allmänna lojalitetsplikten kan sju särskilda lojali-
tetsplikter härledas. Var och en av dessa beskriver illojala beteenden genom vilka ett plikt-
brott kan begås.  

																																																								
147 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 154. 
148 Se Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 268 jfr s. 
419. 
149 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 269. 
150 Se Nial, Svensk associationsrätt i huvuddrag s. 117. 
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4 Förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter 

4.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras styrelseledamöters förbud att utnyttja bolagets affärsmöjligheter. 
Gällande rätt är inte fastställt i praxis, lagstiftning eller förarbeten varför det uteslutande hän-
visas till doktrin i detta avseende. Det är främst Östberg och Dotevall som behandlat ämnet, 
varvid den förstnämnde gjort så på ett betydligt mer ingående vis. Båda har i stora delar häm-
tat inspiration från den amerikanska Corporate Opportunities Doctrine och den engelska mot-
svarigheten till förbudet. I det vidare utreds frågor som vilka affärsmöjligheter ska anses till-
falla bolaget och hur ett medgivande till en ledamot som önskar utnyttja en sådan affärsmöj-
lighet kan lämnas. Kapitlet syftar till att besvara frågeställningen hur det svenska förbudet ska 
tillämpas och avgränsas. 

4.2 Den bakomliggande intressekonflikten 
I aktiebolag finns aktörer med olika respektive intressen. Exempelvis har aktieägare ofta ett 
intresse av högsta möjliga avkastning på sitt ägande, borgenärer vill få betalt för sina ford-
ringar och anställda vill ha skälig lön och en trivsam arbetsmiljö. När de olika aktörernas in-
tressen inte kan tillfredsställas samtidigt föreligger en intressekonflikt. Dessa löses vanligtvis 
genom bestämmelser i ABL, till exempel borgenärsskyddsregeln i 17 kap. 3 § ABL. Den in-
tressekonflikt som motiverar förbudet för styrelseledamöter att utnyttja bolagets affärsmöjlig-
heter ligger, som vi kommer se nedan, mellan bolagsledningen och aktieägarna.151  
 Det framgår av 8 kap. 4 § ABL att styrelsen har en långtgående behörighet vid för-
valtningen av bolagets verksamhet. Visserligen avgränsas behörigheten av de uppgifter som 
ingår i bolagsstämmans exklusiva kompetens, men trots det är utgångspunkten i ABL att ak-
tieägarna vid bolagsstämman hänskjuter bolagets omvårdnad till bolagsledningen.152 I och 
med detta får aktieägarna ett begränsat inflytande och minskad insyn i bolaget, vilket kan ge 
upphov till att deras intresse inte sätts i första rummet. Det föreligger en verklig risk för att 
ledningen utnyttjar bolagets egendom för egen vinning.153 
 När ägande och kontroll är avskilt, såsom för aktieägare och bolagsledning, aktuali-
seras den i rättsekonomin kallade principal-agent-problematiken. Ett principal-agent-
förhållande kan definieras som ett kontrakt under vilket en uppdragsgivare, principalen, enga-
gerar en uppdragstagare, agenten, att agera i dennes ställe. I förhållandet är parternas tillgång 
till information om verksamheten typiskt sett inte jämbördig och agenten innehar viss domi-
nans. På grund av sitt informationsövertag kan agenten gynna sina egna intressen på principa-
lens bekostnad. Den skada principalen lider av ett sådant förfarande kallas agentkostnad.154  
 Genom att styrelseledamöter för egen del utnyttjar affärsmöjligheter som tillhör bo-
laget uppkommer en agentkostnad. Anledningen är att en ledamot som fått kännedom om en 
affärsmöjlighet kan välja att använda denna information för att gynna antingen sig själv, eller 
bolaget och indirekt aktieägarna. Om ledamoten väljer att agera i eget intresse och själv, eller 

																																																								
151 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 34 f. 
152 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 219. 
153 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem: En rättsekonomisk analys s. 68 f. 
154 Se Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem: En rättsekonomisk analys s. 22 ff.; Östberg, Sty-
relseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 38. 
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tillsammans med andra, utnyttja affärsmöjligheten får denne hela eller stor del av vinsten. 
Ledamoten som väljer att informera styrelsen om affärsmöjligheten kommer emellertid endast 
få del av vinsten om denne äger aktier i bolaget, eller om dennes styrelsearvode relaterar till 
bolagets vinst.155 Det som hindrar ledamoten från att agera i egenintresse är lojalitetsplikten 
och de ur den allmänna lojalitetsplikten härledda, särskilda lojalitetsplikterna. Dessa plikter är 
exempel på regulatoriska strategier som används för att minska agentkostnader som uppstår 
på grund av intressekonflikter mellan bolagsledningen och aktieägare.156  
 Förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter härleds från skyldigheten att undvika 
och upplysa om intressekonflikter samt förbudet att motta eller utnyttja förmåner eller andra 
fördelar i anledning av uppdraget. Förbudet grundas också på den allmänna lojalitetsplikten; 
skyldighet att sätta bolagets intresse främst och att inte gynna sina egna intressen på bolagets 
bekostnad.157 Som framgått av kapitel 3, där fyra särskilda lojalitetsplikter redovisats, uppstår 
ofta problematik vid lojalitetspliktens tillämpning. Eftersom lojalitetspliktens avgränsning 
inte är tydlig är det svårt att sätta en allmän standard för vad som utgör illojalt beteende, och 
som kan appliceras i varje enskilt fall. När det kommer till förbudet att utnyttja bolagets af-
färsmöjligheter ligger den största utmaningen i att skilja mellan de affärsmöjligheter som ska 
anses tillhöra bolaget, och de vilka ledamöterna fritt kan utnyttja. Som framgått av kapitel 2 är 
det denna fråga som orsakat störst huvudbry för domstolarna i utländsk rätt, vilka har löst 
problemet på olika sätt. 

4.3 Vilka affärsmöjligheter tillkommer bolaget? 

”Det är uppenbart att affärsmöjligheter i vidaste mening inte uteslutande kan vara reserverade för 
bolaget. Det är […] ingen pliktförsummelse – för att välja ett extremfall – om styrelseledamot 
handlar med aktier med god förtjänst i företag i helt andra branscher.”158  

Affärsmöjlighetens koppling till bolaget är av vikt för avgränsningen av förbudets omfattning. 
Ett alltför strikt förbud mot att utnyttja bolagets affärsmöjligheter kan i vissa fall leda till en 
ökad motvillighet att tjänstgöra som ledamot. Det kan antas att styrelsearvodet för en ordina-
rie ledamot sällan så förmånligt att ledamoten kan försörja sig på det. Ersättningen i sig pekar 
därför mot att ledamöterna oftast även har andra sysselsättningar utöver styrelseuppdraget. 
Enbart det faktum att ledamoten utnyttjat sin ställning i bolaget för att göra en personlig vinst 
genom en affärsmöjlighet, likt när ledamoten brutit mot förbudet att motta eller utnyttja för-
måner eller andra fördelar i anledning av uppdraget, är därför inte tillräckligt.159 För att en 
affärsmöjlighet ska anses tillhöra bolaget krävs därför att bolaget har ett skyddsvärt intresse 
av den. Denna definition följer av den allmänna lojalitetsplikten som säger att ledamöterna 
inte får gynna sina egna intressen på bekostnad av bolagets intresse.160 
 Ibland kan en situation uppstå där bolaget visserligen inte har ett eget intresse av att 
utnyttja en viss affärsmöjlighet, men däremot innehar ett intresse av att en ledamot inte heller 

																																																								
155 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 330. 
156 Jfr Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 39 f. 
157 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 378. Se vi-
dare avsnitten 3.3.1 och 3.3.3. 
158 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 325. 
159 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 383.  
160 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 378.  
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ska utnyttja den. Det kan handla om affärsmöjligheter som tar för stor del av ledamotens tid 
eller affärsmöjligheter som till sin karaktär riskerar att skada bolagets goodwill. Inget av dessa 
fall kan kategoriseras under förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter eftersom bolaget 
inte har ett eget intresse av affärsmöjligheten. Skulle ledamoten på grund av tidsbrist inte 
fullgöra sitt styrelseuppdrag handlar det snarare om ett pliktbrott mot omsorgsplikten. Att 
ledamotens utnyttjande av en affärsmöjlighet skadar bolagets goodwill innebär förvisso att 
ledamoten sätter sitt eget intresse framför bolagets, dock inte genom att utnyttja en affärsmöj-
lighet som bolaget har ett skyddsvärt intresse av. Agerandet bör därför anses bryta mot den 
allmänna lojalitetsplikten.161 

4.3.1 Affärsmöjligheter inom bolagets verksamhetsområde 

Genom den amerikanska rättskipningen har det fastställts att affärsmöjligheter som ligger 
inom bolagets verksamhetsområde omfattas av the Corporate Opportunities Doctrine.162 
Samma slutsats dras även för den svenska rättens del eftersom det anses att bolaget har ett 
skyddsvärt intresse av affärsmöjligheter som ligger inom dess verksamhetsområde.163 Till 
stöd för att dessa affärsmöjligheter ska omfattas av förbudet kan anföras att det inte bör vara 
särskilt betungande för en styrelseledamot att avgöra om en affärsmöjlighet ligger inom bola-
gets verksamhet eller inte. Det följer nämligen av styrelseledamöternas uppdrag att de ska 
vara uppdaterade, och ha fördjupade kunskaper om bolaget och dess verksamhet för att styrel-
searbetet ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt enligt 8 kap. 4 § ABL.164 Detta beror bland 
annat på att det ingår i styrelsens uppgifter att ta ställning till, samt fatta beslut om affärsmöj-
ligheter som kan gynna bolagets verksamhet.165 Ledamoten bör därför relativt enkelt kunna 
avgöra om en affärsmöjlighet kan utnyttjas av denne själv eller ej. Hur bolagets verksamhet 
ska definieras och avgränsas är emellertid inte alltid så enkelt. Argument kan föras för att 
verksamheten definieras av antingen verksamhetsföremålet i bolagsordningen, eller för den 
faktiska verksamhet bolaget bedriver. Som framgått av den amerikanska rätten kan även när-
liggande verksamhet i vissa fall anses ingå i begreppet. 
 Östlund och Dotevall menar att en avgränsning av bolagets verksamhet till endast 
verksamhetsföremålet, vilket kan tyckas vara en enkel lösning på problemet, i praktiken ger 
upphov till nya problem. Många gånger är verksamhetsföremålet så generellt och vidsträckt 
uttryckt att en sådan tolkning skulle ge bolaget ett omotiverat starkt skydd, till nackdel för 
ledamöterna. Det finns syften med att formulera verksamhetsföremålet på ett allmänt vis, ex-
empelvis om det finns expansionsplaner för bolaget. Det tycks dock oproportionerligt betung-
ande för ledamöterna att de förbjuds att utnyttja affärsmöjligheter inom verksamheter där bo-
laget aldrig verkat, eller ens har en konkret plan att verka.166 
 Ett snävt formulerat verksamhetsföremål får motsatt verkan. Skyddet för bolaget blir 
litet, och friheten för ledamöterna stor. Dotevall anser därför att en ledamot som får känne-
dom om en affärsmöjlighet inom ett område, som förvisso ligger utanför bolagets verksam-
																																																								
161 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 384.  
162 Se ovan i avsnitt 2.1.1 om Line of Business Test och bl.a. Guth v. Loft 23 Del.Ch. 255, 5 A.2d 503 (1939). 
163 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 388.  
164 Se även Svernlöv, Svensk kod för bolagsstyrning: en kommentar s. 129. 
165 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 388.  
166 Se Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 388 ff.; se 
även Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 325. 
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hetsföremål, men som ändå skulle vara till fördel för bolaget, är förpliktigad att förespråka en 
förändring av verksamhetsföremålet. Ledamoten får därmed inte använda det snäva verksam-
hetsföremålet som en ursäkt för att själv utnyttja möjligheten.167 Östberg belyser den omstän-
digheten att bolag faktiskt kan utöva verksamhet utanför verksamhetsföremålet, med samtliga 
ägares samtycke. Skulle en ledamot i ett sådant bolag tillåtas att utnyttja en affärsmöjlighet 
inom det området, med förevändningen att engagemanget ligger utanför verksamhetsföremå-
let, mister förbudet sitt syfte.168 Mot bakgrund av det anförda bör en teleologisk tolkning av 
”affärsmöjligheter inom bolagets verksamhetsområde” föranleda att hänsyn ska tas till bola-
gets faktiska verksamhet i detta avseende. Slutsatsen är densamma som för konkurrensförbu-
det i avsnitt 3.3.2. 
 I den amerikanska rätten är det gällande att även affärsmöjligheter inom närliggande, 
eller anknytande verksamhet ska omfattas av förbudet.169 Östberg är av den uppfattningen att 
detsamma gäller i svensk rätt.170 Hennes uppfattning stödjs av att det inte finns något hinder 
för bolag att bedriva verksamhet som förvisso inte direkt framgår av verksamhetsföremålet, 
men som är närliggande eller understödjande. Detta framgår uttryckligen av betänkandet till 
ABL 1944: 

”Sålunda synes det tydligt, att bolagsorganen måste vara oförhindrade att, även om det icke ut-
tryckligen angives i bolagsordningen, vidtaga alla åtgärder, som – ehuru de icke direkt ingå i den i 
bolagsordningen angivna verksamheten – framstå till sin art, innebörd och syfte såsom innefat-
tande endast ett ändamålsenligt understödjande av denna verksamhet.”171 

Att bolaget har ett skyddsvärt intresse av att få kännedom om affärsmöjligheter inom sådana 
närliggande verksamheter beror på att dessa kan vara mycket fördelaktiga för bolaget. Exem-
pelvis kan införskaffandet av transportmedel vara till nytta för bolaget, även bolagets verk-
samhetsföremål ligger inom byggbranschen. Andra exempel på åtgärder som inte omfattas av 
verksamhetsföremålet, men som är nödvändiga för bolagets verksamhet, är bland annat an-
ställande av personal, införskaffande av verksamhetslokaler och eventuella ombyggnationer 
av dem.172 Bolaget måste även kunna anpassa verksamheten efter den tekniska och ekono-
miska utvecklingen utan att ständigt behöva ändra bolagsordningen.173 Affärsmöjligheter 
inom dessa områden får anses ingå i bolagets faktiska verksamhet och ska därför omfattas av 
förbudet.174 

4.3.2 Vinstbringande affärsmöjligheter utanför verksamhetsområdet 
Som nämndes i avsnitt 4.2.1 tillåts bolag att bedriva verksamhet utanför verksamhetsområdet 
med samtliga aktieägares samtycke. I dessa fall, och även i de fall där styrelsen förbereder en 
expansion och inväntar en utvidgning av verksamhetsföremålet, kan affärsmöjligheter som 

																																																								
167 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 325 f. 
168 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 389. 
169 Se ovan i avsnitt 2.1.1. 
170 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 390 f. 
171 SOU 1941:9 s. 298. 
172 Se SOU 1941:9 s. 298. 
173 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 214 f. 
174 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 391; Dote-
vall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 214 ff. 
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inte omfattas av verksamhetsföremålet och/eller den faktiska verksamheten ändå tillhöra bo-
laget. För att bolaget ska anses inneha ett skyddsvärt intresse av en sådan affärsmöjlighet 
krävs dock att bolaget har en konkret förväntan på affärsmöjligheten. Kriteriet framgår av 
amerikansk rätt i Interest or Expectancy Test där bolagets konkreta förväntan av en affärsmöj-
lighet tillmätts betydelse i flera rättsfall samt av ALI-Principles.175 
 Om bolaget redan ingått ett avtal om en affärsmöjlighet, om en befattningshavare 
inlett förhandlingar om en affärsmöjlighet för bolagets räkning eller om bolaget har fått ett 
erbjudande från ett annat bolag anses affärsmöjligheten konkretiserad. Det kan dock vara till-
räckligt att styrelsen fört interna diskussioner kring utnyttjandet av affärsmöjligheten på ett 
styrelsemöte, eller att bolaget uttryckt ett intresse av affärsmöjligheten, för att ledamöterna 
ska vara förhindrade att utnyttja den för egen räkning. Samtliga av dessa situationer, vilka 
illustrerar exempel på när ett bolag har en konkret förväntan på en affärsmöjlighet, och inte 
ska ses som en uttömmande genomgång, innefattar tidpunkter då bolaget är särskilt känsligt 
och därav har ett skyddsvärt intresse av affärsmöjligheten. I de inledande faserna till en ex-
pansion är det ofta endast bolagsledningen som har tillgång till information om planerna. Det 
bör därför anses högst illojalt om vederbörande skulle utnyttja sin ställning för egen vinnings 
skull i ett sådant skede.176 I de fall där bolaget har en konkret förväntan på en affärsmöjlighet 
ska möjligheten därför anses tillfalla bolaget.177 

4.3.3 Affärsmöjligheter vilka bolaget inte kan utnyttja 

En möjlig invändning från en ledamot som anklagas för att ha brutit mot förbudet att utnyttja 
bolagets affärsmöjligheter är att bolaget inte haft de finansiella resurser som krävts för att 
utnyttja möjligheten. Betydelsen av en sådan invändning enligt amerikansk rätt är tvetydig. I 
rättsfallet Guth v. Loft uttryckte domstolen att bolagets finansiella oförmåga är en, av flera, 
förmildrande omständigheter som kan föreligga för en ledamot som utnyttjat bolagets affärs-
möjlighet.178 ALI-Principles tar dock inte upp detta, vilket pekar på att det är bolagets sak att 
väga in den finansiella biten i sitt betänkande, om de medger att ledamoten utnyttjar affärs-
möjligheten. Tydligare är den engelska rättens inställning till frågan. Enligt sec. 175 (2) CA 
2006 är det nämligen irrelevant för bedömningen av en ledamots rätt att utnyttja en affärsmöj-
lighet, om bolaget har möjlighet att utnyttja den eller inte; ”… it is immaterial whether the 
company could take advantage of the … opportunity”. 
 Huruvida ett bolag kan anses ha ett skyddsvärt intresse av en affärsmöjlighet som det 
inte har finansiella medel att utnyttja är svårmotiverat enligt svensk rätt. Om det är uppenbart 
att ett bolag inte kommer att kunna utnyttja en affärsmöjlighet bör därför inte heller någon 
intressekonflikt föreligga, om en ledamot väljer att utnyttja affärsmöjligheten för egen räk-
ning.179 Det bör dock tillskrivas ledamotens plikt mot bolaget att göra allt som står i dennes 
makt för att försöka undanröja ett sådant finansiellt hinder. Det kan ju vara så att affärsmöj-

																																																								
175 Se avsnitt 2.1.1 och 2.1.2 ovan. 
176 Se Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 385 f.; se 
även Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 325. 
177 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 413; Dote-
vall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 325. 
178 Guth v. Loft, 23 Del.Ch. 255, 5 A.2d 503 (1939) s. 511. 
179 Se Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 338; se även Bergström & 
Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem: En rättsekonomisk analys s. 105. 
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ligheten är vad som krävs för att bolagets ekonomi ska förbättras. Om en invändning av nu 
diskuterat slag skulle godtas rakt av uppkommer därför risken att bolagets intresse inte tillgo-
doses i behövlig utsträckning. Det bör därför falla på ledamotens lott att bevisa att bolaget inte 
med några medel hade kunnat utnyttja affärsmöjligheten. För att bevisningen ska vara överty-
gande bör även ledamoten ha informerat bolaget om affärsmöjligheten så en erforderlig be-
dömning av bolagets utsikter att utnyttja möjligheten kunnat genomföras.180 Det kan därför 
sägas att bolaget förvisso inte har ett skyddsvärt intresse av en affärsmöjlighet som det up-
penbart inte kan utnyttja, men att bolaget däremot har ett sådant intresse av att beredas möj-
ligheten att försöka. Detta är i linje med engelsk rätt där ledamoten har en plikt att ”promote 
the success of the company”.181 

4.4 Engagemangets och bolagets beskaffenhet 

Då det inte görs någon skillnad mellan deltids- och heltidsverksamma styrelseledamöters loja-
litetsplikt i ABL anser Dotevall att det inte heller bör göras någon skillnad mellan dem i fråga 
om omfattningen av förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter.182 Dotevalls åsikt över-
ensstämmer med den strikta, engelska rätten som inte gör skillnad på engagemangets art utan 
endast talar om ledamöter i vid mening.183 I amerikansk rätt görs däremot åtskillnad mellan 
ledamöter och ledande befattningshavare vid bedömningen av lojalitetspliktens omfattning. 
Enligt § 5.05 (b) ALI-Principles gäller nämligen att en bedömning som endast vilar på om 
affärsmöjligheten ligger inom bolagets verksamhetsområde eller ej, line of business test, end-
ast kan appliceras på ledande befattningshavare. För att ledamöter ska dömas till ansvar krävs 
en samlad bedömning av flera omständigheter. Uppdelningen beror på att ledande befatt-
ningshavare har till uppgift att ha hand om förvaltningen av bolagets angelägenheter, medan 
ledamöternas uppgift blir mer fokuserad på tillsyn. De ledande befattningshavarna är således 
mer engagerade i bolaget än ledamöterna vilket följer av att de är ledande anställda i bolaget 
och utsedda av styrelsen.184 
 Östbergs slutsats om hur frågan ska besvaras för svenskt vidkommande har många 
likheter med ALI-Principles. Hon anser att arbetande styrelseledamöter185 alltid är skyldiga att 
informera bolaget om affärsmöjligheter vilka dessa får kännedom om, i det fall affärsmöjlig-
heten ligger inom, eller anknyter till bolagets verksamhetsområde. För att samma skyldighet 
ska åläggas en icke-arbetande styrelseledamot krävs att denne fick kännedom om affärsmöj-
ligheten i anledning av styrelseuppdraget.186 Skulle exempelvis en icke-arbetande styrelsele-

																																																								
180 Se Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 405 ff. 
181 Se sec. 172 CA 2006. 
182 Dotevall, Bolagslednings skadeståndsansvar s. 185; se dock en något annorlunda inställning från Dotevall i 
Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 337 f. 
183 Se sec. 175 CA 2006. 
184 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 233 f. 
185 Begreppet arbetande styrelseledamöter används av Östberg för att benämna de styrelseledamöter vilka arbetar 
för bolaget i större utsträckning, exempelvis på grund av anställning i bolaget eller annat uppdrag, än de styrelse-
ledamöter vars uppdrag endast löper på deltid. Det fordras dock inte att de är heltidsverksamma. De ledamöter 
som endast är engagerade på deltid, och vars uppdrag endast ligger i ordinarie styrelsearbete, benämns vidare 
som icke-arbetande styrelseledamöter. (Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att ut-
nyttja affärsmöjligheter s. 395). 
186 Det anförda till trots, måste alla styrelseledamöter förbjudas att utnyttja affärsmöjligheter till vilka bolaget har 
en konkret förväntan av de skäl som anförs under avsnitt 4.2.2. 
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damot på sin fritid läsa om en affärsmöjlighet i tidningen, kan denne för egen räkning utnyttja 
affärsmöjligheten, även om den ligger inom bolagets verksamhetsområde.187 
 Att ställa lägre krav på icke-arbetande styrelseledamöter motiveras av att uppdraget 
som styrelseledamot främst innebär avhandling av ärenden på styrelsens sammanträden. Le-
damoten förväntas vara aktiv och ta ställning till ärendena på ett självständigt sätt och även i 
rimlig omfattning granska bakgrunden till de förslag som läggs fram på sammanträdena. Le-
damoten ska vidare vara skäligt aktiv för att hålla sig uppdaterad om bolagets ekonomi och 
förvaltning i övrigt.188 Det finns inte något hinder för en person att inneha styrelseuppdrag i 
flera bolag samtidigt.189 Anledningen till att personer åtar sig flera styrelseuppdrag är tvåde-
lad. Ledamöter har ofta behov av att vara verksamma i flera bolag eftersom det arvode de 
erhåller från ett uppdrag inte är tillräckligt att försörja sig på. Gemensamma styrelseledamöter 
gynnar även bolagen eftersom styrelsemedlemmarna, i förtroende till varandra, kan utbyta 
funderingar, tankar och idéer av vikt för bolagens utveckling, och på detta sätt erhålla kontak-
ter och kunskap snabbare än om kunskapen skulle generas internt inom företaget. Ledamöter-
na kan därför ses som en form av socialt kapital som bolagen kan investera i, genom att välja 
in "styrelseproffs" i sina styrelser.190 Med anledning härav är det viktigt att styrelseuppdragen 
inte ställer för stränga krav på icke-arbetande ledamöter. Att uppdraget beläggs med ett be-
gränsat ansvar gynnar således näringsverksamheten i stort. 
 En angränsande fråga är om även bolagets beskaffenhet bör föranleda skillnader i 
lojalitetsplikten och förbudet att utnyttja affärsmöjligheter. Mot bakgrund av att principal-
agent-problematiken i aktiebolag, vilken vilar på att bolagsledningen har ett informations-
övertag över aktieägarna, inte är lika framträdande i fåmansbolag som i bolag med spritt 
ägande, kan argument för att en ”slappare” tillämpning bör föreligga i det förra framföras. 
Denna inställning delas av Brudney och Clark191 som säger att det, på grund av att antalet 
aktieägare i privata bolag i regel är färre än i publika bolag, medför en större möjlighet för 
övervakning, samt en mer omsorgsfull selektion av ledamöter i privata bolag. Aktieägarna blir 
generellt sett mer aktiva inom bolaget, till skillnad mot de passiva aktieägare i publika bolag 
vars övergripande intresse är utdelning på satsat kapital.192 Även om detta i vissa fall är sant, 
är det emellertid långt ifrån alla bolag som stämmer in i denna beskrivning. Privata bolag kan 
i praktiken ha många aktieägare med bristande insyn, och publika bolag kan kontrolleras av 
ett fåtal majoritetsaktieägare. Vidare har ledamöter samma behörighet och ställning i alla ty-
per av bolag.193 Det föreligger inte heller någon skillnad i aktieägarnas rätt till lojalitet från 
bolagsledningen, oavsett om de medverkat till tillsättandet av dem eller inte. En indelning 
efter publika och privata bolag, eller fåmansbolag och bolag med spritt ägande, tycks därför 
inte ändamålsenligt vid förbudets tillämpning. 

																																																								
187 Se Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 399; Se 
även Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem: En rättsekonomisk analys s. 106 där det framförs 
att skillnad bör göras mellan VD och styrelseledamöter som arbetar på deltid. 
188 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 263.  
189 Prop. 1997/98:99 s. 89 f.; se dock begränsning för ledamöter i bankaktiebolag i 10 kap. 8 a–b § lagen 
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 
190 Andersson, Aktiebolagens gemensamma styrelsemedlemmar – en del av det sociala kapitalet s. 39. 
191 Vilka är Professors of Law på Harvard University. 
192 Brudney & Clark, New look at corporate opportunities s. 1000 ff. 
193 Se Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 407 f. 
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4.5 Utnyttjande av affärsmöjligheter efter uppdragets upphörande 

Enligt 8 kap. 14 § ABL kan en styrelseledamot frånträda sitt uppdrag i förtid genom att an-
mäla sin avgång hos styrelsen. En ledamot som fått kännedom om en intressant affärsmöjlig-
het, som förvisso tillhör bolaget enligt förbudet, kan tänkas utnyttja denna bestämmelse för att 
kringgå förbudet, och därmed själv utnyttja affärsmöjligheten efter det att uppdraget avslutats. 
Med anledning härav återfinns följande bestämmelse i sec. 170 (2) CA 2006: 

”(1) The general duties specified in sections 171 to 177 are owed by a director of a company to the 
company.   
(2) A person who ceases to be a director continues to be subject – 
(a) to the duty in section 175 (duty to avoid conflict of interest) as regards the exploitation of any 
[…] opportunity of which he became aware at a time when he was a director” 

Det som talar emot att samma princip ska gälla i svensk rätt är att den allmänna lojalitetsplik-
ten upphör när uppdraget upphör. Det är dock känt att tystnadsplikten, vilken anses härröra 
från den allmänna lojalitetsplikten, utsträcks till att gälla även efter att uppdraget upphört.194 
Syftet med tystnadsplikten, att upplysningar som kan skada bolaget inte sprids, kräver att 
plikten inte upphör i och med uppdraget. Detsamma kan sägas om förbudet att utnyttja bola-
gets affärsmöjligheter. Skulle det bara krävas att en ledamot hoppade av sitt uppdrag för att få 
utnyttja bolagets affärsmöjligheter, skulle det aktieägarskydd som förbudet skapat gå till 
spillo. Därav gäller att alla affärsmöjligheter som anses tillfalla bolaget inte får utnyttjas av en 
före detta ledamot, om ledamoten fått kännedom om dem under uppdragstiden. Skulle leda-
moten däremot få kännedom om en affärsmöjlighet efter att denne, av andra anledningar, av-
slutat sitt uppdrag, föreligger således inte något pliktbrott.195 

4.6 Bolagets medgivande 

I såväl amerikansk som engelsk rätt finns en möjlighet för en ledamot som önskar utnyttja en 
av bolagets affärsmöjligheter att göra det, om denne får bolagets medgivande därtill. Det-
samma kan sägas för den svenska rättens del, vilket i sin tur väcker ett antal viktiga fråge-
ställningar. Vilket bolagsorgan har kompetensen att lämna ett medgivande, innebär det att 
bolaget har medgivit om det beslutat att avstå från en affärsmöjlighet, kan ett generellt med-
givande lämnas och kan ett medgivande lämnas i efterhand? Dessa frågeställningar ska nu 
redovisas för och analyseras. 

- Vilket bolagsorgan bör lämna medgivandet? 
Då det ingår i styrelsens kompetens att fatta beslut om huruvida affärsmöjligheter ska utnytt-
jas av bolaget eller inte, ligger det i sakens natur att det även ligger på styrelsens bord att 
lämna medgivande till en ledamot som önskar utnyttja en affärsmöjlighet för egen räkning. 
Styrelsen ska göra en affärsmässig bedömning av affärsmöjligheten med särskild hänsyn till 
bolagets intresse. Beslutet att neka ledamoten kan grundas på att bolaget har ett eget intresse 
av affärsmöjligheten, men också på att bolaget kan drabbas av en annan nackdel av ett medgi-
vande. Styrelsen måste ta hänsyn till eventuella konsekvenser av beslutet, till exempel att en 
ledamot försätts i en intressekonflikt genom medgivandet. Om styrelsen uppenbart missgyn-
																																																								
194 Dotevall, Bolagslednings skadeståndsansvar s. 173, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande 
direktör s. 289;  
195 Se Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 412 ff. 
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nat bolagets intresse kan skyldighet för brott mot generalklausulen i 8 kap. 41 § ABL eller 
mot den allmänna lojalitetsplikten föreligga. Det kan därför vara en god idé att inhämta bo-
lagsstämmans godkännande, alternativt låta bolagsstämman besluta om medgivande, i fall där 
styrelsens bedömning i efterhand kan ifrågasättas. Ett beslut att avstå från en affärsmöjlighet 
som ligger i bolagets intresse kräver dock samtliga aktieägares godkännande, enligt principen 
om samtliga aktieägares samtycke (SAS-principen).196 
 Den styrelseledamot som efterfrågar styrelsens medgivande att få utnyttja en affärs-
möjlighet för egen räkning får inte delta i beslutsfattandet, eftersom denne av uppenbara skäl 
är jävlig. Ledamoten i fråga bär dock ett särskilt ansvar för det beslutsunderlag som tillhanda-
hålls styrelsen, vilket innebär att denne inte får undanhålla information eller på annat sätt vil-
seleda styrelsen i dess beslutsfattande. Om styrelsen anser att det beslutsunderlag som tillhan-
dahållits av ledamoten är otillfredsställande, ska de se till att det kompletteras enligt 8 kap. 21 
§ andra stycket andra punkten ABL för att undgå ansvar som annars aktualiseras genom 30 
kap. 1 § första stycket tredje punkten ABL.197 

- Får en ledamot utnyttja en affärsmöjlighet vilken bolaget avstått från att utnyttja? 
Då det inte kan anses att bolaget har ett skyddsvärt intresse av en affärsmöjlighet som det av-
stått ifrån, kan inte heller någon intressekonflikt föreligga i det avseendet om en ledamot själv 
utnyttjar affärsmöjligheten. Ett exempel på detta är rättsfallet Kaplan v. Fenton198 där bolaget 
avstått från att köpa aktier i ett bolag varpå en ledamot utnyttjade erbjudandet för egen räk-
ning ett tag senare. Domstolen ansåg inte att ledamoten hade utnyttjat bolagets affärsmöjlig-
het eftersom bolaget tidigare nekat affärsmöjligheten, samt på grund av att ledamoten hade 
införskaffat VDs åsikt kring förfarandet innan köpet.199 Det kan rimligtvis inte heller före-
ligga något hinder i svensk rätt mot ett sådant förfarande likt det i Kaplan v. Fenton, så länge 
bolaget har fattat sitt beslut efter en affärsmässig bedömning av affärsmöjligheten, på grund-
val av ett tillfredsställande bedömningsunderlag.200 Då dessa villkor är desamma som de som 
krävs för att styrelsen rätteligen ska ha givit sitt medgivande till en ledamot som önskar ut-
nyttja en affärsmöjlighet, kan påstås att ett avstående är lika med ett ”tyst” medgivande. Detta 
är emellertid inte helt sant eftersom styrelsen även ska ta hänsyn till andra omständigheter, än 
den om bolagets eget intresse av affärsmöjligheten, vid bedömningen om medgivande ska ges 
eller ej. Styrelsen ska nämligen neka ledamoten om ett medgivande skulle innebära en intres-
sekonflikt, eller om det av andra skäl skulle innebära en nackdel för bolaget. Dessa omstän-
digheter har rimligtvis inte tagits i beaktande om bolaget tidigare beslutat att avstå från en 
affärsmöjlighet eftersom ledamotens intresse av affärsmöjligheten, vid tidpunkten för avstå-
endet, förmodligen var okänt. Skillnaden mellan styrelsens avstående och dess medgivande 
bör därmed ligga i att ledamoten bär ansvaret för eventuella intressekonflikter när denne ut-
nyttjar en affärsmöjlighet vilken bolaget avstått ifrån, och att det motsatta gäller för intresse-
konflikter som uppstår i och med styrelsens medgivande. 
 

																																																								
196 Se prop. 2004/05:85 s. 202. 
197 Se Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 416 ff. 
198 Kaplan v. Fenton 278 A.2d 834 (1971). 
199 Detta bekräftas även av § 8.70 MBCA. 
200 Samma gäller enligt amerikansk rätt, se Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande 
direktör s. 338. 
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- Kan styrelsen lämna ett generellt medgivande eller nekande? 
Eftersom styrelsen ska fatta beslut kring utnyttjandet av affärsmöjligheter på grundval av ett 
tillfredsställande beslutsunderlag, samt genom en affärsmässig bedömning med hänsyn till 
bolagets intresse, bör generella medgivanden eller nekanden till ledamöterna inte kunna ge-
nomföras. Det är inte möjligt att på förhand ta ett beslut om en viss affärsmöjlighet på ett an-
svarsbefriande sätt, innan den uppkommit.201 Eftersom SAS-principen innebär att det kan 
överses om en ledamot brutit mot lojalitetsplikten uppkommer frågan om ett bolag genom en 
ändring i bolagsordningen kan lämna ett allmänt medgivande till att ledamöter utnyttjar bola-
gets affärsmöjligheter. På grund av att pliktbrottet är skadeståndsgrundande, och att skade-
ståndsreglerna i 29 kap. ABL är tvingande kan detta inte genomföras. Bolagsordningsbe-
stämmelser som preciserar de särskilda lojalitetsplikterna kan med fördel antas, men alltså 
inte bestämmelser som mildrar plikterna.202  

- Kan ett medgivande lämnas i efterhand? 
Det kan tänkas att en ledamot, efter att denne utnyttjat en affärsmöjlighet som ska tillhöra 
bolaget, efterfrågar styrelsens medgivande. Detta bör i sig inte föranleda någon problematik 
så länge styrelsens beslut att lämna ett medgivande skett på rätt sätt. Att inhämta styrelsens 
medgivande i efterhand får dock endast betydelse för en eventuell culpabedömning av leda-
motens handlande i fråga om ansvar i framtiden. Det är endast samtliga aktieägare med stöd 
av SAS-principen som kan ”läka” en överträdelse av förbudet att utnyttja affärsmöjligheter.203 

- Vad får möjligheten att erhålla ett medgivande för betydelse för förbudets tillämp-
ning? 

Att ledamoten kan erhålla styrelsens medgivande till att utnyttja en av bolagets affärsmöjlig-
heter föranleder att förbudet ”lättas upp”. Då det inte är fråga om ett absolut förbud kan en 
striktare syn avseende vilka affärsmöjligheter som ska tillfalla bolaget accepteras. Även fast 
förbudets omfattning ökar, och fler affärsmöjligheter således faller inom dess område, blir 
inte förbudet oproportionerligt betungande för ledamöterna eftersom de fortfarande kan be om 
lov att utnyttja möjligheterna. Vid en övervägning mellan styrelseledamotens intresse av att 
utnyttja affärsmöjligheten, och bolagets intresse av att få kännedom om densamma, talar alltså 
möjligheten för ledamoten att erhålla styrelsens medgivande för att bolagets intresse väger 
tyngre. 

4.7 Samspelet med konkurrensförbudet 
En tydlig indikation på att en affärsmöjlighet tillhör bolaget är att affärsmöjligheten ligger 
inom, eller avgränsar till, bolagets verksamhetsområde i den betydelse som framgått av av-
snitt 4.2.1. För att icke-arbetande styrelseledamöter ska förbjudas från att utnyttja en sådan 
affärsmöjlighet krävs dock att ledamoten fått kännedom om affärsmöjligheten när denne age-
rat inom uppdraget.204 Som framgått av avsnitt 3.3.2 finns det hinder för att en ledamot ska 
åta sig styrelseuppdrag i konkurrerande verksamheter, om det föreligger en risk att bolaget tar 
skada av det konkurrerande uppdraget. Denna särskilda lojalitetsplikt överlappar ofta med 
förbudet att utnyttja affärsmöjligheter eftersom den aktualiseras när affärsmöjligheten ligger 

																																																								
201 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 422 f. 
202 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 296. 
203 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 423. 
204 Se avsnitt 4.3. 
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inom bolagets verksamhetsområde. Överlappningen av konkurrensförbudet och förbudet att 
utnyttja affärsmöjligheter innebär, för de icke-arbetande styrelseledamöternas del, att även om 
de får kännedom om en affärsmöjlighet inom bolagets verksamhetsområde på fritiden, och 
därmed undgår ansvar enligt det sistnämnda förbudet, kan förfarandet innebära ett pliktbrott 
mot konkurrensförbudet. För att få fortsätta sitt styrelseuppdrag måste då ledamoten få samt-
liga aktieägares samtycke till det, och annars avgå i förtid. I det arbetsrättsliga målet AD 2003 
nr 84 förelåg just en sådan överlappning som nu redogjorts för. Bakgrunden till målet var att 
en arbetstagare förhandlat ett större förvärv av aktier till sig själv, istället för att förhandla 
köpet för bolaget där denne var anställd, såsom uppdraget från arbetsgivaren löd. Det arbets-
givande bolaget gick därmed miste om den vinst ett samgående hade inneburit. Domstolen 
ansåg att arbetstagaren handlat illojalt då denne förberett konkurrerande verksamhet genom 
att förvärva ett bolag i samma bransch, särskilt som arbetsgivaren själv haft för avsikt att för-
värva bolaget. Det faktum att arbetstagaren även utnyttjat en affärsmöjlighet som tillkom bo-
laget, både på grund av bolagets konkreta förväntan men också på grund av att affärsmöjlig-
heten låg inom bolagets faktiska verksamhet, lämnades dock utan hänseende. 

4.8 Sammanfattning 
Förbudet för styrelseledamöter att utnyttja bolagets affärsmöjligheter är en aktieägarskydds-
regel som ska förhindra att styrelseledamöter gynnar sina egna intressen på bolagets bekost-
nad. När förbudet tillämpas är det viktigt att dess omfattning begränsas för att inte ledamöter 
ska avskräckas från uppdraget. Det krävs därför en tydlig avgränsning mellan de affärsmöj-
ligheter som en ledamot får utnyttja, och de som bolaget har ett skyddsvärt intresse av. För att 
förbudet ska kunna tillämpas på ett ändamålsenligt sätt krävs oftast en samlad bedömning av 
flera kriterier och omständigheter i det enskilda fallet. Faktorer som spelar roll i bedömningen 
är inom vilket område affärsmöjligheten ligger, bolagets finansiella möjligheter att utnyttja 
affärsmöjligheten, styrelseuppdragets omfattning, huruvida ledamoten fått kännedom om af-
färsmöjligheten när denne utfört uppdraget eller på fritiden samt om bolaget tidigare avstått 
från affärsmöjligheten. Om affärsmöjligheten innefattas i det i bolagsordningen fastställda 
verksamhetsföremålet, men ligger utanför bolagets faktiska verksamhet, ska affärsmöjligheten 
dock inte anses tillhöra bolaget. Undantag görs emellertid för affärsmöjligheter som ligger i 
närliggande verksamheter, i verksamheter som ingår i bolagets konkreta expansionsplaner 
samt i nystartade bolag vilka ännu inte utvecklat sin verksamhet. Att bolaget har en konkret 
förväntan på affärsmöjligheten innebär däremot att bolaget har ett skyddsvärt intresse.205 En 
ledamot som får kännedom om en affärsmöjlighet som ska tillfalla bolaget kan vidare inte 
med befriande verkan utnyttja den genom att först avgå från styrelseuppdraget. Om ledamoten 
önskar utnyttja affärsmöjligheten måste denne be om styrelsens medgivande. Ledamoten har 
då ett särskilt ansvar för att styrelsens beslut går riktigt till, eftersom det annars skulle före-
ligga risk för att ledamoten vilseleder styrelsen till att ge sitt medgivande. 

																																																								
205 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 413; Dote-
vall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 325. 
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5 Rättssäkerhet 

5.1 Inledning 

I detta kapitel kommer den allmänna lojalitetsplikten, samt förbudet för styrelseledamöter att 
utnyttja bolagets affärsmöjligheter att analyseras i syfte att besvara frågeställningen om de 
kan åberopas självständigt på ett rättssäkert vis. För att besvara frågeställningen krävs en ge-
nomgång av rättssäkerhetsbegreppets innebörd. 

5.2 Rättssäkerhet och rättskällor 

Rättssäkerhetsbegreppet har stundom tilldelats olika innebörd i juridisk litteratur, lagtext re-
spektive rättsfall. Krav på uttryckligt lagstöd, förbud mot retroaktiv samt analog tillämpning 
av strafflag, objektivitetsprincipen, proportionalitetsprincipen och offentlighetsprincipen är 
några exempel på attribut som i olika sammanhang tillskrivs rättssäkerheten.206 Vedertaget är 
dock att begreppet anses innefatta ett förutsebarhetskrav.207 När rättsskipningen och myndig-
hetsutövningen är förutsebar med stöd av rättsreglerna har en formell rättssäkerhet uppnåtts. 
Förutsebarheten motiveras av att allmänheten ska kunna planera sina liv och förutse vilka 
konsekvenser som kan följa av deras agerande. Om förutsebarhet var myndighetsutövningens 
enda värde kan dock tänkas att till exempel kravet på lagstöd för de rättsliga besluten kunde 
bortses. Det skulle då vara tillräckligt att besluten var förutsebara, även om de grundats på, låt 
säga, en korrupt myndighets påbud. Detta exempel, trots att det kan tyckas något extremt, 
talar emot att rättssäkerhet är att likställa med förutsebarhet. Rättssäkerhetsbegreppet föranle-
der därför att förutsebarhetskravet ska kunna jämkas vid eventuell kollision med andra grund-
läggande värden. Det kan handla om ekonomiska, miljöpolitiska och andra rättspolitiska vär-
deringar som värnar om bland annat en god levnadsstandard, ren miljö och att alla behandlas 
lika. Gemensamt för dessa värden som inte får försummas med anledning av förutsebarhet, är 
att de innebär en etisk avvägning. När beslut som innebär rättsskipning eller myndighetsutöv-
ning i hög grad är förutsebara på grund av rättskällorna, och samtidigt i hög grad etiskt god-
tagbara uppnås således en materiell rättssäkerhet. 208 

Författningstexter är oftast den mest lättillgängliga rättskällan, särskilt för lekmän 
som söker svar på juridiska problem. Eftersom lagar offentliggörs ökar således den formella 
rättssäkerheten; lekmannen Lars kan enkelt finna svar på vilket minimibelopp som gäller för 
privata bolags aktiekapital samt vad som händer vid en kapitalbrist. Rättsskipning som base-
ras på en klar och tydlig lagtext ger också ofta ett mera förutsebart resultat än en, av flera 
konkurrerande rättskällor, dragen slutsats. Författningstext är dock sällan fullständig, och ger 
således sällan självständiga, direkta svar på juridiska frågor. I dessa fall måste författningstex-
ten kompletteras med hjälp av andra rättskällor och/eller tolkas.209 Tolkningen av författnings-
text är en aspekt som både kan främja och hämma förutsebarheten. Den enskilde personen, 
som förlitat sig på en lexikalisk tolkning av ett lagrum, skulle förmodligen bli förvånad om 
exempelvis en teleologisk tolkning av densamma tillämpades i rätten, om de båda metoderna 

																																																								
206 Se Lehrberg, Praktisk juridisk metod s. 97. 
207 Enligt Melin, Juridikens begrepp innebär rättssäkerhetsprincipen att rättstillämpningen måste vara förutsäg-
bar samt att det är en allmän rättsprincip för enskildas rättssäkerhet, s. 356; Peczenik, Vad är rätt? s. 89 ff. 
208 Peczenik, Vad är rätt? s. 89 ff. 
209 Peczenik, Vad är rätt? s. 287. 



 40 

föranleder olika svar. Som exempel kan nämnas den år 2009 ändrade bestämmelsen som åter-
fanns 1 kap. 1 § äktenskapsbalken, där det stadgades att äktenskap ingås ”mellan en man och 
en kvinna”. En möjlig lexikalisk tolkning av denna bestämmelse kunde leda till tron att ”en” 
fyllde funktionen av obestämd artikel. Sågs däremot lagrummet i sin kontext, uttryckte ”en” i 
sammanhanget det faktum att äktenskapet skulle vara monogamt.210 
 Hänsyn till förarbeten vid lagtolkning bidrar till förutsebarheten om lagtextens inne-
håll inte är klargörande på egen hand. Uttalanden i en lags förarbeten är inte bindande för 
domstolarna, men de underlättar för den som söker finna innebörden av ett lagrum att sätta sig 
in i dess kontext.211 Att användandet av prejudikat som rättskälla bidrar till materiell rättssä-
kerhet följer av att rättstillämpningen blir likformig. Eftersom domstolar förväntas följa tidi-
gare avgöranden av HD som berört samma eller liknande sakfrågor, kan gemene man förutse 
hur domstolen kommer att döma genom att titta på hur den tidigare dömt. När liknande fall 
avgörs på samma sätt upprätthålls även principen om allas lika rätt och allas likabehandling. 
För att rättssäkerheten ska upprätthållas krävs dock att prejudikat endast åberopas i efterföl-
jande fall som väsentligen liknar prejudikatsfallet.212 Det är också viktigt att det finns möjlig-
het att ändra prejudikat som av någon anledning inte längre bör gälla, men också att denna 
möjlighet inte missbrukas då de positiva följderna av likformighet i sådant fall förloras.213 

Mera kontroversiell än författningstext, förarbeten och prejudikat är den ofta åbero-
pade, fjärde rättskällan; doktrinen. Vissa författare, exempelvis Strömholm, uttrycker en viss 
motvilja för att benämna den rättsvetenskapliga litteraturen som rättskälla.214 Argument att 
motviljan beror på att uttalanden i doktrin inte är bindande för domstolarna är inte hållbart då 
detsamma gäller för förarbeten. Eftersom domstolarna inte är bundna av vad som står i dokt-
rinen kan dock inte dess författare påstås ha någon ”makt” såsom lagstiftaren. Detta är givet-
vis korrekt ur en demokratisk synpunkt eftersom lagstiftarna, till skillnad mot rättsvetenskap-
liga författare, är folkvalda. Däremot kan författarna anses vara specialister på sitt respektive 
område, och genom att prestera skicklig argumentation erhålla ett visst anseende.215  

Att doktrinen har betydelse för rättstillämpningen framgår av olika läroböcker.216 Be-
tydelsen tar dock främst uttryck i HD:s domskäl, där inte alltför sällan hänvisningar till dokt-
rinen visar grunden för domarnas resonemang. De senaste decennierna har tendensen att ange 
de rättskällor som spelat roll för domstolens resonemang ökat.217 När ett uttalande från dokt-
rinen åberopas i domskälen är det således sannolikt att det har påverkat utgången i målet, i 
vart fall i de domskäl vilka en majoritet står bakom. Detta betyder i sin tur inte att en utebli-
ven hänvisning innebär att domarna tagit avstånd från doktrinen, inte ens om hänvisningar 

																																																								
210 Prop. 1986/87:1 s. 112. 
211 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 369. 
212 Peczenik, Vad är rätt? s. 233. 
213 Möjlighet för HD att frångå tidigare prejudikat framgår bl.a. av 3 kap. 6 § rättegångsbalken (1972:740) (RB). 
214 Se de knappa två sidor ämnade åt doktrinen som rättskälla i den annars 500 sidor långa läroboken i allmän 
rättslära (Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 509 ff.). 
215 Peczenik, Vad är rätt? s. 260; Se exempelvis NJA 1980 s. 145 på s. 159 f. där professor Jan Hellner beskrivs 
som en ”ledande företrädare för svensk försäkringsrättslig doktrin” och där det också talas om ”Hellners obe-
stridliga auktoritet”.  
216 Se Peczenik, Vad är rätt? s. 260; Bernitz m.fl., Finna rätt s. 185; Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstill-
lämpning s. 509 ff.; Lehrberg, Praktisk juridisk metod s. 168 f. 
217 Bengtsson, Om rättsvetenskapen som rättskälla s. 18. 
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givits av tings- och hovrätten men uteslutits av HD. Däremot talar det för att doktrinen inte 
inverkat på HDs bedömning i det specifika fallet.218 

När HD åberopar uttalanden från doktrin är det oftast med anledning av att slå fast 
gällande rätt i de fall lagtext och prejudikat saknas på området. Gärna anförs då flera arbeten 
för att visa att åsikterna som framförs uppfattas som riktiga i litteraturen. Doktrin som använts 
en längre tid föredras över nyare texter. Nyutkomna doktorsavhandlingar brukar omtalas av 
domstolen först sedan dess anseende ”fått fäste”. Av vikt för HD:s benägenhet att åberopa 
doktrin är också det rättsområde saken gäller. Då målet berör nyare lagstiftning spelar moti-
ven en större roll än doktrinen, dels på grund av att motiven fortfarande i allra högsta grad är 
aktuella, och dels på grund av att lagstiftningen sällan hunnit analyseras i doktrinen.219  

Allmänna rättsprinciper, även kallade allmänna rättsgrundsatser, är en viktig del av 
alla västeuropeiska rättssystem samt EU-rätten. De allmänna rättsprinciperna kan kategorise-
ras på olika sätt. Ett sätt är att separera de principer som är grundvalar för hela, eller stora 
delar av rättsordningen – till exempel proportionalitetsprincipen och legalitetsprincipen – från 
de som hänförs till ett specifikt rättsområde, såsom likalöneprincipen inom arbetsrätten.220 
Vidare följer vissa, allmänna rättsprinciper av lag medan andra är oskrivna och har fram-
kommit genom praxis.221 För att en allmän rättsprincip ska kopplas till en rättsföljd krävs att 
den konkretiseras. Principerna kan dock vara så generellt uttryckta att de saknar definierade 
rekvisit.222 Allmänna rättsprinciper spelar en stor roll inom juridiken. Redan på första termi-
nen av juristprogrammet får studenter lära sig flera av dem. Trots det är det svårt att hitta nå-
gon närmare definition av vad en allmän rättsprincip egentligen är. Man kan tillsammans med 
Jareborg därför hävda att alla vet vad en princip är – i vart fall i princip.223 
 Utländsk rätt kan ha betydelse för den inhemska rätten på områden som är liknande i 
de olika rättsordningarna. I dessa fall kan främmande rätt, och även främmande juridisk litte-
ratur i vissa fall åberopas, men de har inte någon bindande verkan. Att åberopa övrig nordisk 
rätt i Sverige går oftast bra eftersom de nordiska länderna är liknande med avseende på regler, 
praxis, bakomliggande värden, principer, begrepp och argumentationssätt. Vissa olikheter 
föreligger dock. Exempelvis saknar Danmark och Norge motsvarigheter till det svenska och 
finska systemet med förvaltningsdomstolar.224 
	  

																																																								
218 Att litteratur antecknats i formatet från Nytt Juridiskt Arkiv kan inte heller tillmätas betydelse då det inte är 
den dömande avdelningen som står för denna. En sådan anteckning kan grunda sig på revisionssekreterarens 
litteraturförteckning och således inte spelat någon särskild roll för utgången (Bengtsson, Om rättsvetenskapen 
som rättskälla s. 20). 
219 Dessa fakta är baserade på litteraturhänvisningar i HD:s domskäl vilka en majoritet står bakom i refererade 
rättsfall ang. civilrättsliga tvister under åren 1986–2000 (se Bengtsson, Om rättsvetenskapen som rättskälla). 
220 Melin, Juridikens begrepp s. 28 f. 
221 Norstedts Juridiska Ordbok, s. 200. Exempelvis är rättsprincipen condictio indebiti (återställa det icke ägda) 
en icke-lagstadgad civilrättslig rättsprincip som innebär att utbetalning som skett av misstag ska lämnas åter. Se 
NJA 1989 s. 244. 
222 Ex pacta sunt servanda (avtal ska hållas). 
223 Frändberg, Fogelklou & Spaak, Festskrift till Åke Frändberg s. 137. 
224 Se Peczenik, Vad är rätt? s. 264 ff.; Se även Bernitz m.fl., Finna rätt s. 31. 
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5.3 Rättssäkerhet och den allmänna lojalitetsplikten 

Den allmänna lojalitetsplikten är en allmän rättsprincip inom obligationsrätten.225 Att den 
gäller inom associationsrätten, och därmed inom aktiebolagsrätten, framgår uttryckligen av 
doktrin226 men också av praxis. I NJA 2013 s. 117 uttryckte HD att styrelsen som bolagsorgan 
innehar en sysslomannaställning som innebär att det åligger styrelsen att tillvarata medlem-
marnas intressen på ett lojalt sätt. HD menade även att det föreligger en allmän associations-
rättslig princip om styrelsens lojalitetsplikt som bland annat tar uttryck i ABLs generalklausu-
ler.227 Den allmänna lojalitetsplikten beskrivs även indirekt i ett förarbetsuttalande som säger 
att styrelsen är skyldig att främja bolagets intressen i sitt handlande.228 Både HD och förar-
betsuttalandet talar visserligen om lojalitetsplikten för styrelsen som bolagsorgan. Som fram-
går av avsnitt 3.2 ska dock även de enskilda ledamöterna anses ha en lojalitetsplikt då de in-
nehar en syssomannaliknande ställning gentemot bolaget som grundar sig på ett uppdragsför-
hållande till bolaget. 

Den allmänna lojalitetsplikten är inte lagstadgad i ABL, något som emellertid inte är 
ovanligt för allmänna rättsprinciper.229 Däremot återfinns lagstadgade bestämmelser som an-
ses härröra från lojalitetsplikten, nämligen bestämmelserna om jäv och generalklausulen.230 
Avsaknaden av en generell regel som behandlar lojalitetsplikten i de nationella aktiebolagsla-
garna är typiskt för de rättsordningar som tillhör den kontinentaleuropeiska traditionen. 231 I 
de länder som har rötter i common law föreligger däremot en omfattande praxis, och även 
tydliga bestämmelser kring pliktens omfattning.232 Denna skillnad kan tyckas antyda att även 
det rättsliga innehållet i lojalitetsplikten är olika. En undersökning av båda kategorierna av 
rättsordningar har dock visat att det föreligger betydande likheter i dels den rättsliga grunden 
för lojalitetsplikten, men även i innebörden av plikten. Samtliga undersökta rättsordningar 
härleder lojalitetsplikten ur styrelseledamotens ställning som bolagets förtroendeman. De re-
spektive rättsordningarnas lojalitetsplikter anses alla innebära att ledamoten ska främja bola-
gets intresse, och att ledamoten inte tillåts sätta sitt eget, eller annans, intresse framför bola-
gets.233 Likheterna beror till viss del på att den amerikanska och engelska rätten påverkat sy-
nen på lojalitetsplikten i bland annat svensk bolagsrätt.234 Dotevall anser att i och med att de 
regler om lojalitetsplikten som utvecklats i common law numera är kodifierade i CA 2006, 
kan den engelska aktiebolagslagen komma att få ett stort inflytande på hur plikten behandlas 

																																																								
225 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 1 och Lojalitetsplikten som rättsprincip. 
226 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 312 f.; Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 261; Dotevall, Aktiebo-
lagsrätt s. 281, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 261 & Bolagslednings ska-
deståndsansvar s. 155; Stattin, Företagsstyrning s. 198; Svernlöv, Ansvarsfrihet s. 307; Bergström & Samuels-
son, Aktiebolagets grundproblem: En rättsekonomisk analys s. 101 f.; Åhman, Behörighet och befogenhet i ak-
tiebolagsrätten s. 653; Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjlig-
heter s. 139 ff. 
227 NJA 2013 s. 117 punkt 12 i HD:s domskäl. Fallet som sådant rör en bostadsrättsförening, men som framgår 
av citatet nämns även lojalitetsplikten i aktiebolag. 
228 Prop. 1975:103 s. 376 f. 
229 Se avsnitt 5.1. 
230 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 294. 
231 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 284. 
232 Se kapitel 2. 
233 Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 150 f. 
234 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 292. 
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för svensk rätts vidkommande i framtiden.235 Detta kan komma att ske på två sätt. Antingen 
kan svenska domstolar, när ett mål berör styrelseledamöters lojalitetsplikt, se till regleringen i 
CA 2006 direkt, vilket motiveras dels av att det är tidssparande och dels av att de argument 
som framförs i den engelska rätten kan ha direkt relevans för den svenska.236 Den utländska 
rätten kan även påverka den svenska rättstillämpningen genom att domstolen använder sig av 
den svenska doktrin som finns på ämnet. Det är vanligt att HD hänvisar till doktrin i fall där 
allmänna rättsprinciper tillmäts väsentlig betydelse.237 Den svenska doktrinen i sin tur är 
starkt influerad av amerikansk och engelsk rätt när det talas om lojalitetsplikten.238 

Huruvida doktrinen och den utländska rätten kan uppfylla det materiella rättssäker-
hetskravet i nuläget är en annan fråga. Som framgått innebär den materiella rättssäkerheten att 
beslut som innebär rättsskipning eller myndighetsutövning i hög grad måste vara förutsebara 
på grund av rättskällorna, och samtidigt i hög grad etiskt godtagbara. Den utländska rätten bör 
inte självständigt kunna uppfylla dessa krav. Den kan visserligen få en normativ betydelse för 
rättstillämpningen, men kan inte ensamt läggas till grund för ett svenskt domslut eftersom den 
inte är en erkänd, svensk rättskälla. Doktrinen har betydelse för rättstillämpningen såsom 
rättskälla främst där lagtext och praxis saknas. Det krävs då ofta flera verk som uttrycker 
samma eller liknande åsikter för att dess innehåll ska anses pålitligt. Det är även av vikt att 
litteraturen har några år på nacken och att dess författare har ett visst erkänt anseende. Angå-
ende den doktrin som beskriver den allmänna lojalitetsplikten för styrelseledamöter råder en 
enighet om att lojalitetsplikten föreligger i svensk rätt, och även kring dess innebörd. Kortfat-
tat anses att plikten härröra från det förtroendefulla uppdrag en ledamot innehar gentemot 
aktieägarna, och att dess grundläggande ändamål är att ledamöterna inte gynnar sina intressen 
på bolagets bekostnad. Att doktrinen är tillräckligt övertygande för att HD ska kunna lägga 
den till grund för sin bedömning framgår även av NJA 2013 s. 117, där HD även explicit hän-
visar till Dotevalls bok Bolagsledningens skadeståndsansvar.239 HD hänvisar även till det för-
arbetsuttalande som är citerat ovan, trots att begreppet ”lojalitetsplikt” inte uttryckligen nämns 
där. 

Det kan påstås att det faktum att lojalitetsplikten för styrelseledamöter inte i större 
utsträckning behandlats i praxis talar för att HD tar avstånd från den. I litteraturen har dock 
inte HD:s ”tystnad” tolkats som att lojalitetsplikten inte finns. Inte heller har den tolkats som 
att lagstöd krävs för att underbygga den.240 Det har uttryckts att svårigheterna för lagstiftaren 
att exakt specificera en beteendestandard för vad som utgör ett pliktbrott mot lojalitetsplikten 
är för stora, och att den uppgiften är bättre lämpad för rättsvetenskapen och rättsskipningen.241 
Denna åsikt är i linje med vad som vanligtvis anförs om allmänna rättsprinciper, men frågan 
kvarstår dock varför det inte föreligger fler avgöranden från rättsskipningen där frågan be-

																																																								
235 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 292. 
236 Dotevall, Aktiebolagsrätt s. 25 f. 
237 Bengtsson, Om rättsvetenskapen som rättskälla. 
238 Se exempelvis Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt – särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter; 
Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande och Aktiebolagsrätt. 
239 Se HD:s domskäl p. 12. 
240 Munukka, Lojalitetsplikten som rättsprincip s. 846. 
241 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem: En rättsekonomisk analys s. 102. 
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handlats. Enligt Dotevall kan en anledning vara att intresset för frågor kring affärsetik tidigare 
varit litet.242 

Den knapphändiga praxis som återfinns på området innebär en osäkerhet kring lojali-
tetspliktens omfattning. Lojalitet är ett objektivt begrepp som har olika betydelse för olika 
människor i olika situationer. Begreppet lojalitetsplikt skapar därför i sig en viss oförutsebar-
het. När en domstol tillämpar normer som har generella formuleringar av rättsfakta, t.ex. loja-
litet eller skälighet, uppstår en större osäkerhet än med snävt formulerade rättsfakta.243 Åbe-
ropande av lojalitetsplikten drabbar således förutsebarheten på ett negativt sätt i och med sin 
vaghet. Det som talar för åberopandet är dock att den förlust av förutsebarhet som uppkom-
mer på grund av pliktens otydliga omfattning är mindre än den förlust av förutsebarhet som 
ett avstående från plikten skulle innebära. I uppdragsförhållanden förväntar sig uppdragsgiva-
ren att uppdragstagaren ska vara lojal. Måhända att förväntningarna kan skifta från en person 
till en annan, men en grundläggande tilltro till uppdragstagaren måste ändå anses föreligga i 
alla liknande, förtroendefulla förhållanden. Det kan därför argumenteras för att lojalitetsplik-
ten bidrar till förutsebarhet, åtminstone för uppdragsgivarnas del, då de förväntar sig lojalitet 
från styrelseledamöterna. Att aktieägarna förväntar sig lojalitet från styrelseledamöterna beror 
till viss del på etiska, grundläggande föreställningar. Den som är aktieägare i ett bolag förvän-
tar sig att inte bli vilseledd eller bedragen av de som sköter förvaltningen i bolaget. Att den 
som åtar sig ett förtroendefullt uppdrag ska agera lojalt torde vara i linje med det som ibland 
kallas det allmänna rättsmedvetandet.244 Att inte tillämpa lojalitetsplikten skulle således strida 
mot vad allmänheten anser vara rätt. 

Slutsatsen av denna analys blir att den allmänna lojalitetsplikten kan tillämpas i 
svensk rätt eftersom den uppfyller kravet på förutsebarhet i och med rättskällorna då den är 
erkänd i doktrin, samt har åberopats i praxis och även indirekt i förarbeten.245 Vidare är den 
allmänna lojalitetsplikten etiskt godtagbar mot bakgrund av att den bekräftar vad avtalspart-
ners, i allmänna ordalag, förväntar sig av varandra och även vad aktieägarna förväntar sig av 
styrelseledamöterna. 

5.4 Rättssäkerhet och förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter 

Förbudet för en styrelseledamot att utnyttja bolagets affärsmöjligheter är ett förbud som inte 
går att finna i ABL. Förbudet nämns inte i något av aktiebolagslagens förarbeten och det har 
inte heller åberopats av HD, eller av någon part, i ett mål mellan ett bolag och någon av dess 
styrelseledamöter.246 I doktrinen är förbudet sparsamt behandlat.247 Intressant nog råder dock 
																																																								
242 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande s. 338. 
243 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 466. 
244 Allmänhetens syn på lag och rätt enligt Nationalencyklopedin på www.ne.se. 
245 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 312 f.; Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 261; Dotevall, Aktiebo-
lagsrätt s. 281, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s. 261 & Bolagslednings ska-
deståndsansvar s. 155; Stattin, Företagsstyrning s. 198; Svernlöv, Ansvarsfrihet s. 307; Bergström & Samuels-
son, Aktiebolagets grundproblem: En rättsekonomisk analys s. 101 f.; Åhman, Behörighet och befogenhet i ak-
tiebolagsrätten s. 653; Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjlig-
heter s. 139 ff.; NJA 2013 s. 117; Prop. 1975:103 s. 376 f. 
246 Arbetsrättslig praxis AD 2003 s. 84, dock lojalitetsplikt pga. anställningsavtalet. 
247 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem: En rättsekonomisk analys s. 105 f.; Dotevall, Aktie-
bolagsrätt s. 310 ff., Bolagsledningens skadeståndsansvar s. 177 ff., Skadeståndsansvar för styrelseledamot och 
verkställande s. 324 ff.; Svernlöv, Ansvarsfrihet s. 309; Stattin, Företagsstyrning s. 199; Östberg, Styrelseleda-
möters lojalitetsplikt – särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter s. 377 ff. 
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konsensus om att förbudet finns i svensk rätt bland de författare som berört förbudet. Som 
nämndes under avsnitt 5.2 har doktrinen en viss auktoritet och HD får åberopa den, även när 
andra rättskällor saknas. I detta fall talar författarnas enighet kring att förbudet finns för att 
domstolen ska ta det i beaktande. Även det faktum att det finns en tidsmässig spridning på 
litteraturen, samt att dess författare innehar ett titelmässigt anseende talar för att domstolen får 
åberopa förbudet. Problematiken ligger dock inte i att författarna är eniga om att förbudet 
finns, utan snarare i att de är oense om vad förbudet innebär. Det är först i och med Östbergs 
avhandling som förbudets omfattning och tillämpning belysts i någon större utsträckning. De 
tidigare verk som ägnat ett kapitel åt förbudet har i större delen av det beskrivit utländsk rätt. 
När det kommer till förbudets tillämpning för svenskt vidkommande har endast de omstän-
digheter som uppenbart föranleder ett pliktbrott beskrivits, och övriga spörsmål har lämnats 
oberörda. Detta talar för att en tillämpning av förbudet de lege lata skulle leda till en rättskip-
ning som inte är i hög grad förutsebar mot bakgrund av rättskällorna. 
 Oförutsebarheten som föreligger i och med doktrinens osäkerhet kan inte avhjälpas 
genom att domstolen, såsom författarna, endast ser till utländsk rätt. Som framgått av kapitel 
2 har olika rättsordningar olika syn på förbudet. Den engelska läran med sitt ursprung i no-
conflict rule skiljer sig åt väsentligt från de olika synsätt som föreligger i den amerikanska 
rättsordningen, där den förra intar ett betydligt mera strikt förhållningssätt. Den nordiska rät-
ten ger inte heller någon vägledning eftersom förbudet är lika ofullständigt i dessa länder som 
i Sverige, om inte mer. Visserligen kan utländsk rätt, och då främst engelsk och amerikansk, 
verka i ett pedagogiskt syfte, men de bör inte föranleda någon förändrad syn på förbudets för-
utsebarhet i en svensk tvist. 
 Ett problem med att förbudet inte kan tillämpas på grund av bristande förutsebarhet 
är att förbudet, liksom den allmänna lojalitetsplikten, vilar på en etisk grundtanke. Att tillåta 
ledamöter att utnyttja bolagets affärsmöjligheter skulle således strida mot vad som anses vara 
rättvist. Denna uppfattning torde dock endast gälla de fall där en ledamot uppenbart utnyttjat 
bolagets affärsmöjlighet. I de fall där det är oklart om en affärsmöjlighet ska anses tillhöra 
bolaget eller ej, eller i andra fall där ledamotens skuld är svår att utröna, bör vad som är rätt 
och fel, ur en etisk synvinkel, inte vara lika lätt att slå fast. Att möjligheten att döma en leda-
mot som brutit mot förbudet att utnyttja bolagets affärsmöjligheter saknas borde därför inte i 
dessa fall föranleda någon stark känsla av etisk felaktighet. I de fall där en ledamot uppenbar-
ligen utnyttjat bolagets affärsmöjligheter, och som därav föder en känsla av orättvisa, bör le-
damoten kunna dömas för ett pliktbrott mot den allmänna lojalitetsplikten på grund av att 
denne satt sitt eget intresse framför bolagets. 

5.5 Sammanfattning 

Begreppet rättssäkerhet innebär en princip om att rättskipningen ska vara förutsebar. Förutse-
barheten ska vidare bero av de rättskällor som åberopas. Olika krav ställs på respektive rätts-
källa då de föranleder varierande auktoritet i enighet med rättskällehierarkin. När rättskip-
ningen i är hög grad förutsebar med anledning av rättskällorna har en formell rättssäkerhet 
uppnåtts. Det finns dock andra värden som måste tas i beaktande. Dessa är av etisk natur och 
ser till ”vad som är gott för människor”. När rättsskipningen, i samband med att vara förutse-
bar, även är i hög grad etiskt godtagbar, uppnår den kravet på materiell rättssäkerhet. 
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Den allmänna lojalitetsplikten är en allmän associationsrättslig princip men återfinns på 
flera rättsområden. Enligt praxis och doktrin verkar den inom associationsrätten genom att 
ålägga styrelseledamöter en plikt att inte sätta sina egna intressen framför bolagets. Denna 
plikt kommer även till uttryck i förarbeten. Sammantaget talar dessa rättskällor för att den 
allmänna lojalitetsplikten kan användas på ett formellt rättssäkert vis i rättsskipningen. Att 
åberopa lojalitetsplikten i praktiken torde även vara motiverat ur en etisk synvinkel. Plikten 
bidrar till förtroendet för bolagsledningen vilket får många goda konsekvenser. Det följer 
även av det allmänna rättsmedvetandet att de som förvaltar ett bolag ska agera lojalt. Motsat-
sen skulle kunna leda till en misstro till aktiebolaget som bolagsform. Således kan den all-
männa lojalitetsplikten åberopas även på ett materiellt rättssäkert vis. 

Förbudet för styrelseledamöter att utnyttja bolagets affärsmöjligheter existerar i svensk 
rätt enligt den entydiga doktrin som finns på området. Hur förbudet ska tillämpas är däremot 
inte klarlagt i dessa texter på det vis som den formella rättssäkerheten kräver. Det torde därför 
inte vara möjligt att döma någon som brutit mot förbudet och samtidigt uppnå en förutsebar 
rättsskipning. Eftersom förbudet grundas på vad som får antas vara en etisk grundtanke, 
skulle dock underlåtenheten att döma uppenbara fall av det agerande som i kapitel 4 beskriver 
att någon brutit mot förbudet strida mot det allmänna rättsmedvetandet. För att undvika denna 
situation kan dessa fall behandlas på samma vis som pliktbrott mot den allmänna lojalitets-
plikten. 
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6 Avslutande kommentarer 

Uppsatsens syfte har varit att beskriva styrelseledamöters lojalitetsplikt och förbudet för sty-
relseledamöter att utnyttja bolagets affärsmöjligheter. För att uppfylla syftet genomfördes en 
internationell utblick där lojalitetsplikten och förbudet beskrevs enligt fyra olika rättsordning-
ar. Undersökningen har visat att lojalitetspliktens grundläggande ändamål är detsamma i 
samtliga av de undersökta länderna, nämligen att ledamöterna ska tillvarata bolagets intresse. 
Skillnad förelåg dock i rättsordningarnas förhållning till förbudet att utnyttja affärsmöjlighet-
er. I den engelska och amerikanska rätten har förbudet behandlats i stor utsträckning både 
inom doktrin och i praxis. Förbudet förekommer även i den engelska lagstiftningen samt, för 
amerikansk rätts vidkommande, i modellagen MBCA, i bolagslagen i Delaware, och i ALI-
Principles. I den norska och danska rätten råder en liknande inställning till förbudet som den 
som föreligger i svensk rätt, det vill säga en inställning att förbudet existerar, men inte ut-
tryckligen bekräftats i praxis. 
 Styrelseledamöters lojalitetsplikt anses vara en allmän associationsrättslig princip i 
Sverige. Svaret på uppsatsens första frågeställning är att lojalitetspliktens innebörd är den-
samma i Sverige som i övriga undersökta rättsordningar, att ledamöterna ska tillvarata bola-
gets intresse. Till skillnad mot den amerikanska och engelska motsvarigheten är lojalitetsplik-
ten inte lagstadgad i Sverige. När det härleds konkreta regler ur lojalitetsplikten är de därför 
ett resultat av intresse- och ändamålsövervägningar. De motstående intressen som aktualiseras 
i och med styrelseledamöternas lojalitetsplikt är ledamöternas och bolagets intresse. Bolagets 
intresse är indirekt ett uttryck för samtliga aktieägares hypotetiska intresse vilket oftast består 
av största möjliga vinst. När förbudet för styrelseledamöter att utnyttja bolagets affärsmöjlig-
heter ska tillämpas ställs således ledamotens intresse av att utnyttja affärsmöjligheten mot 
bolagets intresse av att ta del av affärsmöjligheten, vilket innebär att något konkret svar på 
uppsatsens andra frågeställning inte kan ges. Vidare måste det intresse som anses äga före-
träde vara motiverat med hänsyn till aktiebolagsrättens övergripande ändamål, att främja nä-
ringsverksamhet. För att bolaget ska anses ha rätt till möjligheten krävs att dess intresse är 
skyddsvärt. Detta beror på att det finns mycket som talar för att ledamöter ska vara fria att 
utnyttja de affärsmöjligheter de får kännedom om. Det är viktigt för näringsverksamheten i 
stort att förbudet inte begränsar ledamöterna på ett extensivt sätt, då detta skulle bidra till en 
motvilja att åta sig styrelseuppdrag.  

Bolag kan ha ett skyddsvärt intresse av en affärsmöjlighet av olika skäl. Skäl som 
grundar sig på att bolaget har en konkret förväntan på möjligheten föranleder alltid att de ska 
ses som skyddsvärda. Andra skäl, till exempel att affärsmöjligheten ligger inom ett verksam-
hetsområde vilket bolaget avser att expandera till eller att ledamoten får kännedom om af-
färsmöjligheten när denne utförde sitt styrelseuppdrag, kan föranleda ett skyddsvärt intresse 
från bolagets sida. Det bör dock krävas en samlad bedömning av omständigheterna i det en-
skilda fallet för att förbudet ska tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. I det fall en ledamot öns-
kar utnyttja en affärsmöjlighet, trots att den rätteligen ska tillfalla bolaget, krävs styrelsens 
medgivande därtill. Ledamoten får dock utnyttja en sådan affärsmöjlighet, om bolaget tidigare 
avstått från att utnyttja den, och beslutet att avstå framkommit på ett korrekt vis. Med anled-
ning av att en ledamot alltid har möjlighet att be om styrelsens medgivande kan en striktare 
syn avseende vilka affärsmöjligheter som ska tillfalla bolaget accepteras.  
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Uppsatsen sista frågeställning, om styrelseledamöters lojalitetsplikt respektive förbu-
det för styrelseledamöter att utnyttja bolagets affärsmöjligheter självständigt kan åberopas på 
ett rättssäkert vis besvarades enligt följande. Lojalitetsplikten, men inte förbudet, kan tilläm-
pas på ett rättssäkert vis. Anledningen är att lojalitetsplikten på ett tydligt vis beskrivits i dokt-
rin, åberopats i praxis samt beskrivits i lagmotiv. Det föreligger därmed goda förutsättningar 
för att rättsskipningen ska anses förutsebar vid lojalitetspliktens tillämpning. Förutsebarheten 
gynnas även av att det förväntas att ledamöterna är lojala mot bolaget. Skulle investerare 
räkna med att bolagsledningen kommer agera illojalt hade förmodligen deras vilja att anförtro 
pengar till ledning att minska. Förbudet däremot, har först i och med Östbergs avhandling 
undersökts på ett djupgående sätt. Doktrinen som innan denna avhandling presenterat förbu-
det har varit kortfattad och tvetydlig. Förbudet går inte att finna i svensk praxis och inte heller 
i lagmotiven. Att åberopa förbudet i rättsskipning torde därför inte vara särskilt lyckat, då det 
skulle leda till en icke-förutsebar dom. Det är inte klarlagt vilka omständigheter som föranle-
der att en ledamot brutit mot förbudet i svårbedömda fall. Har en ledamot däremot agerat up-
penbart illojalt, och gynnat sina egna intressen på bolagets bekostnad, bör denne däremot 
kunna fällas för pliktbrott mot lojalitetsplikten, även i fall där det illojala agerandet handlat 
om ett utnyttjande av bolagets affärsmöjlighet. 
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