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Sammanfattning 
 

 

Själva essensen av ett aktiebolag är att kunna starta detta utan att själv löpa någon risk att bli 

betalningsskyldig för bolagets skulder. I vissa situationer kan dock aktieägare och andra ådra 

sig ett personligt betalningsansvar, antingen till följd av någon lagbestämmelse eller p.g.a. så 

kallat ansvarsgenombrott. Denna uppsats avhandlar ansvarsgenombrott mot styrelseledamöter 

med anledning av domen T 3004-08 från Hovrätten över Blekinge och Skåne. Hovrättens 

dom är kontroversiell först och främst för att ansvarsgenombrott i sig är ett omtvistat begrepp, 

men framförallt för att hovrätten utsträckt detta institut till att även omfatta styrelseledamöter 

och andra än aktieägare. Så sent som förra året skrev doktoranden Johan Svensson en artikel 

där slutsatsen var att ansvarsgenombrott aldrig förekommit i någon dom från Högsta domsto-

len och att institutet således inte existerar i svensk rätt.  

En av slutsatserna i denna uppsats är att ansvarsgenombrott faktiskt existerar i svensk rätt 

och då närmast i form av en allmän rättsgrundsats. Rekvisiten för när ansvarsgenombrott kan 

utdömas är främst dessa tre; otillbörlighetsrekvisitet, osjälvständighetsrekvisitet och underka-

pitaliseringsrekvisitet. Deras innebörd är näraliggande till dess språkliga betydelse, dvs. an-

svarsgenombrott kan förenklat sägas föreligga när en aktieägare begagnat sitt inflytande på ett 

otillbörligt sätt över ett bolag som varken är självständigt eller har tillräckligt god kapitalise-

ringsgrad. Deras exakta innebörd är dock omtvistat och det förekommer också andra rekvisit 

och förklaringsmodeller i doktrinen. På grund av oenigheten om rekvisitens exakta innebörd 

har vissa källor fått större vikt än andra vid domstolarnas tillämpning av ansvarsgenombrott. 

Av extra stor vikt synes en statlig utredning, SOU 1987:59, fått och i denna utredning finns 

också stöd för att ansvarsgenombrott ska kunna utsträckas till andra än aktieägare (t.ex. styrel-

seledamöter) när dessa har begagnat ett bestämmande inflytande över bolaget och de nyss 

beskrivna ansvarsgenombrottsrekvisiten samtidigt är uppfyllda. 

Ytterligare en slutsats i arbetet är att hovrättens domslut verkar vara i linje med gällande 

rätt med hänsyn till att regeringen (i prop. 2004/05:85 s 208) bemyndigat rättstillämparen att 

använda och vidareutveckla ansvarsgenombrottsinstitutet och att både SOU 1987:59 och den 

skiljaktiga motiveringen i NJA 2006 s. 420 omnämner att bakomliggande intressenter, som 

inte är aktieägare, i vissa situationer kan bli ansvarsgenombrottssubjekt. Det är inte möjligt att 

exakt säga när ansvarsgenombrott kan konstitueras mot någon annan än aktieägare, men så 

verkar kunna ske när det är verkningslöst att vända sig emot aktieägarna, t.ex. vid korsvist 

ägande där bolag äger varandra fullständigt utan några andra fysiska eller juridiska personer 

med aktieinnehav, och det samtidigt finns andra intressenter i bakgrunden som utövar ett be-

stämmande inflytande över verksamheten. De som ”stått för verksamheten” kan då bli an-

svarsgenombrottssubjekt och det viktiga är då vederbörandes faktiskt bestämmande inflytande 

och inte deras faktiska ställning. Utöver detta synes ett agerande att försöka komplicera och 

dölja ägarstrukturen för att kunna undandra sig personligt ansvar tillmätas vikt.  

Ansvarsgenombrott är således någonting som existerar i svensk rätt men dess exakta inne-

börd är omtvistat och oförutsebarheten är hög när det används. Av rättsäkerhetsskäl finns det 

därför goda skäl för att rättsläget klargörs, antingen av regeringen eller av HD.     
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1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 

Den 23 juni 2010 förkunnade Hovrätten över Skåne och Blekinge en dom, T 3004-08
1
, där 

saken gällde ansvarsgenombrott för ledamöter av aktiebolags styrelse. Detta innebär att frågan 

om ansvarsgenombrott återigen blivit aktuellt. Ansvarsgenombrott innebär helt kort att ansva-

ret under vissa förutsättningar bryter igenom aktiebolagets hölje och drabbar delägarna där-

bakom som blir personligt betalningsansvariga. Detta anses följa av ”allmänna rättsgrundsat-

ser” som kommit till uttryck i rättspraxis genom åren.
2
 Institutets närmare innebörd och under 

vilka förutsättningar delägarna ska anses vara ansvariga för bolagets skulder är omtvistat i 

doktrinen och vissa hävdar till och med att ansvarsgenombrott aldrig förekommit i avgöran-

den från HD.
3
 Klart är i vilket fall att synen på ansvarsgenombrott i Sverige, och Europa i 

stort, är mer restriktiv än i t.ex. USA p.g.a. en större förekomst av borgenärsskyddsregler här.
4
 

I den ovannämnda domen går dock HovR:en ett steg längre, än typfallet av ansvarsgenom-

brott mot delägare, och fastslår att ansvarsgenombrott också kan drabba andra än aktieägare. 

I denna uppsats kommer en undersökning företas angående om ansvarsgenombrottsinstitu-

tet existerar i svensk rätt och hur det i sådana fall är utformat. Dessutom kommer undersök-

ningen omfatta och särskilt behandla ansvarsgenombrott mot styrelseledamöter och HovR-

domen T 3004-08 kommer att återges och analyseras i ljuset av hur ansvarsgenombrottet är 

utformat i svensk rätt. Kanske innebär domen att ansvarsgenombrottsprinciperna bryter ny 

mark i svensk rätt?       

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att behandla en aspekt av ansvarsgenombrott som sällan, eller aldrig, 

diskuterats i doktrinen; nämligen den mot styrelseledamöter.
5
 Troligtvis har detta ämne inte 

ansetts intressant och aktuellt nog, men i och med rättsfallet T 3004-08 förändras detta läge. 

Detta har också uppmärksammats av Stattin som nyligen författat en skrift där han analyserat 

detta ämne och nämnda rättsfall.
6
 Syftet är med andra ord att klargöra rättsläget på ett område 

som inte varit i fokus tidigare, för att därigenom kunna bidra till en större förståelse i framti-

den. Vidare förtjänar T 3004-08 en genomlysning och ytterligare uppmärksamhet, för att ut-

röna om bedömningen i TR och HovR är riktig. Enligt Nerep & Samuelsson är ett yrkande om 

                                                 
1
 Domen är överklagad och beslut om prövningstillstånd i HD har ej ännu meddelats.  

2
 SOU 1987:59 s. 43 & 51. 

3
 Se Svensson 2010 s. 236 & 269 och Hjerner s. 280 och 291 för två exempel på författare som förnekar att insti-

tutet skulle ha förekommit i svensk rätt. Hjerner uttalar: ” Några grundsatser, såsom i amerikansk rätt, om ”pier-

cing the corporate veil” har inte utvecklat sig i svensk rätt ehuru enstaka rättsfall stundom anföres i samman-

hanget.”  
4
 Nerep 2003 s. 15. 

5
 Mig veterligen har det bara skett i SOU 1987:59 och Andersson nämner att det i ”litteraturen inte [är] lika van-

ligt att annans ansvar [än aktieägare] diskuteras såsom gjordes av kommittén, se Andersson 2010 s. 295.   
6
 Stattin 2010 – ”Om styrelseledamöters ansvar för aktiebolags förpliktelser - Några anteckningar om konceptet  

ansvarsgenombrott utifrån en tvist”   
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ansvarsgenombrott ”liktydigt med ett yrkande om att domstol ska tillskapa en rättsnorm, dvs. 

en åtgärd som ytterst tillkommer HD som prejudikatinstans”.
7
 Att HovR dömt, och HD kom-

mer döma, riktigt är alltså av yttersta vikt eftersom de genom domsluten är med och utformar 

rätten. Det finns också indikatorer som pekar på att målet borde ha avgjorts annorlunda i och 

med att Stattin i sin skrift är kritisk mot att döma styrelseledamöter till personligt ansvar på 

det sätt som skett. Frågan är om det finns fog för denna kritik. I syftet ingår också att belysa 

om ansvarsgenombrottsprinciperna överhuvudtaget finns i svensk rätt. Detta i och med att 

Svensson nyligen utkommit med en artikel där han hävdar att så inte är fallet. För de flesta 

torde det vara en självklarhet att ansvarsgenombrott är ett existerande institut i svensk rätt, 

men det finns ändå anledning att även bena ut denna fråga p.g.a. hans starkt kritiska hållning 

och för att denna fråga är en förutsättning för den fortsatta utredningen.  

1.3 Frågeställningar 

Med återspegling i syftet behöver dessa frågor klargöras:  

1. Bland annat Svensson och Hjerner uttalar sig i riktning mot att det inte förekommit 

någon dom hos HD där ansvarsgenombrott används. Är ansvarsgenombrott ett institut 

som existerar i Svensk rätt?   

2. Om det existerar; under vilka förutsättningar blir i sådana fall aktieägare betalnings-

skyldiga enligt detta institut? 

3. Kan ansvarsgenombrott i sådana fall även tillämpas mot styrelsemedlemmar? I sådana 

fall under vilka förutsättningar?  

4. Mot bakgrund av frågorna ovan; är domsluten i TR och HovR, avseende T 3004-08, 

riktiga? Om inte; vad vore en bättre lösning? 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen fokuserar på vad som med Nereps & Samuelssons terminologi benämns som 

”egentligt ansvarsgenombrott” till skillnad från ”lagstadgade fall av ansvarsgenombrott”
 8

. 

Det senare kommer enbart behandlas översiktligt för att få en övergripande förståelse av vart 

ansvarsgenombrott placeras i den rättsliga materian. Uppsatsen kommer inte att djupanalysera 

den tidigare praxisen på området eftersom detta har skett utförligt och omfattande av tidigare 

författare. Min syn är att jag inte kan bidraga något ytterligare i den debatten. Svaret på fråga 

1 och 2 kommer därför närmare besvaras med hjälp av doktrinen och andra källor eftersom 

fokuset, som framgår av syftet, är inriktat på HovR:ens dom och ansvarsgenombrott mot an-

nan än aktieägare, främst styrelseledamöter. De centrala rättsfallen på området kommer dock 

redovisas översiktligt för en djupare förståelse av resterande del av uppsatsen. Mot bakgrund 

av det nyss nämnda kan svaren på fråga 1 och 2 ses som en språngbräda för att läsaren ska 

kunna tillgodogöra sig svaren på fråga 3 och 4, som får anses vara uppsatsens mest essentiella 

del.  

 

 

 

                                                 
7
 Nerep & Samuelsson 2009 s. 20. 

8
 Se 2.1 nedan och a a s. 19 för förklaring av begreppen.  
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1.5 Metod och Material 

För att besvara frågorna kommer metoden som används vara rättsdogmatisk, dvs. fastställa 

gällande rätt utifrån de traditionella rättskällorna (lag, förarbeten, praxis, doktrin). Ansvarsge-

nombrottsinstitutet är som tidigare berörts omtvistat i doktrinen och rättspraxis är inte helt 

klargörande; speciellt inte de äldre rättsfall som används för att styrka förekomsten och inne-

börden av ansvarsgenombrott. Av denna anledning har även rättsfall från hovrätterna fått ge-

nomslagskraft för institutets utformning och dessa kommer av förekommen anledning också 

att omnämnas i detta arbete. Dessutom kommer också tingsrättens dom, som sedermera blev 

överklagad till hovrätten och som är i fokus för denna uppsats, att belysas och analyseras ef-

tersom hovrätten var väldigt kortfattad i sina domskäl.  

Traditionellt när ansvarsgenombrottsinstitutets innebörd förklaras så brukar huvudfokus 

ligga på just rättspraxis, eftersom institutet inte är lagreglerat. En analys brukar företas av 

denna varur författarna oftast finner rekvisit för när ansvarsgenombrott bör utdömas. Detta 

arbete skiljer sig på denna punkt eftersom rättspraxis kommer att beskrivas ”naket”, d.v.s. 

ingen analys, viktning eller värdering av denna kommer företas när denna beskrivs i avsnitt 

2.2. Anledningen till detta är att det finns författare som anser, senast nu doktoranden Svens-

son, att ansvarsgenombrott faktiskt inte förekommit i någon HD-dom. Således går det att ur 

samma materia komma till vitt skiljda slutsatser angående ansvarsgenombrottets existens och 

innehåll. Att ytterligare en författare ger sig in i denna viktning och analysering av rättsfallen 

ser jag inget syfte i. Av denna anledning kommer istället fokus läggas på hur institutet beskri-

vits i lagförarbeten och doktrin. Att de centrala rättsfallen på området ändå gås igenom är för 

att läsaren ska få en förståelse för i vilka situationer som flertalet författare anser att ansvars-

genombrott konstituerats. Det är också viktigt att läsaren förstår vad fallen avhandlar när des-

sa senare nämns i andra delar av uppsatsen. Som senare kommer att visas så verkar också 

domstolarna, numera, fästa större vikt vid hur institutet utformats i lagförararbetena snarare än 

att självständigt utarbeta rekvisiten med hjälp av rättspraxis. Att rättspraxis (avsnitt 2.2) ändå 

kommer före lagförarbetena (avsnitt 2.3) i dispositionen beror på att rättpraxis ändå traditio-

nellt ansetts vara ”ur-källan” till ansvarsgenombrott i Sverige.        

Ett förslag till lagreglering framlades av betalningsansvarskommittén i SOU 1987:59 vilket 

var starten till en långdragen process i lagstiftningsarbetet som gör att ett särskilt avsnitt om 

”lagstiftnigs-turerna” har tagits in i uppsatsen. Ansvarsgenombrottets innebörd har i mångt 

och mycket färgats av den ovan nämnda utredningen, även om den fick utstå mycket kritik 

och aldrig genomfördes. Ansvarsgenombrottsinstitutets eventuella lagreglering är därför nå-

gonting som är en integrerad del i dess utveckling och innebörd, av den anledningen kommer 

också uppsatsen innehålla en kort de lege ferenda kommentar angående detta.  
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2 Ansvarsgenombrott  
 

 

2.1 Kort bakgrund 

Aktiebolaget som associationsform gjorde sitt intåg i Sverige i mitten av 1800-talet i och med 

skapandet av den första svenska aktiebolagslagen 1848.
9
 Fördelarna som aktiebolagsformen 

erbjöd i jämförelse med de då existerande associationsformerna var framför allt aktiebolagets 

främsta kännetecken; att ”ägarna är befriade från allt personligt ansvar för bolagets skulder”.
10

 

Denna huvudprincip om ansvarsfrihet för aktieägarna är ”grundmurad”
11

 och har gjort att de 

undantag från principen som skapats i lagstiftningen är väldigt specifika. Dessa undantag är 

de under 1.4 ovan nämnda ”lagstadgade fallen av ansvarsgenombrott”. Sandström benämner 

detta istället såsom ”medansvar som är författningsreglerat”
12

 och Rodhe anser att det är 

mindre lämpligt att använda sig av termen ansvarsgenombrott när man talar om den lagstad-

gade formen.
13

 Nedan följer några exempel på den lagstadgade formen av personligt betal-

ningsansvar.  
 

Lagstadgade fall av ”ansvarsgenombrott” från aktiebolagslagen (2005:551) (ABL): 

 2 kap. 25-27 §§ ABL gällande delägares ansvar för förpliktelser uppkomna innan bo-

lagets registrering  

 2 kap. 2 § ABL vid emission till underkurs eller övervärdering av apportegendom 

(detta sker till indirekt nytta för bolagsborgenärerna i och med att ansvaret gäller gent-

emot bolaget) 

 17 kap. 6-7 §§ ABL gällande lagstridiga utbetalningar   

 25 kap. 18-19§§ ABL angående förpliktelser i samband med tvångslikvidation  

 28 kap. 6 § ABL angående solidariskt ansvar vid förpliktelser p.g.a. utfärdande av 

handling utan firmateckning  

 29 kap. 1-3 §§ ABL angående skadeståndsansvar för aktieägare, styrelse VD m.fl. 
 

Lagstadgade fall av ”ansvarsgenombrott” utanför ABL:
 14

  

 12 kap. 6 skattebetalningslagen (1997:483) (SBL) avseende betalningsansvar för före-

trädare som visat försumlighet vid hanteringen av skatter och avgifter 

 8 kap. 12 § årsredovisningslag (1995:1554) (ÅRL) gällande ansvar för styrelse och 

VD vid för sent insändande av kopia på årsredovisning och revisionsberättelse 

 

 

 

                                                 
9
 Inger 1997 s. 221. 

10
 Moberg 1998 s. 58.  

11
 Nerep & Samuelsson 2009 s. 22.  

12
 Sandström 2010 s. 336.  

13
 Rodhe 1984 s. 486. 

14
 Se Löfgren, Lagerstedt, Persson Österman & Svensson 2009, för genomgång av de lagstadgade fallen av an-

svarsgenombrott inom och utanför ABL.  
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2.1.1 Egentligt ansvarsgenombrott 

Förutom dessa lagstadgade fall av ansvarsgenombrott finns det av Nerep & Samuelsson be-

nämnda ”egentliga ansvarsgenombrottet”, eller som av Sandström m.fl. kort och gott benäm-

nes såsom ansvarsgenombrott, som går utöver de lagstadgade fallen. Hädanefter avses det 

egentliga ansvarsgenombrottet när termen ”ansvarsgenombrott” används i denna uppsats. 

De lagreglerade ansvarsreglerna ovan är specifika, för specificerade situationer och ansva-

riga, och ansvarsgenombrott i egentlig mening kan sägas vara av mer generell karaktär. För-

sök till reglering av ansvarsgenombrott på ett mer principiellt plan har förekommit och ett 

lagförslag framlades av Betalningsansvarkommittén år 1987
15

. Detta lagförslag och anled-

ningen till att det inte genomfördes redovisas närmare under 2.3. Ansvarsgenombrottsinstitu-

tet är därför byggt enbart på praxis och på författare som med hjälp av denna praxis försökt 

specificera under vilka förutsättningar ansvarsgenombrott griper in. Praxis avseende ansvars-

genombrott kommer redovisas under 2.2 och doktrinen under 2.4. Avslutningsvis kommer 

detta kapitel behandla ansvarsgenombrott för styrelseledamöter m.fl.   

2.1.2 Övrigt 

Som bakgrund kan också nämnas att ansvarsgenombrott utmärks av att ett betalningsansvar 

redan existerar mot bolaget, men att det görs gällande mot annan person. Det föreligger alltså 

en skillnad mellan exempelvis skadeståndsrättsligt ansvar och ansvarsgenombrottstalan, där 

det kan vara oklart om förpliktelsen finns enligt den förra. Gällande ansvarsgenombrottstalan 

handlar frågan ”bara om någon annan person är skyldig [att], jämte bolaget, svara för [förplik-

telsen]”.
16

 En annan skillnad mot skadestånd är att betalningsansvar till följd av ansvarsge-

nombrott inte kan jämkas, eftersom det handlar om en skuld.
17

  

En sista situation där personligt betalningsansvar kan riktas mot ägarna, eller annan, som 

inte är lagreglerad men inte heller är fall av ansvarsgenombrott är när dessa uttryckligen, ex-

empelvis genom att teckna borgen, åtagit sig ett personligt ansvar eller genom konkludent 

handlande gett bolagets borgenärer grundad anledning att tro att de ”personligen skulle svara 

för uppkommande förbindelser”
18

. Den legala grunden i dessa situationer är av avtalsrättslig 

karaktär.   

2.2 Ansvarsgenombrott i praxis 

2.2.1 NJA 1935 s. 81 

Under 1920-talet i Umeå bedrev en man vid namn Nils Sandström (Sandström) en skrädderi-

rörelse under flera år, innan han tillslut inregistrerade firman ”Nils Sandströms skrädderiföre-

ning u.p.a.” den 15 april 1929. Enligt vittnesutsago med tidigare anställda startade Sandström 

föreningen för att rörelsen ”ginge med förlust”, men planen var egentligen inte att förändra de 

negativa siffrorna. Resultatet skulle bli ”att föreningen förty komme att nödgas inställa sina 

betalningar och avträda sin egendom till konkurs samt att [Sandström] därefter skulle för bil-

ligt pris övertaga föreningens lager”. Troligen stämde vittnesmålen eftersom Sandström var 

den enda personen i styrelsen, den enda som betalat de 50 kronor i insats som föreningsstad-

                                                 
15

 SOU 1987:59 s. 127 ff.  
16

 A a s. 121.  
17

 A a s 125 f.   
18

 A a s. 51.   
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gandena krävde och dessutom var föreningens fyra andra medlemmar Sandströms anställda 

som aldrig kallades till något sammanträde. Föreningen gick sedermera också i konkurs och 

ett leverantörsbolag yrkade efter stämning personlig betalning av Sandström. Sandström be-

stred betalningsskyldigheten, eftersom han menade att varorna beställts av och levererats till 

föreningen. Rådhusrätten och HovR:en ogillade leverantörsbolagets yrkande. I HD vann yr-

kandet bifall och Sandström dömdes att betala med motiveringen att föreningen blivit regi-

strerad såsom ekonomisk förening trots att den ”icke varit av sådan beskaffenhet som avses i 

1 § lagen om ekonomiska föreningar” och p.g.a. att det var uppenbart att föreningen tillkom-

mit i syfte att Sandström skulle kunna fortsätta driva sin rörelse men under föreningens namn, 

samt att rörelsen även efter föreningens bildande drivits uteslutande för Sandströms räkning 

och därför enbart kommit honom personligen till godo.  

2.2.2 NJA 1942 s. 473  

Tryckeriaktiebolaget Fylgia bedrev under denna period tryckerirörelse på en av bolaget ägd 

tomt. I närheten låg konstnären W. Kåges tomt och mellan dessas båda tomter låg en tomt 

som ägdes av en ekonomisk förening, fastighetsföreningen Fyrkanten, vari Fylgia ägde 46 

andelar medan 4 andelar ägdes av personer närstående till Fylgia. Fyrkanten ingick sedermera 

ett entreprenadkontrakt med en entreprenör som skulle uppföra lokaler för sätteri, bokbinderi 

och bostäder. Under byggarbetet råkade entreprenören skada en byggnad tillhörande Kåge. 

Efter detta krävde Kåge ersättning av bl.a. Fylgia, vilket i sin tur bestred kravet och hävdade 

att det var Fyrkanten som skulle anses vara byggherre, och därigenom betalningsskyldig, ef-

tersom byggnationen ägde rum på föreningens tomt. Rådhusrätten fann Fylgia ersättnings-

skyldigt efter att ha bifallit talan, medan HovR ogillade talan. HD ändrade HovR:ens dom och 

fann Fylgia ersättningsskyldigt eftersom byggherren skulle anses ”bära skadan”, vilket var 

Fylgia eftersom bolaget var den som i verkligheten rådde över föreningens tomt. 

2.2.3 NJA 1947 s. 647 

En kraftverksdamm, vid namn Sibrodammen, ägdes av Nyköpingsån kraftintressenter aktie-

bolag (intressentbolaget) som i sin tur ägdes av fyra aktiebolag och Nyköpings stad. Ned-

ströms från dammen låg Edeby Säteri som i samband med en vårflod, och därpå följande 

översvämning, fick sina marker och egendom skadad. Översvämningen hade dock kunnat 

undvikas om det inte vore för bristande skötsel och underhåll av dammen. Von Eckerman, 

ägare till säteriet, tilldömdes skadestånd för skadorna och försökte sedermera utkräva dessa 

från intressentbolaget. Intressentbolaget saknade dock medel för att kunna betala skulden och 

trädde därför i likvidation. På grund av detta försökte Von Eckerman utfå ersättningen från 

ägarna i intressentbolaget. Alla instanser fann att intressenterna var betalningsskyldiga.  

  HD yttrade att intressentbolaget ”allenast [utgjort] ett stadens och medparters gemen-

samma verkställighetsorgan för handhavandet av vattenhushållningen vid dammen [och] icke 

utövat någon självständig verksamhet”. På grund av detta och omständigheterna i övrigt kun-

de aktieägarna inte undgå ersättningsskyldighet. 

2.2.4 NJA 1975 s. 45 

Detta rättsfall gällde två bolag, Holmens Motor Aktiebolag (Holmenbolaget) och Aktiebola-

get Sollefteå Bilbolag (Bilbolaget), som slöt ett avtal med innebörden att Holmenbolaget skul-

le driva sin rörelse i kommission för Bilbolaget. De båda bolagen ägdes och behärskades i 
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praktiken av direktören Hugo Källkvist. Holmenbolaget gick sedermera i konkurs och både 

konkursboet och fordringsägarna yrkade att domstolen skulle förpliktiga Bilbolaget att svara 

för konkursfordringarna. Häradsrätten och HovR:en ogillade yrkandena. HD däremot biföll 

fordringsägarnas yrkande men inte konkursboets. Betalningsansvar kunde dock inte ske en-

bart p.g.a. att Källkvist var ägare till bolagen och den därav personella gemenskapen mellan 

bolagen. Inte heller p.g.a. att kommissionärsbolaget (Holmenbolaget) bedrivits uteslutande i 

huvudbolagets (bilbolaget) intresse. Mer signifikant var dock att kommissionärsbolagets till-

gångar inte var av den storlek som krävdes för att bolaget skulle kunna bedrivas självständigt 

och att rörelsetillgångar ej disponerades av kommissionärsbolaget förutom ett lager med bilar 

som dock ägdes av huvudbolaget. Senast varje räkenskapsårs bokslut överfördes från kom-

missionärsbolaget till huvudbolaget också vad som tillförts kommissionärsbolaget utifrån. 

Dessutom yttrade HD att rättsförhållandet mellan bolagen ”företett betydande avvikelser från 

vad som regelmässigt präglar ett vanligt kommissionsförhållande”. Avslutningsvis anfördes 

att ”[m]ed hänsyn till vad sålunda anförts bör Bilbolagets ställning med avseende på Holmen-

bolagets rörelse under angiven tid anses ha varit sådan att Bilbolaget får betraktas som den 

egentlige rörelseidkaren eller i allt fall såsom i så hög grad medverkande i verksamheten, att 

bolaget ej kan undgå att svara för rörelseförpliktelserna”.   

2.2.5 NJA 1982 s. 244  

Detta rättsfall gällde ett inomobligatoriskt rättsförhållande inom Byggmakoncernen. Ett utav 

dotterbolagen (Byggma Syd AB) och moderbolaget (Byggma AB) försattes i konkurs i maj 

1977 varefter fordringsägarna i dotterbolaget vände sig mot moderbolagets konkurs och yrka-

de att få bevaka fordringar där. Fordringsägarna åberopade i första hand avtalsrättsliga grun-

der och i andra hand att ansvarsgenombrott borde ske. Både TR och HovR ogillade talan en-

ligt den alternativa grunden. HD biföll yrkandet på avtalsrättsliga grunder, och tog därigenom 

inte ställning till frågan om ansvarsgenombrott. HovR:n yttrade sig dock i allmänna ordalag 

om ansvarsgenombrottsinstitutet och anförde följande:  
 

”Gemensamt för de fall där sådant genombrott har ansetts vara motiverat i relationen moder/dotterbolag torde 

vara att dotterbolagets verksamhet har drivits uteslutande för moderbolagets räkning med tillgångar som uppen-

bart varit en företagsekonomiskt otillräcklig bas för de risker och förpliktelser som verksamheten kunnat antagas 

medföra. Arrangemanget med dotterbolaget skall med andra ord framstå som ett klart, mot fordringsägarna illo-

jalt förfarande.” 

2.2.6 NJA 1992 s. 375  

I detta rättsfall hade ett ”letter of intent” utgetts genom kommunstyrelsens ordförande och 

kommunens kanslichef i Varbergs kommun. Dokumentet var tillställt Handelsbanken och 

innehöll bl.a. att Himle Turist AB, i vilket den kommunala stiftelsen Sol & Bad var majori-

tetsägare, skulle drivas på sådant sätt, att det kunde fullfölja sina åtaganden mot banken. Him-

le Turist AB och dess dotterbolag Leklandet i Varberg AB försattes sedermera i konkurs. 

Handelsbanken yrkade att kommunen skulle vara ersättningsskyldig för fordringarna mot 

Himle Turist AB dels på grund av ”letter of intent”-dokumentet och dels enligt reglerna om 

ansvarsgenombrott. Beslutet att utge ”Letter of intent”-dokumentet hade inte tagits i kommu-

nalfullmäktige, och därför ansågs det inte vara en utfästelse för framtiden. Gällande ansvars-

genombrottsgrunden anförde HD att banken i samband med krediternas lämnande var ”med-

veten om de förhållanden som från dess sida åberopas till stöd för yrkandet om betalnings-
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skyldighet för kommunen enligt principerna om ansvarsgenombrott. Redan av detta skäl fin-

ner HD att yrkandet inte heller kan bifallas på sådan grund”. Ond tro är med andra ord någon-

ting som i vissa situationer omöjliggör ansvarsgenombrott.  

2.2.7 Hovrätten för Västra Sverige T 272-89  

Citago AB (moderbolaget) ägde samtliga aktier i Götaverken Reparation Zäta AB (dotterbo-

laget) som bildats för rekrytering och uthyrning av arbetskraft inom den koncern där bolaget 

ingick. Bolagsordningen i dotterbolaget angav verksamhetsföremålet såsom att: ”utan vinst-

syfte ge service med anskaffande av produktionsresurser till enheter och bolag inom Götaver-

ken-koncernen samt utöva därmed förenlig verksamhet”. Moderbolaget avlönade merparten 

av dotterbolagets fyra-fem tjänstemän. År 1984 försattes dotterbolaget i konkurs och staten, 

som hade fordringar hos dotterbolaget, yrkade att moderbolaget skulle bli solidariskt betal-

ningsansvarig med dotterbolaget avseende fordringarna och anförde att ”[d]otterbolaget hade 

inget självständigt affärsmässigt syfte, inte heller någon självständig förvaltning och var där-

jämte underkapitaliserat i förhållande till den verksamhet som bedrevs. Bolagets verksamhet 

har därmed bedrivits på ett gentemot staten och övriga borgenärer otillbörligt sätt”.  

TR:n ogillade statens talan. HovR:n uttalade inledningsvis detta angående ansvarsgenom-

brott:  
 

”Det måste enligt hovrättens mening i första hand ankomma på lagstiftaren att formulera de undantag från 

grundprincipen som kan anses vara påkallade. Emellertid kan det inte heller godtas att situationer, där rena miss-

bruk av aktiebolagskonstruktionen föreligger eller där denna associationsform utnyttjas utan att något av de 

syften, som bär upp den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen är för handen, medför att t.ex. godtroende borgenärer 

drabbas på ett otillbörligt sätt.”   
 

Rekvisiten skulle enligt HovR:n vara dessa:  
 

”Enligt hovrättens mening är den grundläggande förutsättningen för att ett ansvarsgenombrott skall kunna kon-

stateras i ett fall av förevarande natur att gäldenärsbolaget inte bedriver någon i förhållande till moderbolaget 

självständig verksamhet. Underkapitalisering och osjälvständig förvaltning utgör därvid i sig sådana omständig-

heter som kan medföra att en verksamhet i sin helhet kan betecknas som osjälvständig.”  
 

HovR:n fastslog att underkapitalisering förelåg i dotterbolaget och att det var osjälvständigt i 

förhållande till moderbolaget. I princip var dotterbolaget inte mer än en personalavdelning 

inom moderbolaget. Moderbolaget ålades betalningsansvar för dotterbolagets skulder enligt 

principerna för ansvarsgenombrott.  

2.2.8 Övriga rättsfall 

Bland övriga rättsfall som kort kan omnämnas som relevanta finns NJA 1993 s. 188 som inte 

avhandlar ansvarsgenombrott i egentlig mening men som ändå är intressant eftersom det visar 

att vilseledande koncernkonstruktioner kan genomlysas. I Svea Hovrätt D 1215/82 omnämns 

ansvarsgenombrott som ett förekommande institut som konstitueras utav illojalt förfarande 

från moderbolagets sida, som dock ej var för handen i detta mål. Ansvarsgenombrott avhand-

lades även, men ansågs ej vara för handen, i domen från Hovrätten över Skåne och Blekinge, 

T-205/86. Sist men inte minst så uttalar sig justitieråden Håstad och Calissendorff om an-

svarsgenombrott i sin skiljaktiga motivering i NJA 2006 s. 420. De elaborerar i domen med en 

distinktion mellan frivilliga och ofrivilliga borgenärer, där den förra bör granskas restriktivare 

och den senare generösare i en bedömning om ansvarsgenombrott är för handen.    
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2.3 Ansvarsgenombrott i lagstiftningsarbetet 

2.3.1 SOU 1987:59 – Ansvarsgenombrott m.m.  

Den 18 oktober 1984 bemyndigade regeringen dåvarande statsrådet Wickbom att tillkalla en 

kommitté med uppdrag att utreda frågor om betalningsansvaret för juridiska personers skulder 

m.m. Kommittén antog namnet betalningsansvarskommittén.
19

 Huvuduppgiften för kommit-

tén var enligt direktiven som anfördes i statsrådsprotokollet den 18 oktober 1984 av dåvaran-

de chefen för justitiedepartementet, statsrådet Wickbom, att ”föreslå regler om ansvarsge-

nombrott”.
20

 Angående denna huvuduppgift uttalades vidare:  
 

”Utgångspunkten för kommittén bör vara att man inte genom en uppluckring av ansvarsfriheten skall hämma 

eller försvåra seriös näringsverksamhet. Principen om delägarnas frihet från ansvar för aktiebolags och förening-

ars skulder bör fortfarande vara vägledande. Regler om ansvarsgenombrott bör i första hand ta sikte på fall där 

det står klart att samhällets och andra borgenärers intressen illojalt har åsidosatts.”
21

    
 

Lagutskottet framhöll för sin del under den riksdagsbehandling som hösten 1982 resulterade i 

en begäran om att frågan om ansvarsgenombrott skulle utredas att ett särskilt skäl för detta var 

att rättsläget på området var oklart. Betalningsansvarskommittén ansåg att detta skäl var 

”tungt vägande” och uttalade att ”ett klargörande i lag av att ansvarsgenombrott under särskil-

da omständigheter kan ske samt en precisering av vilka omständigheter som i sådana fall mås-

te föreligga är ej endast till gagn för rättstillämpningen utan är i lika hög grad en rättssäker-

hetsfråga”.
22

 Vidare uttrycktes att det vore önskvärt att domstolarna oftare dömde till ansvars-

genombrott, vilket förutsågs bli en effekt utav en lagstiftning, eftersom det skulle göra institu-

tet mer känt för bolagsledningar. Kommittén kom således fram till ett lagförslag som hade 

följande innehåll:  
 

”1 kap. 1 a § 

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

sitt inflytande över bolaget på ett gentemot borgenärerna otillbörligt sätt, svarar delägaren solidariskt med bola-

get för vad som brister. Ansvar inträder dock inte i annat fall än då bolagets ekonomiska underlag varit uppen-

bart otillräckligt i förhållande till verksamhetens art och omfattning samt till förutsebara risker. För förpliktelser 

på grund av avtal med viss borgenär inträder ej ansvar för delägare, som gjort vad som på honom skäligen an-

kommit för att upplysa borgenären om bolagets ekonomiska förhållanden.  

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

de grunder som anges i första stycket.  

Ifråga om rätt att påkalla betalningsansvar enligt vad nu är sagt och om väckande av talan härom tillämpas 

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

Som synes i lagförslagets andra stycke finns en mening om ansvarighet för annan än aktieäga-

re om denne har ett bestämmande inflytande över bolagets verksamhet. Jag återkommer till 

denna fråga under 2.5 nedan. Kommittén laborerade med två rekvisit, som framgår av försla-

get, nämligen otillbörlighetsrekvisitet och underkapitaliseringsrekvisitet. Det rekvisit som 

saknades, och som förekommer i doktrinen, är osjälvständighetsrekvisitet. 

Kommittén ansåg att det inte var möjligt att i lagregeln utförligt beskriva alla tänkbara för-

faranden som borde föranleda ansvarsgenombrott och paragrafen nödgades därför bli allmänt 

                                                 
19

 SOU 1987:59 s 3.   
20

 A a s 37 och 107.   
21

 A a s 40 och 107.   
22

 A a s 95.  



14 

 

hållen och uppgiften att fylla regeln med en närmare innebörd passades vidare till rättstilläm-

paren. Anledningen till detta var att det ansågs att en för detaljerad bestämmelse riskerade ett 

enkelt kringgående och/eller att eventuellt godtagbara fall skulle av misstag falla därinunder.
23

       

2.3.2 Prop. 1990/91:198 – Om ändringar i aktiebolagslagen m.m.  

2.3.2.1 Lagrådet 

I prop. 1990/91:198 s. 42-45 redovisas för lagrådets ställningstagande till betalningsansvars-

kommitténs lagförslag. Lagrådet ansåg att förslaget var ”principiellt djupgående genom att det 

bryter huvudprincipen om delägares personliga ansvarsfrihet, men att det i praktiken riktar sig 

mot företeelser som ingen lär vilja försvara.” Enligt lagrådet markerades det ”kraftigt i remis-

sen att ansvarsgenombrott skall vara en undantagsföreteelse och endast aktualiseras i sådana 

kvalificerade fall där rättspraxis sedan länge gjort undantag från huvudregeln.” Lagrådet an-

såg att lagförslaget hade ”klara huvudlinjer” men fann ändå att det var särskilt motiverat att 

lagrådsgranskningen inriktades på mera ”principiellt juridiska överväganden”. Anledningen 

var att det verkade som om ” synpunkter av politisk art har spelat in” eftersom det, trots lag-

förslagets klara huvudlinjer, ”väckt så påtagliga motsättningar” i remissen. Särskilt motiverat 

var det med principiella juridiska överväganden p.g.a. ”den begränsade praktiska betydelse 

som förslaget avses få” p.g.a. att bestämmelsen var en undantagsföreteelse.
24

  

Lagrådet kom efter sin granskning fram till att ”förslaget om ansvarsgenombrott inte bör 

genomföras i föreliggande skick”. Till skillnad mot betalningsansvarkommittén ansågs att 

rekvisiten i en eventuell lagparagraf var tvungen att ha mer specificerade rekvisit, och en yt-

terligare fördjupad utredning behövdes därför för att klargöra vilka ” företeelser som bör träf-

fas av lagregler”. Om en fördjupad utredning över huvud taget var möjligt var dock ”osäkert” 

enligt lagrådet.
25

  

Lagrådet hade fäst sig vid att det inte förelåg något egentligt behov av en lagstiftningsåt-

gärd eftersom ”ansvarsfrihetsprincipen redan för länge sedan har brutits igenom i rättspraxis”. 

Det som lagrådet verkar avse är att ansvarsgenombrott sedan länge har funnits i svensk rätt 

och är ett faktum. Lagrådet tyckte dock att det fanns ett värde i att kodifiera rättspraxis, utan 

att specificera vilket värde detta var, men de ansåg att betalningsansvarskommitténs förslag på 

kodifiering inte innebar någon förbättrande klarhet utan det medförde istället risker ur rättssä-

kerhetssynpunkt. De menade till och med att lagförslaget inte ens kunde ”betraktas som en 

kodifiering av rättspraxis”.
26

  

Lagrådet hade synpunkter på otillbörlighetsrekvisitet och underkapitaliseringsrekvisitet 

som ansågs ge ”utrymme för vitt skilda tolkningar alltefter tolkarens allmänna attityd till när-

ingslivets seder och villkor.” Inte heller motiven bringade någon vidare klarhet över dem.
27

  

 

 

 

                                                 
23

 SOU 1987:59 s 129.   
24

 Samtliga citat i detta stycke är hämtade från s. 42 i prop. 1990/91:198.  
25

 Samtliga citat i detta stycke är hämtade från s. 45 i a a. 
26

 Samtliga citat i detta stycke är hämtade från s. 43 i a a. 
27

 Samtliga citat i detta stycke är hämtade från s. 44 i a a. 
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2.3.2.2 Kommentar till lagrådets granskning  

Enligt min mening blundar lagrådet för verkligheten i samband med slutsatserna i sin 

granskning. De slår fast att ansvarsgenombrott existerar i Svensk rätt genom praxis men de 

anser att kommitténs kodifiering är byggd på felaktiga slutsatser dragna ur denna praxis. Istäl-

let ansåg de att en fördjupad utredning behövdes om en ” tillfredsställande lösning” ville nås 

om hur rekvisiten skulle utformas. Om detta ens är möjligt var till och med de själva osäkra 

på. I realiteten innebär lagrådets ställningstagande att ansvarsgenombrottsinstitutets närmare 

innebörd överlämnades till rättstillämparen att avgöra, utan någon som helst vägledning från 

lagstiftarens sida. Frågan är väl om inte detta öppnar upp än mer för det som lagrådet befara-

de, nämligen: ”vitt skilda tolkningar alltefter tolkarens allmänna attityd till näringslivets seder 

och villkor”. Enligt min mening gör lagrådet inget annat än att ”ducka” för frågan, och rätt-

färdigade detta inför sig själv genom att fästa sig vid att ansvarsgenombrott var så pass sällan 

förekommande.  

2.3.2.3 Departementschefen 

Föredraganden kom till en annan slutsats än lagrådet, men genomdrev ändå inte lagstiftning-

en. Troligtvis på grund av att lagrådets hårda kritik. Föredraganden ansåg att en precisering av 

förutsättningarna för ansvarsgenombrott skulle underlätta en enhetlig rättstillämpning och öka 

graden av förutsebarhet. Att lagfästa ansvarsgenombrott skulle vidare motverka missbruk av 

aktiebolagsformen.
28

  

Föredraganden vände sig också emot lagrådets beskrivning av otillbörlighetsrekvisitet och 

underkapitaliseringsrekvisitet såsom varande vaga och ledande till rättsosäkerhet. Han fäste 

vikt vid att rekvisiten inte skulle bedömas isolerat utan sammantaget med övriga rekvisit i 

förslaget. Dessutom inflikades att otillbörlighetsrekvisit förekommer i annan lagstiftning och 

således inte utgör det unikum som lagrådet ville påskina. Föredraganden vek sig dock för lag-

rådet och uttalade att ”[m]ed hänsyn till lagrådets inställning är jag emellertid inte beredd att 

nu föreslå regler om ansvarsgenombrott. Dessa frågor bör i stället utredas vidare i syfte att om 

möjligt precisera rekvisiten ytterligare.”
29

  

2.3.3 SOU 2001:1 – Ny aktiebolagslag 

Det dröjde tills 2001 innan något nytt utredningsarbete färdigställdes och denna gång var det 

utav Aktiebolagskommittén som fått ”regeringens uppdrag att lägga fram ett förslag till lagre-

glering av institutet ansvarsgenombrott”.
30

 Även aktiebolagskommittén duckade, precis som 

lagrådet, för frågan och uttalade att övervägandena mynnat ut i slutsatsen att den ”inte nu bör 

föreslå en generell regel om ansvarsgenombrott”.
31

 D.v.s. varken ett klart positivt eller nega-

tivt besked, utan frågan sköts ånyo upp till senare avgörande. Kommittén fäste stor vikt vid 

lagrådets granskning av SOU 1987:59. Aktiebolagskommittén föreslog däremot en specialre-

gel om ansvarsgenombrott på miljöbalkens område.
32

  

 

                                                 
28

 Prop. 1990/91:198 s 6.   
29

 A a s 7. 
30

 SOU 2001:1 s 281.   
31

 A a s 289.   
32

 A a s. 289 ff.   
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2.3.4 Prop. 2004/05:85 – Ny aktiebolagslag 

Regeringen valde att inte föreslå någon generell regel om ansvarsgenombrott i 2005 års ABL. 

I bakgrunden beskrevs att ”i rättspraxis har det förekommit att aktieägarna utan uttryckligt 

lagstöd har ålagts ett generellt ansvar för bolagets förpliktelser när principen om aktieägarnas 

ansvarsfrihet ansetts leda till ett icke godtagbart resultat (se främst NJA 1947 s. 647).”
 33

 Att 

ansvarsgenombrottet som sådant existerade, betvivlades med andra ord inte heller denna gång. 

Regeringen anförde, i skälen för sin bedömning, att ansvarsgenombrott skulle vara fortsatt 

möjligt i framtiden när ”principen om aktieägarnas frihet från personligt betalningsansvar 

leder till stötande konsekvenser.”
34

 Från principiella utgångspunkter ansåg regeringen därför 

att det i och för sig fanns anledningar att se positivt på en lagregel om ansvarsgenombrott. 

Sammantaget fann dock regeringen att problemen och olägenheterna med att lagreglera an-

svarsgenombrottet övervägde. En sådan risk var att aktiebolagsformens användbarhet och 

attraktivitet skulle äventyras därav och att detta i sin tur skulle påverka hela näringslivets ut-

vecklingsmöjligheter. Dessutom nämndes det som tagits upp tidigare, nämligen problemet att 

konstruera rekvisiten i en generell lagregel om ansvarsgenombrott. Även det faktum att det är 

mycket ovanligt internationellt med generella lagregler om ansvarsgenombrott borde enligt 

regeringen tillmätas vikt.
35

 

Sist men inte minst lades en viktig mening in som löd att: ”[v]årt ställningstagande i denna 

fråga innebär givetvis inget hinder för domstolarna att tillämpa – och vidareutveckla – de 

principer som har vuxit fram i rättspraxis när det gäller ansvarsgenombrott”.
36

 Regeringen tog 

alltså ställning för att det är domstolarna som ska utforma den närmare innebörden av an-

svarsgenombrottsinstitutet. 

2.3.5 SOU 2008:49 – Aktiekapital i privata aktiebolag. 

Helt kort finns det också anledning att redogöra för SOU 2008:49 som visserligen gällde en 

utredning om eventuell sänkning av aktiekapital i privata aktiebolag. Utredningen uttalade sig 

dock kort om ansvarsgenombrott och ansåg att det varken i praxis eller i doktrin hade ”fast-

slagits någon klar definition av ansvarsgenombrott i Sverige”.
37

 Kommittén hänvisade dock 

till tre rekvisit som antytts i doktrinen, nämligen osjälvständighetsrekvisitet, otillbörlighets-

rekvisitet och underkapitaliseringsrekvisitet.  

Andersson uttalar att kommittén skulle vara negativt inställd till utvecklingen av mer preci-

serade rekvisit för ansvarsgenombrott
38

. Han hänvisar till sid 96 i utredningen där detta inte 

framgår uttryckligen enligt mig, men där det skrivs om en ökad risk för fler ansvarsgenom-

brottsfall i domstolarna om kravet på lägsta tillåtna aktiekapital helt tas bort, som jag antar är 

vad han avser. Det skulle få betydelse för det s.k. underkapitaliseringsrekvisitet som på så sätt 

skulle blivit tydligare utrett. Detta skulle vara någonting negativt, enligt kommittén, eftersom 

fler ansvarsgenombrott anses urholka principen om det begränsade ansvaret för bolagets för-

pliktelser.   

                                                 
33

 Prop. 2004/05:85 s 206.   
34

 A a s 207. 
35

 A a s 207 f.  
36

 A a s 208.   
37

 SOU 2008:49 s 55.   
38

 Andersson 2010 s 291.   

http://juridik.thomsonreuters.se/app/document?stid=se-doclink&doclink=NJA_1947_S_0647&crumb-action=append&crumb-label=2004%2F05%3A85+Ny+aktiebolagslag&crumb-uri=%2Fapp%2Fdocument%3Fdocguid%3Di7E62EB980D2D2857E040DF0A17655DDD


17 

 

2.4 Ansvarsgenombrott i doktrinen 

2.4.1 Existerar ansvarsgenombrott i svensk rätt?  

Som nyss berörts nämndes tre rekvisit för ansvarsgenombrott i SOU 2008:49, nämligen 

osjälvständighetsrekvisitet, otillbörlighetsrekvisitet och underkapitaliseringsrekvisitet varpå 

kommittén hänvisade till Anderssons bok
39

. Andersson anser för sin del att den svenska an-

svarsgenombrottspraxisen är mager och att det inte går att ”dra några bestämda slutsatser för 

exakt vilka omständigheter som i kombination med varandra konstituerar (respektive inte 

konstituerar) ansvarsgenombrott och hur pass kvalificerade de måste vara var för sig och till-

sammans”.
40

 Han anser dock att det i praxis finns vissa ”omständigheter [som] regelmässigt 

har tillmätts betydelse”,
41

 varpå han går igenom de nyss nämnda rekvisiten och utvecklar 

dem. 

Som nämnts i inledningen finns det dock åsikter i doktrinen som gör gällande att ansvars-

genombrott aldrig förekommit i någon dom från HD. På senare tid är Svensson den som häv-

dat detta mest bestämt
42

. Svensson gör i sin artikel en jämförelse mellan de rättsfall han be-

nämner som ansvarsgenombrottsfallen
43

 och rörelsefallen
44

. De senare inordnas nämligen av 

Grönfors tillsammans med ansvarsgenombrottsfallen under begreppet bulvanskap.
45

 Grönfors 

har alltså en alternativ förklaring (bulvanskap) till utgången i ansvarsgenombrottsfallen, istäl-

let för att det skulle röra sig om just ansvarsgenombrott. Även Lindskog har lanserat alternati-

va förklaringar, och menar att fallen är exempel på en regel om namnlån
46

.     

Svensson kommer, efter att ha analyserat rättsfallen, fram till följande slutsats:  
 

”De s.k. ansvarsgenombrottsfallen kan sammanfattningsvis förklaras enligt följande: NJA 1935 s. 81 och 1975 s. 

45 utgör tillsammans med de fyra rörelsefallen exempel på tillämpning av en särskild rättsregel om betalningsan-

svar vid drivande av rörelse. I NJA 1942 s. 473 tillämpades en grannelagsrättslig skadeståndsregel (nu 32 kap. 6 

MB) och frågan var vem som vid tillämpning av denna regel skulle betraktas som byggherre, varvid rättsregeln 

om betalningsansvar vid drivande av rörelse tilläts påverka bedömningen. Utgången i NJA 1947 s. 647 utgör 

istället ett exempel på tillämpning av den då gällande regeln att en företagare ansvarar för utomobligatorisk ska-

da som orsakas av självständig driftsledning.”
47

 
 

Efter detta konstaterande yttrar Svensson en ovanligt syrlig kommentar när han fastslår att 

eftersökandet ”efter gemensamma rekvisit i form av underkapitalisering, osjälvständighet och 

otillbörlighet är därmed dömt att misslyckas”.
48

 Svensson anser därför att stöd inte kan åbero-

pas ur praxis för konstruktionen och existensen av ansvarsgenombrott, eftersom institutet inte 

                                                 
39

 SOU 2008:49 s 55. Den bok som avses är den som nämnts i föregående not.    
40

 Andersson 2010 s 286.   
41

 A a s 287.    
42

 Se, Svensson 2010 som är en bearbetning och förkortning av nämnda författares examensarbete ”Ansvarsge-

nombrott – ett existerande institut i svensk rätt?”.  Examensarbetet har det imponerande omfånget av 92 sidor.  
43

 NJA 1935 s. 82, NJA 1942 s. 473, NJA 1947 s. 647 och NJA 1975 s. 45. Se 2.2 ovan för en kort sammanfatt-

ning av fallen.  
44

 NJA 1925 s. 652, NJA 1928 s. 57, NJA 1930 s. 306 och NJA 1939 s. 228.    
45

 Svensson 2010 s 237 och Grönfors 1961 s 308. För genomgång av begreppet bulvanskap, se Svensson 2010 s 

248 ff och Grönfors 1961 s 308 ff.    
46

 Svensson 2010 s 237 och Lindskog 1990 s 20 f. För genomgång av begreppet namnlån, se Svensson 2010 s 

240 ff och Lindskog 1990 s 20 f och s 46.      
47

 Svensson 2010 s 267.   
48

 A a s 267 f.   
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existerar i svensk rätt. Han anser vidare att doktrinen bör sysselsätta sig med att istället ta reda 

på om ansvarsgenombrott bör finnas i svensk rätt.
49

  

2.4.1.1 Slutsatser angående existensen av ansvarsgenombrott i svensk rätt 

Svensson erkänner i slutet av sin artikel det ”betydande stöd” som ansvarsgenombrott har i 

doktrinen, och i övrigt, samt att det också används i domstolarna.
50

 Att ansvarsgenombrott 

inte existerar, som Svensson anser, borde ju dock omöjliggöra att det används i domstolarna. 

För om det används borde det väl innebära att det existerar? Svensson kommer runt detta ge-

nom att påstå att tillämpningen sker på ”oklara grunder”.
51

  

Enligt min mening är Svenssons arbete beaktansvärt och han har flera poänger i sin artikel. 

Många av de äldre rättsfallen ter sig efter hans genomgång också som uttryck för andra rätts-

regler än en regel om ansvarsgenombrott. Men den svenska rätten är inte statisk och existerar 

inte i ett vakuum. Betalningsansvarskommittén var av den uppfattningen att aktieägare under 

vissa förutsättningar kunde förklaras skyldiga att fullgöra bolagets förpliktelser enligt ”all-

männa rättsgrundsatser”. Kommittén uttalade vidare att ”när så sker brukar man tala om an-

svarsgenombrott”.
52

 Rodhe nämner rättsfallet NJA 1947 s. 647 som det enda i HD:s praxis där 

ansvarsgenombrott statueras mot aktieägare.
53

 Vidare uttalar han att HD:s domskäl inte är 

”särskilt klargörande” och att domen därför också tolkats på många olika sätt, men därefter 

anförs följande:  
 

”Jag tror emellertid inte att man gör domstolen orätt, om man sätter in domen i ett internationellt perspektiv och 

därvid återfinner tre allmänt gängse rekvisit, vilka tillsammans motiverar ansvarsgenombrott: bolaget hade intet 

självständigt affärsmässigt syfte, bolaget hade ingen självständig förvaltning, och bolaget var underkapitaliserat i 

förhållande till den verksamhet det skulle bedriva.”               
 

För att förstå ansvarsgenombrottsinstitutet så finns det alltså enligt Rodhe, goda skäl att se 

domen i en internationell kontext eftersom ansvarsgenombrott är något som också förekom-

mer i flertalet länder där aktiebolagsformen existerar. Att ansvarsgenombrottet på detta sätt 

närmast skulle ”importeras” in i svensk rätt är inte speciellt ovanligt utan allmänna rättsgrund-

satser kan ”komma in” på detta sätt, enligt Hellner, när det ansetts lämpligt för den inhemska 

rättsutvecklingen.
54

   

Om ansvarsgenombrott är en allmän rättsgrundsats kan det dessutom vara intressant att 

knyta an till historien för att vidare underbygga dess relevans. Ut detta perspektiv blir an-

svarsgenombrottet närmast att se som huvudregeln, p.g.a. att det personliga ansvaret för fysis-

ka personer är starkare, äldre och mer basalt än det hos juridiska konstruktioner, s.k. juridiska 

personer. Moberg nämner i sin bok att det begränsade ansvaret fanns även innan den första 

aktiebolagslagen men att det då var ett undantag i form av ett privilegium som ”rättfärdigades 

med hänvisning till en allmän nyttosynpunkt i och med att man kunde få igång stora industri-

                                                 
49

 Svensson 2010 s 269.   
50

 A st.   
51

 A st.   
52

 SOU 1987:59 s 43.   
53

 Rodhe 1984 s 486. Han nämner dock också NJA 1975 s. 45 som ett ansvarsgenombrottsfall, även om detta 

inte skedde mot aktieägarna utan mot ett systerbolag, samt NJA 1982 s. 244 som avgjordes på avtalsrättsliga 

grunder men som han anser ändå har intresse ur koncernrättslig synpunkt; se sid 487 ff.   
54

 Hellner 1994 s 120.   
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företag”.
55

 Moberg citerar sedan lagutskottets betänkande 1845:99 s. 16-17 där det slås fast att 

aktiebolag normalt bildades för ”utförande af större företag, till befordrande af viktigare än-

damål, såsom kanalers öppnande m.m. samt öfverstiga i allmänhet några få enskildes förmå-

ga, eller äro förenade med sådan osäkerhet i afseende på utgången och den deraf väntade vinst 

att enskilde ej vilja blottställa sig för äfventyret af betydligare förluster eller för vidsträcktare 

ansvarighet”.
56

 Enligt min mening finns det anledning att reflektera i tankebanor såsom att det 

personliga ansvaret är huvudregeln och att det begränsade ansvaret i form av aktiebolaget är 

undantaget. Ett undantag som tillskapats för samhällets bästa. En gång i tiden förhöll det sig 

på detta sätt, och om någon idag begagnar sig av aktiebolagsformen i strid med detta syfte 

vore det inte omöjligt att se det som att huvudregeln bryter igenom och ålägger ett personligt 

ansvar. Även om aktiebolaget i och för sig numera kommer allmänheten oändligt mycket mer 

indirekt till nytta än från början.  

Stattin nämner också att syftet med det begränsade ansvaret är att möjliggöra verksamheter 

som det allmänna av ett eller annat skäl ansett vara betydelsefullt. Stattin uppmärksammar 

embryonala stadier av detta redan i romersk rätt, men nämner också mer moderna syften så-

som chansen för människor att investera i mer riskfyllda idéer för samhällets bästa och möj-

liggörandet av ekonomisk mobilitet genom att förändringar i ägarledet kan ske utan komplika-

tioner.
57

 Det bör dock nämnas att Stattin använder denna information i argumentation för att 

ansvarsgenombrottet skall tillämpas väldigt restriktivt. För egen del håller jag med om detta, 

men anser ändock att det personliga ansvaret (genom ansvarsgenombrott) bör kunna ses som 

en ännu mer fundamental regel snarare än ett undantag. Detta trots att denna regel griper in 

väldigt sällan i svensk rätt tack vare vår omfattande lagreglering av det personliga ansvaret. I 

detta skede kan det vara relevant att jämföra med amerikansk rätt där ”piercing the corporate 

veil” tillämpas oftare i domstolar. Det betyder inte att principen om det begränsade ansvaret är 

svagare där än här, bara att det är annorlunda utformat. Tas hänsyn till ”ansvarsgenombrott” 

som är lagreglerat och hur ofta det begränsade ansvaret då bryts igenom, framgår bilden av 

ansvarsgenombrottet som en rättsgrundsats än mer.  

Enligt Svensson sker tillämpningen av ansvarsgenombrottet i domstolarna på ”oklara 

grunder”, men det bör hållas i åtanke, som Stattin nämner, att detta inte är något som brukar 

hindra teoribildningen i civilrätten i övrigt.
58

 Exempelvis sker bedömningar enligt förutsätt-

ningsläran också relativt skönsmässigt.
59

 Det faktum att ansvarsgenombrott ändå används i 

domstolarna, att det beskrivs som en realitet i lagstiftningsarbetet, att det omskrivs och debat-

teras i doktrinen, att det förekommer utomlands och att det utarbetas rekvisit i konformitet 

med institutets utformning utomlands gör enligt mig att man bör se ansvarsgenombrottet som 

en rättslig realitet, närmast i form av en allmän rättsgrundsats. En kritisk åsikt kan inflikas 

mot denna slutsats; nämligen att det är en enkel förklaring att se ansvarsgenombrott som en 

realitet genom att beskriva det som en sådan. Men denna kritik kan i sådana fall också riktas 

mot andra allmänna rättsgrundsatser som väldigt sällan tillämpas, t.ex. förutsättningsläran.
60

 

                                                 
55

 Moberg 1998 s 30.   
56

 A st.   
57

 Se Stattin 2010, s 9-10.  
58

 Stattin 2008 s 437.  
59

 Hellner 1994 s 118.   
60

 Se om allmänna rättsgrundsatser, Hellner 1994 s 117 ff.   
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Sist men inte minst kan också tilläggas att synen på ansvarsgenombrott som en allmän rätts-

grundsats inte är helt unik utan den delas också av Andersson.
61

 Han uttalar vidare att i ”den 

aktiebolagsrättsliga litteraturen torde i princip alla var ense om att en rättsgrundsats … existe-

rar” som leder till ”ett personligt betalningsansvar (för ägarna) för en associations skulder”.
62

 

Tiden då ansvarsgenombrottets ”vara eller icke vara” debatterades borde således sedan länge 

vara förbi.
63

           

2.4.2 Rekvisiten för ansvarsgenombrott 

I och med att ansvarsgenombrott, enligt de flesta, får anses var ett i Sverige existerande 

rättsinstitut kommer jag i det följande gå igenom rekvisiten för när det får anses att ansvaret 

kan bryta igenom. Det traditionella sättet att göra detta på är att försöka härleda rekvisiten 

främst ur rättspraxis, men som ovan berörts kan ur denna praxis lika gärna slutsatsen dras, likt 

Svensson gör, att ansvarsgenombrott inte förekommit i någon HD-dom. Av denna anledning 

kommer jag istället att försöka sammanfatta rekvisiten såsom de kommer till uttryck i doktri-

nen och lagstiftningsarbetet, eftersom det verkar som om svenska domstolar använt sig av 

dessa när de utformat sina domar.
64

  

Eftersom ansvarsgenombrott ses som ett existerande rättsinstitut har av förklarliga skäl en 

sammanställning av nyss beskrivet slag företagits redan tidigare, t.ex. av Brocker & Grapa-

tin
65

. Brocker & Grapatin ser det svenska ansvarsgenombrottsinstitutet som så närbesläktat 

med dess motsvarighet i de nordiska länderna, främst Norge och Danmark, att de i sitt arbete 

beaktade även rättsfall och doktrin från dessa länder.
66

 Detta är ytterligare ett argument för att 

ansvarsgenombrott bör ses i en större kontext och därigenom närmast som en allmän rätts-

grundsats. Bilden av det ”svenska ansvarsgenombrottsinstitutet” som en del av ett samnor-

diskt institut förstärks också av att den danske författaren Werlauff uttalar sig om ”gennemb-

rudsbetingelserne” som kan sammanställas ur ”nordiske domspraksis” och Stattin nämner 

också ”nordisk praxis” som den grund vari preciseringar av ansvarsgenombrottsinstitutet 

finns
67

.      

Brocker & Grapatin pekar i sin sammanställning på att det förekommer en rad olika model-

ler, när ansvarsgenombrott kan anses motiverat. Vissa faktorer i doktrinen förekommer dock 

mer frekvent än andra, trots olikheterna mellan modellerna: 
 

”[Det] stora flertalet [anser] att underkapitalisering i förhållande till verksamhetens art och/eller omfattning är en 

nödvändig men inte tillräcklig betingelse för ansvarsgenombrott. Härutöver fordras någon form av illojalt eller 

klandervärt beteende hos aktieägare. … Även det förhållande att bolaget saknar självständig verksamhetsföre-

mål samt en – i förhållande till de intressen som kontrollerar bolaget – självständig förvaltning återfinns hos 

                                                 
61

 Andersson 2002 s 250.   
62

 A a s 255.   
63

 Detta är ingen ovanlig åsikt, tvärtom. Se t.ex. Moberg 1998 s 82, där han nämner att tiden då man försökte 

inordna ansvarsgenombrottsfallen under andra rättsinstitut t.ex. bulvaninstitutet är förbi och att det numera exi-

sterar en ansvarsgenombrottsteori i Sverige.  
64

 Se t.ex. främst Hovrätten för Västra Sverige T 272-89 (ovan under 2.2.7.) men även den nya HovR domen 

som kommer avhandlas nedan under kapitel 3.  
65

 Brocker & Grapatin 1996 s 30 ff.  Se även Moberg 1998 s 68 ff.    
66

 Brocker & Grapatin 1996 s 29 f.  
67

 Se Werlauff 1991 s. 32 och Stattin 2008 s. 437.   
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flertalet författare, dock inte heller de som faktorer som ensamma kan konstituera ett ansvarsgenombrott. … 

Majoriteten anser att en sammanvägning av ett flertal faktorer måste göras.”
68

 
 

Som synes är det i princip de tidigare nämnda rekvisiten; (1) osjälvständighetsrekvisitet, (2) 

otillbörlighetsrekvisitet och (3) underkapitaliseringsrekvisitet.
69

 Dessa tre rekvisit nämns ock-

så av andra författare utöver de som var med i sammanställningen av Brocker & Grapatin
70

. 

Andersson har företagit en självständig analys av praxis och även han har funnit de tre rekvi-

siten, men han har också adderat (4) ett krav på god tro hos borgenären som åberopar an-

svarsgenombrott och (5) ett dominerande eller bestämmande inflytande, över bolaget, från 

den aktieägare som drabbas av ansvarsgenombrottet.
71

 Stattin ansluter till Andersson och an-

ser att dessa rekvisit är de som kan antecknas ”från nordisk rätt”.
72

 Andersson nämner vidare, 

vid sin egen genomgång av doktrinen, att samtliga de rekvisit som nämns ovan (1-5) ”före-

kommer i litteraturen även om ordvalet och terminologin skiljer sig åt”.
73

 Förutom dessa 

nämner Andersson andra omständigheter som framlyfts i doktrinen som överlappar tidigare 

nämnda rekvisit men även sinsemellan. Dessa är (a) förhandenvaron av bolag under kontroll 

av få aktieägare, (b) förhandenvaron av någon som utövat dominerande rådighet över bolaget 

och frånvaron av sådan reell organisatorisk och ekonomisk oavhängighet som ABL förutsät-

ter, (c) avsaknad av självständig förvaltning, och (d) frånvaron av ”eget intresse” hos bolaget, 

samt (e) förekomsten av illojal dränering av bolagets tillgångar till fördel för aktieägarna.  

Eftersom det verkar råda mest enighet om rekvisiten 1-5 kommer dessa att beröras mer 

nedan. Jag kommer dock enbart att gå igenom dem översiktligt, och därav kommer också rek-

visitens innehåll beskrivas på ett generellt plan för att innefatta flertalets syn på rekvisiten. 

Sist men inte minst kan dock nämnas att Brocker & Grapatins egna slutsatser är att inga rek-

visit alls behövs utan att en helhetsbedömning borde företas där särskild vikt läggs vid om 

eventuellt missbruk eller annat illojalt beteende kan påvisas. Enligt dem borde illojalt beteen-

de t.ex. vara ett de facto åsidosättande av ABL:s ”bestämmelser om bolagets organisation … 

på ett sätt som tyder på att något ’bolag’ i lagens mening inte förelegat.”
74

   

2.4.2.1 (1) Osjälvständighetsrekvisitet 

Enligt Andersson kommer detta rekvisit till uttryck i NJA 1947 s. 647 och NJA 1975 s. 45 

fast med en annan terminologi. Motsvarande krav finns också i NJA 1982 s. 244, NJA 1935 s. 

81 och NJA 1942 s. 473.
75

 Enlig Stattin har detta rekvisit främst kommit till uttryck i form av 

ekonomisk osjälvständighet i svensk praxis. Med detta menar han bolag med sådan frånvaro 

av självständig ekonomisk ställning att det i realiteten inte skulle överlevt på egen hand.
76
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Moberg nämner också osjälvständighet avseende förvaltningen som en annan form av osjälv-

ständighet.
77

   

2.4.2.2 (2) Underkapitaliseringsrekvisitet  

Andersson anser att detta rekvisit betonas mer eller mindre klart i NJA 1947 s. 647 och NJA 

1975 s. 45 och mer eller mindre uppenbart i NJA 1935 s. 81 och NJA 1942 s. 473.
78

 Nerep 

nämner detta som det centrala rekvisitet som förekommer i samtliga doktrinuttalanden.
79

 An-

dersson nämner vidare att detta rekvisit förekommer i en eller annan form i alla undersök-

ningar oavsett nationalitet, samt i rättspraxis nationellt och internationellt. Werlauff anser 

också att ”alvorlig underkapitalisering” är en omständighet som ”klart virket gennembrudsbe-

grundende”.
80

   

Stattin delar in underkapitaliseringen i initial eller uppkommen och formell eller funktio-

nell där alla fyra kan leda till ansvarsgenombrott. Initial underkapitalisering avser otillräcklig 

kapitalgrundval vid bolagets bildande utifrån formella eller funktionella kriterier. Uppkom-

men underkapitalisering avser otillräcklig kapitalgrundval i bolaget efterhand, genom dess 

verksamhetsmässiga utveckling i formellt eller funktionellt hänseende. Formell underkapitali-

sering avser brist på sådant eget kapital som någon rättslig föreskrift kräver, t.ex. förbrukat 

aktiekapital, medan funktionell avser otillräckligt kapital i bolaget sett till dess verksamhet.
81

    

2.4.2.3 (3) Otillbörlighetsrekvisitet  

Andersson anser att detta rekvisit inte är helt lätt att ”hitta” och att det utgörs av en kombina-

tion av de två ovannämnda rekvisiten och andra omständigheter i olika kombinationer och 

styrkor.
82

 Enligt Stattin framkommer detta rekvisit i de flesta rättsfall och framställningar, 

men dess innebörd är oklar. Han nämner att en sammantagen bild av omständigheterna, likt 

den av Andersson ovan beskrivna, skulle kunna vara en innebörd av otillbörlighetsrekvisitet 

och kallar detta ett osjälvständigt otillbörlighetsrekvisit. En annan innebörd ges om det istället 

är ett självständigt otillbörlighetsrekvisit som avses, vid sidan av osjälvständighet och under-

kapitalisering, innebärande ett direkt oredligt förfarande mot borgenärer när tillgångar från-

hänts bolaget på ett bedrägligt sätt till förfång för dess borgenärer. Detta sist nämnda rekvisit 

skulle i sådana fall motsvaras av rekvisiten ”fraud”, ”fraudulent conveyances” eller ”chipho-

ning of funds” i ansvarsgenombrottets anglosaxiska ”kusin”. Enligt Stattin saknas det dock en 

sådan form av självständigt rekvisit i svensk rätt och han ansluter därmed till Anderssons be-

skrivning av rekvisitet. Det osjälvständiga otillbörlighetsrekvisitet var också det som föreslogs 

i betalningsansvarskommitténs förslag.
83

    

2.4.2.4 Rekvisit (4) och (5) 

Sist men inte minst kan också nämnas de två sista rekvisit som inte ordagrant nämns i all 

doktrin men som enligt Andersson finns där. Rekvisit 4 avser god tro hos borgenären som ett 

krav för att denne ska kunna göra gällande ansvarsgenombrott och följer av NJA 1992 s. 375. 
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Enligt Stattin finns detta rekvisit både i svensk och i utländsk praxis.
84

 Rekvisit 5 avser aktie-

ägare med dominerande eller bestämmande inflytande i det bolag där ansvarsgenombrottet 

varit aktuellt vilket enligt Andersson förekommit i samtliga relevanta rättsfall. 
85

     

2.5 Ansvarsgenombrott för styrelseledamöter m.fl. 

2.5.1 Betalningsansvarskommittén SOU 1987:59 

Som nämnts under 2.1 finns det vissa lagstadgade fall av personligt betalningsansvar och vis-

sa av dessa är också riktade mot styrelseledamöter. Följande är några icke uttömmande exem-

pel. Ledamöterna ska bland annat, för att undandra sig skadeståndsansvar enligt 29 kap. ABL, 

i sin verksamhet iaktta tillräcklig omsorg vid utförande av sitt uppdrag i bolag. Styrelseleda-

möterna kan också bli ansvariga om de inte uppfyller förpliktelserna i samband med tvångs-

likvidation i 25 kap. ABL. Det finns också en risk att styrelseledamöter överträder regler som 

är straffsanktionerade i 30 kap. ABL och i brottsbalken, t.ex. trolöshets-, förskingrings- och 

borgenärsbrott.  

Vad som ska behandlas i det följande är dock ”egentligt” ansvarsgenombrott mot styrelse-

ledamöter, dvs. regler utan stöd i lag som kan göra att styrelseledamöter träder in i bolagets 

ställe avseende förpliktelser mot vissa borgenärer. Denna fråga togs bland annat upp av betal-

ningsansvarskommittén som också hade med en bestämmelse om ansvar ”för annan” än ak-

tieägare i sitt lagförslag. Andra stycket i lagförslaget löd:  
 

”Den som utan att vara delägare har ett bestämmande inflytande över bolagets verksamhet är ansvarig enligt de 

grunder som anges i första stycket.”  
 

Kommittén ansåg dock att ”ansvarsgenombrottet skulle ha sin huvudinriktning mot och sin 

väsentligaste betydelse för de personer som har ett ägarintresse i bolaget”
86

 annars ansågs 

risken att ABL:s allmänna ansvarsfrihetsregel gå förlorad i allt för stor mån. Vidare ansågs att 

personer vid sidan av ägarkretsen har mindre att vinna på en borgenärsfientlig uppläggning 

eftersom de inte får del av vinsten på samma sätt som ägarna och ett eventuellt ansvarsge-

nombrott är därför mindre troligt mot dem. Dock ansågs att en ansvarsgenombrottsregel som 

bara riktade in sig mot ägarna skulle vara otillfredsställande och i vissa fall förfela sitt mål. 

Kommittén tog upp några exempel på detta såsom (1) situationer med korsvist ägande, (2) 

samverkansavtal mellan syskonbolag, (3) styrelseledamöter eller VD med ovanligt stort infly-

tande, (4) utomstående med bestämmande inflytande över bolaget t.ex. varuleverantör eller 

kreditgivare som på avtalsgrund tar kontrollen över ett svagt bolag, (5) egentliga aktieägare 

som placerat en bulvan som aktieägare, (6) övriga personer som har ett bestämmande infly-

tande över bolagets verksamhet.
87

  

Situation 1 avser korsvist ägande i dess mest utpräglade form, dvs. där bolag äger varandra 

fullständigt utan några andra fysiska eller juridiska personer med aktieinnehav. Ett eventuellt 

ansvarsgenombrott skulle i denna situation bli verkningslöst och enligt kommittén bör ansva-

ret då istället göras gällande mot dem som har det ”reella inflytandet och det ekonomiska ut-

bytet” av bolagens verksamhet, oavsett om denna maktställning baserar sig på aktieinnehav 
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eller inte. Situation 2 avser den situation som rådde i NJA 1975 s. 45, dvs. där ett bolag blir 

betalningsansvarigt för ett syskonbolags skulder p.g.a. ett samverkansavtal. I denna situation 

är inte bolagen i någon direkt ägarrelation men ansvar bör ändå utdömas eftersom det ena 

bolaget ensidigt gynnats och förkovrat sin förmögenhet på det andra bolagets bekostnad, och 

därmed också borgenärernas bekostnad. Situation 3 avser förhållandet att styrelseledamot 

eller VD har förskaffat sig ett ”inflytande över verksamheten som i väsentlig grad går utöver 

vad som följer av uppdraget som sådant”. Situation 4 gäller när en utomstående, t.ex. en varu-

leverantör, en beställare eller en kreditgivare tillvällt sig ett bestämmande inflytande över bo-

laget. Detta kan t.ex. ske när bolaget är i en väldigt svag ställning och de utomstående begag-

nar en maktställning, utifrån avtalsgrund, på ett gentemot andra borgenärer otillbörligt sätt. 

Situation 5 avser en bulvansituation där en huvudman placerat en person som aktieägare att 

därigenom agera som bulvan utan att detta till fullo kan bevisas. Borgenärerna bör då kunna 

rikta en ansvarsgenombrottstalan mot huvudmannen och den primära frågan bör då vara om 

denna person genom ”en analys av de ekonomiska dispositioner bolaget vidtagit” konstateras 

vara den som ”måste ha haft ett bestämmande inflytande över verksamheten”. Frågan om 

denne person sedan ägt aktierna genom bulvan eller inte blir således sekundär och överflödig. 

I situation 6 nämns helt enkelt bara att det kan finnas andra personer och situationer där an-

svarsgenombrott bör kunna företas mot annan än aktieägare och att det centrala är om veder-

börande haft ”ett bestämmande inflytande över bolagets verksamhet”.
88

     

I motiveringen till själva lagförslaget nämns vad som menas med det nyss nämnda centrala 

rekvisitet och det är att vederbörandes agerande och ståndpunktstaganden är bestämmande för 

de beslut i viktigare angelägenheter som bolaget fattar. Någon formell anknytning behövs inte 

och det avgörande är istället det faktiskt bestämmande inflytandet över verksamheten, som 

framgått av de ovan beskrivna situationerna. Kommittén nämner i motiveringen ytterligare ett 

exempel som kan betecknas som situation 7, nämligen en ansvarsgenombrottstalan mot ägar-

na till ett moderbolag för dotterbolagets skulder, dvs. ansvarsgenombrott mot ägare längre 

upp i ägarstrukturen. Kommittén nämner uttryckligen igen att ”något hinder mot att döma 

exempelvis en styrelseledamot eller en verkställande direktör till ansvar föreligger därför i 

princip inte”. Detta sker dock inte p.g.a. vederbörandes ställning utan p.g.a. att det skett en 

faktisk förskjutning av bestämmanderätten från aktieägarna till bolagsfunktionärerna.
89

 

2.5.2 Doktrinuttalanden 

Andersson nämner att ”det i litteraturen inte [är] lika vanligt att annans ansvars diskuteras 

såsom gjordes av kommittén”.
90

 Andersson indikerar alltså att det är ovanligt att detta diskute-

ras i doktrinen, men att det ändå förekommer. För egen del har jag inte funnit någon sådan 

diskussion utanför betalningsansvarskommitténs utredning, förutom Stattins skrift med anled-

ning av hovrättens dom T 3003-08.
91

  

Andersson tar dock upp en diskrepans mellan 25 kap 18-19 §§ ABL och ansvarsgenom-

brottsinstitutet som är intressant. Den skillnad han avser är att det schablonmässiga underkapi-

taliseringsrekvisitet jämte underlåtenhetshandling som utlöser personlig betalningsskyldighet 
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enligt 25 kap 18-19 §§ ABL främst drabbar styrelseledamöter, medan ansvarsgenombrott en-

bart verkar drabba aktieägare. Enligt Andersson måste denna åtskillnad vad gäller placeringen 

av betalningsansvaret kunna rationellt motiveras:  
 

”Närmare bestämt måste det finnas ett vettigt motiv till varför styrelsen skall bära det huvudsakliga ansvaret 

enligt 25:18 ABL, men inte enligt en ansvarsgenombrottsregel (annat än om de har samma inflytande som aktie-

ägare). Frågan går även att formulera tvärtom: Varför skall aktieägare bära huvudansvaret enligt en ansvarsge-

nombrottsregel, men blott av svagare slag enligt 25:19 ABL?”
92

      
 

Av uttalandet att döma verkar Andersson ansluta till betalningsansvarskommittén i och med 

att han uttalar att en ansvarsgenombrottsregel kan drabba styrelsen om de har ”samma infly-

tande som aktieägare”. Det är dock oklart om Andersson anser att ansvarsgenombrottet bör 

modifieras, i praxis eller i lag, så att det oftare drabbar styrelseledamöter eller om det istället 

är ansvaret för aktieägare i 25 kap. 18-19 ABL som bör stramas upp.  

Stattin anser, precis som Andersson, att styrelseledamöter i vissa situationer bör kunna 

drabbas av ansvarsgenombrott, nämligen när dessa ”intar en aktieägarliknande ställning”.
93

 

Ett sätt att argumentera för ett sådant betalningsansvar för styrelsen vore enligt Stattin att se 

det som om ” de aktuella bolagsföreträdarna har trätt i aktieägarnas ställe, eller kanske till och 

med är de bakomliggande ägarna, som någon form av ’shadow shareholders’”
94

. Begreppet 

”shadow shareholders” nämns av bland annat Andersson i samband med utomståendes brist-

täckningsansvar enligt 17 kap. 7 § ABL och begreppet kommer troligen av det mer vedertag-

na ”shadow directors” som avser styrelseledamöter.
95

 ”Shadow directors” avser någon som 

utövar bestämmande inflytande i bolag utan att vara faktisk eller formell styrelseledamot.
96

 En 

”shadow shareholder” skulle således vara någon som utövar bestämmande inflytande i bolag 

utan att vara faktisk eller formell aktieägare. En ”shadow shareholder” kan ådra sig bristtäck-

ningsansvar enligt 17 kap. 7 § ABL, så det borde inte vara omöjligt att tänka sig att ansvar 

också ådöms dem i ansvarsgenombrottssituationer.    

2.5.3 Rättspraxis 

Något klart rättsfall där ansvarsgenombrott mot styrelseledamöter har utdömts existerar inte i 

svensk rätt, med undantag för det rättsfall som är i fokus för denna uppsats. Stattin lyfter dock 

fram NJA 1935 s. 81 men där utdömdes inte ansvar p.g.a. att svaranden varit styrelseledamot 

utan för att vederbörande setts som den reelle ägaren till verksamheten, enligt Stattin.
97

  Ett 

annat intressant fall i sammanhanget är även NJA 2006 s. 420 och den däri gjorda skiljaktiga 

motiveringen av justitieråden Håstad och Calissendorff. I denna uttalar de att även andra än 

aktieägare kan drabbas av personligt ansvar genom ansvarsgenombrott om denna bakomlig-

gande intressent begagnat bestämmande inflytande över verksamheten. Detta verkar med 

andra ord ligga något sånär i linje med synen i SOU 1987:59. Fallet omnämns vidare under 

avsnitt 3.4.3.  
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3 Hovrättsfallet  
 

 

3.1 Bakgrundsfakta  

I samband med denna tvist har ansvarsgenombrott mot styrelseledamöter gjort entré i svensk 

rätt. Dom föll i Hovrätten över Skåne och Blekinge 2010-06-23 och har blivit överklagat till 

HD som vid tidpunkten för författandet av denna uppsats ej beslutat om eventuellt prövnings-

tillstånd. Bakgrunden till tvisten är följande. Den enda styrelsemedlemmen, Per-Olof Nyberg 

(PO), i Svenska Produktdatabaser AB (konkursbolaget) hade vid konkurstillfället eventuella 

skadeståndsfordringar mot konkursbolaget. Konkursförvaltaren överlät dessa till Torpleden 

Invest AB, sedermera Punctator AB, (Punctator) för 25 000 kr. Punctator ägdes av Hoddle 

Holding Ltd (moderbolaget) med säte i Gibraltar, som i sin tur ägdes av två andra Gibraltar-

bolag som ägde varandra korsvis. Styrelse i Punctator utgjordes av Olof Andersson (S1) under 

tiden 6 maj 1999 till den 22 augusti 2006 då han ersattes av Magnus Ekberg (S2).  

I oktober 2000 väckte Punctator talan vid Jönköpings tingsrätt mot PO, under åberopande 

av de förvärvade skadeståndsfordringarna. Tvisten avslutades slutligen, 4 oktober 2006, av 

Göta Hovrätt som fastställde tingsrättens dom som ogillat käromålet. Punctator ålades att er-

sätta PO för hans rättegångskostnader i tingsrätt och hovrätt till ett totalt belopp av 526 169 kr 

varav enbart en bråkdel betalades in, innan Punctator försattes i konkurs den 24 januari 2007. 

Den återstående skulden till PO uppgick vid denna tidpunkt till 504 149 kr.  

PO väckte sedermera talan i Helsingborgs tingsrätt mot S1 och S2 och yrkade att de per-

sonligen skulle anses betalningsansvariga för den halvmiljonsskuld som Punctator hade ådra-

git sig.
98

   

3.2 Helsingborgs tingsrätt T 6162-07 

PO gjorde gällande att S1 och S2 skulle bli personligt betalningsansvariga i första hand enligt 

principerna för ansvarsgenombrott. Det anfördes att detta skulle ske när ägarna med vetskap 

om bolagets bristande solvens drev en verksamhet utan affärsmässigt syfte. Detta ansågs vara 

för handen eftersom Punctator inte bedrivit någon verksamhet utöver rättsprocessen mot PO 

samt att inte något ytterligare medel än aktiekapitalet om 100 000 kr tillförts bolaget. Att i det 

skedet tvinga in PO i en process där han saknade möjlighet att vid en eventuell vinst få betalt 

för sina rättegångskostnader, borde enligt honom anses vara missbruk av det aktiebolagsrätts-

liga skyddssystemet. Att S1 och S2 skulle anses vara ansvarsgenombrottssubjekt istället för 

aktieägarna berodde på att dessa ”stått bakom” Punctator. Gällande S2 anfördes dessutom att 

denne i realiteten varit den som drivit verksamheten från det att bolaget startats år 1999. I 

andra hand gjorde PO gällande att S1 och S2 har ett personligt betalningsansvar enligt 25 kap. 

18 § ABL, eftersom Punctator underlåtit att upprätta kontrollbalansräkning samt hålla en för-

sta kontrollstämma, i strid mot reglerna i 25 kap. 13 § och 15 § ABL.
99

 

S1 och S2 gjorde gällande att ansvarsgenombrott för styrelseledamöter inte existerar i 

Svensk rätt och att det i vilket fall inte fanns förutsättningar att tillämpa institutet ens mot ak-
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tieägarna i denna tvist. Beträffande andrahandsgrunden gjordes gällande att kontrollbalans-

räkning visst upprättats och att man även kallat till en första kontrollstämma. Däremot med-

gavs att någon andra kontrollstämma ej hållits inom den tid som stipuleras i 25 kap. 16 §, var-

på S2 medgav betalningsansvar avseende 70 000 kr.
100

 

TR:en biföll talan på förstahandsgrunden. Enligt TR:en kan ansvarsgenombrott komma i 

fråga i sådana fall där ägare på ett stötande sätt använt bolagsformen för att minimera sin egen 

ersättningsskyldighet och där bolaget utrustats med helt otillräckliga kapitalresurser. Detta 

ansågs följa av rättspraxis och litteratur. Som kriterier för ansvarsgenombrott nämndes (1) att 

bolaget inte haft något självständigt syfte, (2) saknat självständig förvaltning och (3) varit 

underkapitaliserat i förhållande till sin verksamhet. Sist men inte minst tillades att ansvarsge-

nombrott är ett sällsynt undantag från huvudregeln om frihet från personligt ansvar som ska 

tillämpas mycket restriktivt.
101

 

 TR:en fann att Punctator skapats för att använda sig av aktiebolagsformens begränsade an-

svar för dess ägare och därigenom kunna driva processen mot PO utan att löpa någon risk att 

behöva betala hans rättegångskostnader i händelse av förlust. Någon annan verksamhet fanns 

ej i bolaget och inkomstbringande affärsverksamhet saknades helt. Inga medel tillsköts Punc-

tator utöver aktiekapitalet om 100 000 kr och det egna kapitalet var helt förbrukat redan under 

2005. TR:en fann p.g.a. det ovannämnda att:  
 

”Punctator … varit underkapitaliserat i förhållande till den verksamhet som bolaget bedrivit. Det beskrivna förfa-

randet är enligt tingsrättens mening att beteckna som ett klart exempel på ett illojalt missbruk av aktiebolagsla-

gens grundläggande principer om aktieägarens frihet från personligt ansvar. Tillvägagångssättet synes även ha 

skett systematiskt då omständigheterna i de tre aktiebolagen Punctator, Handelshuset Hamur och Trosshalaren, 

vars styrelser bestått av ett fåtal personer med anknytning till varandra, förefallit väldigt lika. Med hänsyn till det 

sagda finner tingsrätten att det finns förutsättningar att bryta igenom de regler om frihet från personligt ansvar 

som gäller för aktiebolag.”
102

 
 

För att kunna utsträcka ansvaret även till S1 och S2 som inte var aktieägare fästes vikt vid att 

moderbolaget i Gibraltar ägts av två bolag vars aktier ägts korsvis av varandra. ”De egentliga” 

ägarna gick enligt TR:en ej att få fram. Vidare fästes vikt vid att S2 varit engagerad tidigt och 

i mycket stor utsträckning i Punctators verksamhet, och således varit den som ”drivit verk-

samheten”. Även S1 var dock, tillsammans med S2, ”fullt införstådda med bolagets syfte, 

verksamhet och ekonomiska situation”.
103

 En omständighet som också tillmättes relevans var 

det faktum att aktiebolagets säte placerats där dess verkliga ägarförhållanden var omöjliga att 

utreda.    

Slutligen anförde TR:en följande:  
 

”Det framstår i den beskrivna situationen som den enda rimliga lösningen att de personer som stått för verksam-

heten åläggs ett personligt ansvar för de förpliktelser mot Per-Olof Nyberg som de gett upphov till. Tingsrätten 

finner med anledning härav att omständigheterna i målet är så speciella att förutsättningar får anses föreligga för 

ett förordnande om att Magnus Ekberg och Olof Andersson ska åläggas ett solidariskt betalningsansvar för Punc-

tators förpliktelser.”
104
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Käromålet bifölls således på förstahandsgrunden, men TR:en anförde dock ett tillägg obiter 

dictum angående andrahandsgrunden. Eftersom andrahandsgrunden är av sekundärt intresse 

för denna uppsats lämnas detta dock därhän.
105

  

3.3 Hovrätten över Skåne och Blekinge T 3003-08 

Tingsrättens dom överklagades av S1 och S2. HovR:en fastställde dock TR:s domslut med 

följande motivering:  
 

”Liksom tingsrätten finner hovrätten att omständigheterna i målet är så speciella att Magnus Ekberg och Olof 

Andersson solidariskt ska åläggas personligt betalningsansvar för Per Olof Nybergs rättegångskostnader enligt 

principerna för s.k. ansvarsgenombrott (jfr även SOU 1987:59 Ansvarsgenombrott m.m., prop. 2004/05:85, s. 

208, samt justitieråden Torgny Håstads och Kerstin Calissendorffs skiljaktiga motivering i rättsfallet NJA 2006 

s. 420, med däri gjorda hänvisningar till rättspraxis m.m.).” 

3.4 Analys 

Normalt sett har inte hovrättsfall prejudikatsverkan så det vore fördelaktigt om tvisten fick en 

fortsättning i HD, för att på så sätt klargöra rättsläget. I vissa fall får dock hovrättsfall en av-

sevärd genomslagskraft i realiteten, om det t.ex. avser en fråga som inte belysts tidigare i 

andra sammanhang och som tas upp i juridiska tidsskrifter och avhandlingar.
106

 Eftersom an-

svarsgenombrott kan ses som en allmän rättsgrundsats är chansen stor att detta hovrättsfall 

kommer få stor genomslagskraft, även om HD inte meddelar prövningstillstånd, eftersom an-

svarsgenombrottspraxisen är relativt sparsam. Hovrättsfall har i vilket fall en styrande effekt, 

särskilt i förhållande till tingsrätterna.
107

 I det följande skall därför en närmare analys av hov-

rättens dom företagas. Som synes ovan uttryckte sig dock hovrätten väldigt kort och därför 

kan det också bli relevant att titta på tingsrättens domsskäl för att därur försöka härleda hov-

rättens resonemang. Att HovR uttryckte sig så sparsamt kan vara ett uttryck för att den ville 

minimera en eventuell ”prejudikatverkan” av målet, eller i vilket fall beskära dess tillämplig-

het så mycket som möjligt. Som anförts ovan är det troligt att domen får genomslag ändå ef-

tersom målet ger uttryck för ansvarsgenombrott, något som inte sker allt för ofta i praxis.  

HovR:en fäste särskild vikt vid tre källor, nämligen; ”SOU 1987:59 Ansvarsgenombrott 

m.m., prop. 2004/05:85, s. 208, samt justitieråden Torgny Håstads och Kerstin Calissendorffs 

skiljaktiga motivering i rättsfallet NJA 2006 s. 420, med däri gjorda hänvisningar till rätts-

praxis m.m.”. HovR gjorde ingen hänvisning till doktrinen och det är oklart vad specifikt i de 

tre källorna som fästes vikt vid. Doktrinen kan dock få relevans om fokus läggs på sista delen 

i hovrättens domskäl nämligen; ”däri gjorda hänvisningar till rättspraxis”. På detta sätt kan 

domstolen anse att ansvarsgenombrottsinstitutet kommit till uttryck i rättspraxis, på det sätt 

som flertalet i doktrinen anser, och att det därigenom är de under 2.4.2. beskrivna rekvisiten 

som tillämpats. Dessa skiljer sig dock ifrån rekvisiten i SOU 1987:59 t.ex. genom att ett 

osjälvständighetsrekvisit saknades i kommitténs lagförslag. Eftersom de källor HovR:en ut-

tryckligen nämnde var just de tre nyssnämnda så ska de ”speciella omständigheterna” analy-

seras i ljuset av dessa i det följande. 
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3.4.1 SOU 1987:59    

Kommittén ansåg att underkapitalisering var en nödvändig men inte tillräcklig grund för an-

svarsgenombrott.
108

 Underkapitalisering är också, som beskrivits under 2.4.2.2, ett centralt 

rekvisit som återfinns i majoriteten av framställningar både i Sverige och utomlands. Att un-

derkapitalisering således var av vikt även i HovR:ens prövning är därför högst troligt, och att 

det då fästes vikt vid samma omständigheter som i TR är inte helt omöjligt. Det är därför in-

tressant att se på vad TR:en fäste vikt vid i sin bedömning: 
  

”(1) Punctator har såvitt framkommit inte tillförts medel utöver sitt aktiekapital om 100 000 kr. (2) Redan inför 

huvudförhandlingen i Jönköpings tingsrätt hade Punctator ett kostnadskrav mot sig från advokaten Bertil Edqvist 

om drygt 300 000 kr och (3) den förlorade processen mot [PO] har gett upphov till att bolagets skulder överstigit 

800 000 kr. (4) Av konkursförvaltarberättelsen framgår att Punctators egna kapital varit helt förbrukat under år 

2005. Punctator har således varit underkapitaliserat i (5) förhållande till den verksamhet som bolaget bedrivit.”
109

      
 

Det verkar således som om TR:en fäst vikt vid betalningsansvarskommitténs utredning efter-

som domstolen anför att Punctator varit underkapitaliserat i ”förhållande till den verksamhet 

som bolaget bedriver”. Enligt kommittén var ett gemensamt kännetecken för alla de exempel 

som togs upp i utredningen, där ansvarsgenombrott konstituerats, att bolaget haft ett ”uppen-

bart otillräckligt eget kapital i förhållande till den bedrivna verksamheten”.
110

 Kommittén 

anförde vidare att det personliga ansvaret således aldrig kan utkrävas om det inte förelegat en 

korrelation mellan underkapitaliseringen och den verksamhet som bedrivits.
111

 Sambandet 

intogs också i lagförslaget där det framkom i följande mening: ”Ansvar inträder dock inte i 

annat fall än då bolagets ekonomiska underlag varit uppenbart otillräckligt i förhållande till 

verksamhetens art och omfattning samt till förutsebara risker”
112

. D.v.s. det Stattin skulle kal-

la funktionell underkapitalisering.  

De komponenter som enligt TR:en utgjorde underkapitalisering i detta fall var således (1) 

att bolaget enbart hade 100 000 kr i aktiekapital, (2) att bolaget i realiteten var insufficient, (3) 

att rättsprocessen ändå fortskred trots insufficiensen, (4) att det egna kapitalet var helt förbru-

kat redan år 2005 (dom i Jönköping TR föll i slutet på 2005, varefter det överklagades till 

hovrätten) samt (5) att detta i relation till verksamheten som Punctator bedrivit gör att bolaget 

ansågs vara underkapitaliserat. Enligt TR:en var Punctators enda egentliga verksamhet att 

bedriva en rättsprocess mot PO och inkomstbringande affärsverksamhet saknades.  

Enligt lagförslaget skulle ”förutsebara risker” även ställas i relation till en eventuell under-

kapitalisering för att konstituera en sådan. Det är oklart om TR:en fäste någon vikt vid detta. 

Oaktat detta kan man fråga sig om inte en ”affärsidé” att skapa bolag för att driva rättsproces-

ser innebär en större risk än till och med de mest riskfyllda affärsidéerna och således erfordrar 

ett större eget kapital än det som var för handen i detta fallet, speciellt med hänsyn till varför 

aktiebolaget som juridisk konstruktion togs in i svensk rätt. Eftersom underkapitalisering är 

ett sådant centralt rekvisit för ansvarsgenombrott är det troligt att även HovR:en prövade detta 

rekvisit och fann det vara för handen.  
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Som tidigare nämnts ansåg betalningsansvarskommittén dock att underkapitalisering inte 

var en tillräcklig grund för ansvarsgenombrott. Det fordrades därutöver att aktieägaren begag-

nat sitt inflytande över bolaget på ett gentemot borgenärerna otillbörligt sätt, dvs. ett otillbör-

lighetsrekvisit. En helhetssyn, där orsakerna till underkapitaliseringen tas i beaktande, behöv-

des för att bedöma om otillbörlighet varit för handen. Om det vid en sådan bedömning fram-

kommer ”att det bristande kapitalunderlaget, som är utgångspunkt för prövningen, inte låter 

sig förklaras av ekonomiska realiteter utan istället visar sig bero på att en delägare i eget in-

tresse förhindrat den kapitalbildning i bolaget som eljest skulle ha uppkommit, kan detta ofta 

tas till intäkt för att borgenärernas intressen åsidosatts på ett otillbörligt sätt.”
113

 I förevarande 

fall inte bara hindrades kapitalbildningen, utan någon kapitalbildningsmekanism fanns inte 

ens i bolagen till att börja med. Enligt TR:en förnekade dessutom aldrig svarandena att aktie-

bolagsformen enbart använts för att undkomma risken att betala rättegångskostnaderna. Otill-

börligheten nämndes dock inte uttryckligen av TR:en, däremot ”illojalt missbruk”, vilket av 

många författare uttrycks i samma andemening som otillbörlighet.
114

  
 

”Det beskrivna förfarandet är enligt tingsrättens mening att beteckna som ett klart exempel på ett illojalt miss-

bruk av aktiebolagslagens grundläggande principer om aktieägarens frihet från personligt ansvar. Tillvägagångs-

sättet synes även ha skett systematiskt … ”   
 

Vad som troligtvis avses med ”systematiskt” i TR:ens uttalande är att det hela inte kan ha 

berott på slumpmässigt förfarande utan att det borde ha varit planmässigt handlande bakom 

det hela, eftersom samma handlingssätt användes i flera bolag av samma krets av personer. 

”Planmässigt handlande” är enligt kommittén någonting ytterligare som ges relevans vid otill-

börlighetsbedömningen, när handlandet skett för ”att minimera det för borgenärerna i händel-

se av bolagets obestånd tillgängliga bolagskapitalet”, vilket får anses vara för handen i denna 

tvist.
115

  

Osjälvständighetsrekvisitet berörs inte uttryckligen i utredningen men det finns ändå an-

ledning att ta upp det här eftersom det är någonting som TR:en berör och som också Stattin 

omnämner i sin analys av rättsfallet. Det blir också relevant eftersom osjälvständighet ingår 

som ett kriterium i otillbörlighetsrekvisitet enligt vissa författare. Som tidigare berörts är otill-

börlighetsrekvisitet i svensk rätt ett s.k. osjälvständigt otillbörlighetsrekvisit; dvs. en samman-

tagen bedömning görs av omständigheterna, inbegripet osjälvständig ställning och underkapi-

talisering.
116

 Enligt Moberg ingår dessutom underkapitalisering som ett led i osjälvständig-

hetsrekvisitet och Stattin anser att de bör ses som olika delar av samma helhet.
117

 Det fram-

växer alltså en bild där rekvisiten överlappar och till viss del konstitueras av varandra. Det är 

alltså stor chans att även HovR tog detta rekvisit i beaktande. TR:en berörde detta rekvisit i 

och med konstaterandet att processen var den enda verksamhet som företagits och att något 

självständigt affärsmässigt syfte inte fanns, utan att bolaget snarast använts enbart för att und-

komma risken att betala rättegångskostnaderna. Detta torde också få relevans som ett led i den 

ovan nämnda otillbörlighetsbedömningen/illojalitetsbedömningen. 
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Huruvida HovR:en faktiskt använde sig av någon av de ovan nämnda rekvisiten är omöj-

ligt att veta. Troligt verkar i vilket fall att TR:en har använt vissa, om inte samtliga, ovan 

nämnda rekvisit. Betalningsansvarskommitténs utredning får dock mest relevans när det gäller 

ett eventuellt stöd för att utdöma ansvarsgenombrott mot just styrelseledamöter, eftersom det i 

princip är den enda källa i svensk rätt som möjliggör detta. TR:en lyfte fram flera omständig-

heter som enligt kommittén gör att styrelseledamöter kan bli personligt betalningsansvariga 

nämligen (1) det korsvisa ägandet av gibraltarbolagets moderbolag, (2) styrelseledamöter med 

ovanligt stort inflytande, (3) egentliga aktieägare som placerat en bulvan som aktieägare samt 

(4) annan än aktieägare som haft bestämmande inflytande över bolaget (närmast då S2 innan 

dess han klev in som styrelseledamot), dvs. de under 2.5.1 beskrivna situationerna 1, 3, 5 och 

6.  

Som tidigare berörts under 2.5.1 blir ett eventuellt ansvarsgenombrott verkningslöst när 

moderbolag äger varandra korsvis och ansvaret bör då istället göras gällande mot dem som 

har det ”reella inflytandet och det ekonomiska utbytet” av bolagens verksamhet, oavsett om 

denna maktställning baserar sig på aktieinnehav eller inte. Dessa kan t.ex. vara styrelseleda-

möter, som därutöver kan dömas till ansvar om de förskaffat sig ett ”inflytande över verksam-

heten som i väsentlig grad går utöver vad som följer av uppdraget som sådant”. Utöver detta 

kan dessa personer dessutom ha placerat en bulvan, eller ett led av bulvaner, som aktieägare, i 

detta fallet Gibraltarbolaget och de korsvist ägda moderbolagen. När detta är för handen be-

höver det inte bevisas om huvudmannen är den egentliga aktieägaren utan det viktiga är att 

visa att denna person ”måste ha haft ett bestämmande inflytande över verksamheten” efter att 

”en analys av de ekonomiska dispositioner bolaget vidtagit” görs. Det viktiga för borgenärer-

na är nämligen, enligt kommittén, inte om denna person är eller inte är aktieägare utan det 

viktiga är möjligheten att kunna ställa den till svars som ”haft sådant inflytande på beslutspro-

cessen i bolaget att han kunnat gynna sig själv på deras bekostnad”. Det viktiga är således 

sammanfattningsvis att personerna som ansvarsgenombrottet riktar sig mot haft ett bestäm-

mande inflytande över bolagets verksamhet.
118

  

TR:en fann att (a) det enda syftet med verksamheten var att driva en rättsprocess mot PO, 

(b) S1 och S2 använde aktiebolagsformen för att riskfritt kunna driva en rättsprocess utan att 

riskera att behöva betala rättegångskostnaderna, (c) de korsvisa ägarförhållandena dolde de 

”egentliga ägarna”, (d) S2 var engagerad tidigt, även innan han blev styrelseledamot, och i 

mycket stor utsträckning i processen (som var den enda verksamheten), (e) S2 var den som de 

facto ”drivit verksamheten”, (f) S1 och S2 var fullt införstådd med bolagets syfte, verksamhet 

och ekonomiska situation och slutligen insinuerar TR:en att (g) S1 och S2 placerat aktiebola-

gets säte där dess verkliga ägarförhållanden är omöjliga att utreda. Dessa omständigheter 

sammantaget gjorde att S1 och S2 ansågs vara de som ”stått för verksamheten” och ”gett upp-

hov” till skulden mot PO, och således ålades personligt betalningsansvar för bolagets skulder. 

Formuleringen ligger nära betalningsansvarskommitténs rekvisit om ”ett bestämmande infly-

tande över bolagets verksamhet”, för annan än aktieägare, både språkligt men framförallt in-

nehållsmässigt och det finns därför fog att anse att det är vad TR:en åsyftar.  

Stattin spekulerar i om TR:en ”egentligen är ute efter att de aktuella bolagsföreträdarna har 

trätt i aktieägarnas ställe, eller kanske till och med är de bakomliggande ägarna, som någon 
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form av ’shadow shareholders’”.
119

 Stattin anser att TR:en borde argumenterat för detta. Jag 

anser att TR:en gjort det om begreppet ”shadow shareholders” motsvarar ”shadow directors”, 

som sammanfattningsvis kan sägas vara ”varje person som agerar bestämmande i bolaget utan 

formell ställning”.
120

 Däremot argumenterade TR:en inte för att S1 och S2 var ”bakomliggan-

de ägare” eller att de ”trätt i aktieägarnas ställe” vilket av mig anses vara helt riktigt eftersom 

det avgörande borde vara det faktiska inflytandet som personerna haft, inte deras ställning, på 

så sätt som betalningsansvarskommittén argumenterar. Det viktiga blir i detta sammanhang 

S1 och S2:s bestämmande agerande, eller för att använda kommitténs ord ”bestämmande in-

flytande”, över verksamheten när det inte finns några reella aktieägare att utkräva ansvar 

ifrån. TR:en skriver till och med uttryckligen att ”[n]ågon uppgift om vem eller vilka Puncta-

tors egentliga ägare är har inte gått att få fram”, vilket ändå inte hindrade dem att döma både 

S1 och S1 till att bli personligt betalningsansvariga. Det är alltså troligt att TR:en gått på 

kommitténs linje.  

3.4.2 Prop. 2004/05:85, s. 208 

HovR:en lyfte fram ännu en källa av relevans för att den kommit fram till att den skulle utdö-

ma till ansvarsgenombrott. Nämligen sidan 208 i prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag. Denna 

sida i propositionen behandlar frågan om en eventuell lagstiftning av ansvarsgenombrottet, 

den avhandlar också ansvarsgenombrott på miljöområdet och sist påbörjas en redogörelse av 

ansvarsgenombrott i advokataktiebolag. Det enda HovR:en kan ha avsett när den hänvisade 

till denna sida är diskussionen angående en eventuell lagstiftning av ansvarsgenombrottet, och 

högst troligast regeringens slutsats som är följande:  
 

”… vi [gör] bedömningen att övervägande skäl talar mot att nu införa en generell lagregel om ansvarsgenom-

brott. Vårt ställningstagande i denna fråga innebär givetvis inget hinder för domstolarna att tillämpa – och vida-

reutveckla – de principer som har vuxit fram i rättspraxis när det gäller ansvarsgenombrott.” 
 

Med detta uttalande satte regeringen till slut ner foten i lagstiftningsfrågan och överlämnade åt 

rättstillämpningen att tillämpa och vidareutveckla ansvarsgenombrottets närmare innebörd. 

Vidare hänvisas också till att dessa principer ska ha vuxit fram i rättspraxis, som tidigare be-

rörts är detta dock inte helt självklart (jmf. Svensson). Principerna har ju snarare arbetats fram 

i doktrinen och i lagstiftningsarbeten, efter att de extraherats ur rättspraxis.
121

 Således är det 

två saker att fästa vikt vid i det följande; (1) uttalandet ger HovR:en legitimitet att tillämpa 

och vidareutveckla ansvarsgenombrottsinstitutet och (2) doktrinens och förarbetenas indirekta 

relevans.  

Följaktligen skulle HovR:en till och med kunnat döma styrelseledamöter till att bli person-

ligt betalningsansvariga även helt utan något som helst stöd, det är helt upp till domstolarna 

att vidareutveckla ansvarsgenombrottsinstitutets innebörd. Som tur är finns det dock sådant 

stöd i gällande rätt.  
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3.4.3 Den skiljaktiga motiveringen i NJA 2006 s. 420     

Detta rättsfall gällde rättsfrågan, om en konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäck-

ning enligt aktiebolagslagen vid skadeståndsansvar är skyldig att tillse att svaranden i det må-

let vid ett ogillande av talan kan få ersättning för sina av domstol utdömda rättegångskostna-

der. Majoriteten kom fram till domslutet att en konkursförvaltare inte har någon generell 

skyldighet att tillse detta. Även minoriteten fann att den generella frågan skulle besvaras med 

ett nej. Det som skiljde sig var motiveringen till detta beslut, där dissensen bland annat inne-

höll ett avsnitt med ett generellt ansvarsgenombrottsresonemang och ett specifikt resonemang 

avseende ansvarsgenombrott i relationen mellan borgenärer och konkursförvaltare. Det mest 

omnämnda
122

 i deras skiljaktiga motivering är följande:   
 

”Eftersom svarandens förlust uppkommer därför att en juridisk person saknar kapital att täcka motpartens rätte-

gångskostnader, är det naturligt att betrakta svarandens situation ur perspektivet ansvarsgenombrott. Ett sådant 

skall naturligtvis användas med synnerlig restriktivitet, när fordringshavaren haft möjlighet att avstå från att ge 

sig i lag med gäldenären (se skälen bakom 56 § kommissionslagen, NJA II 1914 s. 279 f., samt NJA 1982 s. 244; 

jfr dock NJA 1975 s. 45). Men om fordringshavaren ofrivilligt blivit borgenär till någon som bedriver verksam-

het på andras risk bör inställningen till ansvarsgenombrott vara generösare (se NJA 1942 s. 473 och 1947 s. 647). 

För svaranden är processen inte frivillig, och såtillvida är således förutsättningarna för ansvarsgenombrott jämfö-

relsevis goda.” 
 

De skiljaktiga justitieråden gör alltså en distinktion mellan frivilliga och ofrivilliga borgenä-

rer, där de senare bör ges en generösare bedömning av om ansvarsgenombrott ska utdömas. 

Detta verkar också vara någonting som TR:en fäst vikt vid när de nämner omständigheten att 

PO ”tvingats in i en kostbar process”. Att PO är en s.k. ofrivillig borgenär är alltså ytterligare 

en sak att lägga i vågskålen och som ökar risken för S1 och S2 att dömas till personligt betal-

ningsansvar för bolagets skulder.  

 Följande yttrande är också intressant i sammanhanget:  
 

”Ansvarsgenombrott riktar sig traditionellt mot den bakomliggande intressenten. I ett konkursbo är det en eller 

flera borgenärer. För att ett ansvarsgenombrott skall komma i fråga, måste det dessutom krävas att det ansvariga 

rättssubjektet haft ett bestämmande inflytande över den ansvarsgrundande verksamheten. I förevarande mål 

förefaller det kravet uppfyllt genom att staten obestritt påståtts ha varit den enda borgenären och pådrivande. 

Talan förs emellertid inte mot den bakomliggande intressenten utan mot ställföreträdaren, konkursförvaltaren.” 
 

Återigen betonas, likt i SOU 1987:59, att det är det ”bestämmande inflytandet” som är avgö-

rande vid ansvarsgenombrottsbedömningen. Här framgår också en skillnad mellan NJA 2006 

s. 420 och hovrättsfallet som är i fokus för denna uppsats. I HD fallet fördes talan mot ställfö-

reträdaren medan talan i hovrättsfallet fördes mot de bakomliggande intressenterna. Visserli-

gen hade S1 och S2 varit ställföreträdare för Punctator, men det var inte den huvudsakliga 

anledningen till att talan fördes mot dem. Huvudanledningen var enligt PO att det var S1 och 

S2 som ”[stått] bakom Punctator” och att S2 varit den som från starten 1999 i realiteten drivit 

verksamheten (d.v.s. till och med innan han blev styrelseledamot). Visserligen nämns i dis-

sensen att ansvarsgenombrott också är möjligt mot ställföreträdare, men det är med största 

sannolikhet inte det som HovR:en fäst vikt vid eftersom det varken var det som PO:s talan 

huvudsakligen riktade in sig på eller det som TR:en fäste vikt vid i sina domsskäl.  

Resterande del av dissensen får anses vara uttalanden som är specifika för ansvarsgenom-

brottssituationer mellan konkursförvaltare och borgenärer och den delen saknar således någon 
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bäring för aktiebolagsrättsliga förhållanden. Av någon outgrundlig anledning är det dock en-

bart denna specifika del som Stattin fokuserat på i sin analys av hovrättsfallet.
123

  

 

3.4.4 Ytterligare reflektioner på domsluten 

För egen del är jag av den åsikten att både TR:en och HovR:ens domslut är riktiga. Först och 

främst har domstolarna fått legitimitet att vidareutveckla ansvarsgenombrottsinstitutets när-

mare innebörd av lagstiftaren i ovan nämnda proposition. I den situationen är det upp till 

domstolarna att fritt finna stöd för sin tillämpning och vidareutveckling av institutets inne-

börd. Jag anser precis som Andersson att eftersom det inte finns någon lagfäst ansvarsgenom-

brottsregel måste domstolarna använda sig av något material för att fylla det med en innebörd. 

Eftersom doktrinen är splittrad över vilka rekvisit som skall konstituera ansvarsgenombrott, 

men också om institutet ens finns i svensk rätt, innebär det att domstolarna de facto tillmäter 

SOU 1987:59 stor vikt.
124

 Om detta faktum kan man givetvis ha olika åsikter men att katego-

riskt underkänna utredningen som motiv, likt Stattin, synes vara att blunda för rättsliga realite-

ter.
125

 Domstolarna fäster vikt vid utredningen även om förslaget däri aldrig genomdrevs, och 

även om förslaget fick utstå mycket kritik. Utredningen får därför stor vikt bl.a. när domsto-

larna utökar ansvarsgenombrottsinstitutets verkan mot andra än aktieägare. Som tidigare be-

rörts finns även stöd för denna åtgärd i NJA 2006 s. 420 och det däri beskrivna rekvisitet ”be-

stämmande inflytandet” hos en bakomliggande intressent, oavsett dennes formella ställning. 

Är man av åsikten att ansvarsgenombrott dessutom ger uttryck för en allmän rättsgrundsats 

”utökas” även upptagningsområdet för eventuella rättskällor eftersom stöd måste extraheras 

från rättens grundstenar. Exempelvis kan då till och med utländsk rätt få relevans.
126

 I TR:ens 

motivering avseende ansvarsgenombrottsubjektet märks också att TR:en tagit intryck av både 

SOU 1987:59 och dissensen i NJA 2006 s. 420 eftersom domstolen betonar det faktiska infly-

tandet och inte den faktiska ställningen hos S1 och S2. Det bestämmande inflytandet var det 

centrala, och inte att ägarförhållandena var svåra att utreda som Stattin anför, även om denna 

omständighet dock gavs viss relevans.     

När det sedan gäller frågan om de tre vedertagna ansvarsgenombrottsrekvisiten är uppfyll-

da är jag även där av åsikten att omständigheterna i förevarande fall uppfyller dessa, på det 

sätt som TR:en anför tillsammans med vad som nämns nedan.
127

 Stattin är kritisk till domsto-

larnas slutsatser och anför att TR:ens argument angående osjälvständighetsrekvisitet inte är 

övertygande.
128

 Om detta rekvisit kumuleras med underkapitaliseringsrekvisitet kan det dock 

enligt honom i högre grad tala för ansvarsgenombrott. Han är emellertid ”långt ifrån säker på 
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att så kan anses vara fallet”.
129

 Som tidigare berörts anser jag dock att Stattin missar en viktig 

omständighet som TR:en anför och det är underkapitaliseringens relation till den verksamhet 

som Punctator bedrev, samt att det även bör beaktas att verksamheten var utsatt för en särskilt 

hög riskexponering. Vidare anser jag att han missar det faktum att ingen kapitalbildande verk-

samhet bedrevs i bolagen och att detta synes skett systematiskt i flera bolag, på mer eller 

mindre spekulationsbaserade underlag. De ovan beskrivna omständigheterna får relevans 

främst i otillbörlighetsbedömningen, men som tidigare visats överlappar rekvisiten till stor del 

varandra och enligt t.ex. betalningsansvarskommittén ingår underkapitaliseringen, och därmed 

förhindrandet av den fria kapitalbildningen, som ett led i otillbörlighetsbedömningen.  

Vad som därutöver får relevans är en syn på reglernas ändamålsenlighet. Någonting som 

bland annat betonas av Stattin i hans bok Företagsstyrning: 
 

”[Ett bolags rättssfär] kan genombrytas om det är ändamålsenligt att göra ett sådant genombrytande. Om det är 

ändamålsenligt måste avgöras utifrån en avvägning mellan, å ena sidan, ändamålen med reglerna om bolags 

självständiga rättsliga personlighet och, å andra sidan, ändamålen med de regler som skulle kunna ge anledning 

till ansvarsgenombrott, till exempel regler om skydd för borgenärer. Vid ändamålsavvägningen får de faktiska 

omständigheterna, till exempel osjälvständighet, underkapitalisering, otillbörlighet eller andra ansvarsgenombry-

tande omständigheter, i det enskilda fallet värderas för att avgöra om det sammantaget är ändamålsenligt att 

genombryta [bolagets] självständiga [rättssfär]”
130

   
 

Enligt min mening är omständigheterna i detta fall av sådan karaktär, vilket också visats av 

TR:en, att det är ändamålsenligt att genombryta bolagets rättsliga personlighet. Detta speciellt 

om ändamålen för bolags självständiga rättsliga personlighet vägs in. Brister i ändamålsenlig-

heten som har fått anses konstituera ansvarsgenombrott enligt svensk och internationell an-

svarsgenombrottspraxis i borgenärsskyddsfall är bl.a. ”förfaranden som framstår som bedräg-

liga gentemot borgenärerna eller också fall där den som drabbats av ansvar kan sägas ha spe-

kulerat på borgenärernas bekostnad”.
131

 Liknande omständigheter borde anses vara för handen 

i förevarande fall, där verksamheten bara gått ut på att driva rättsprocesser utan risk, till nack-

del för borgenärerna.  

I samband med ändamålsbedömningen torde det vara av extra vikt att anta det historiska 

perspektivet som redogjordes för under 2.4.1.1. Långt ifrån alla bolag nu för tiden existerar, 

ens indirekt, för att gynna samhällsnyttan eller av någon allmän nyttosynpunkt. Samhället är 

helt enkelt annorlunda idag jämfört med för 200 år sedan och aktiebolagen är idag en central 

del i vårt kapitalistiska samhällssystem. Men det måste dock fortfarande finnas kvar en yttre 

gräns för när begagnandet av aktiebolaget sker på sådana grunder som är så totalt främmande 

för syftet med aktiebolaget i svensk rätt att aktiebolagets skal måste penetreras. Gränsen torde 

ha passerats i förevarande fall. Till och med ansvarsgenombrottsskeptikern Svensson uttalar 

att ”[ansvarsgenombrottets] obestridliga potential antyds i den nyligen avgjorda hovrättsdo-

men”.
132

 Att begagna aktiebolaget såsom S1 och S2 gjorde är att, för att citera TR:en; ”be-

teckna som ett klart exempel på ett illojalt missbruk av aktiebolagslagens grundläggande prin-

ciper om aktieägarens frihet från personligt ansvar”.  
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Allmänna rättsgrundsatser kan inte alltid kvantifieras, struktureras, systematiseras och in-

delas i rekvisit eftersom det ligger i dess natur att vara grundsatser som är just allmänna. Detta 

är fallet oavsett om vi talar om devisen pacta sunt servanda eller rättsliga institut såsom förut-

sättningsläran eller ansvarsgenombrott. I förevarande fall synes det dock finnas goda grunder 

för att argumentera för att ansvarsgenombrott är tillämpligt oavsett hur detta kvantifieras, 

struktureras eller systematiseras.        

3.4.4.1 Alternativa grunder och synsätt 

Andrahandsgrunden i förevarande fall har inte diskuterats i denna uppsats men några korta 

synpunkter ska dock presenteras här, samt några alternativa synsätt som kan appliceras på 

tvisten. Stattin verkar vara av den åsikten att PO borde ha fört talan om personligt ansvar en-

ligt 25 kap. ABL eftersom han såg ”större framgångspotential” i denna grund, samt att även 

skadeståndsreglerna i 29 kap. ABL skulle kunnat tillämpas.
133

 Han anser till och med att man 

bör ”fråga sig om inte förhandenvaron av alternativa – och mer reguljära ansvarsgrunder så-

som personligt ansvar enligt 25 kap. ABL eller skadeståndsansvar enligt 29 kap. ABL – borde 

påverka möjligheten att nå framgång.”
134

 För egen del är jag av en annan åsikt eftersom 

käranden fritt kan utforma sin talan i ett dispositivt civilmål och förekomsten av både ett lag-

stadgat och ett icke lagstadgat alternativ borde inte spela någon roll. Situationerna är överlap-

pande, vilket inte är ovanligt, speciellt inte om det ses som två sidor av samma mynt. Situa-

tionen är även beskriven av Vandekerckhove i en komparativ studie av ansvarsgenombrotts-

principerna i belgisk, holländsk, fransk, tysk, brittisk och amerikansk rätt: 
 

”… very often the courts do not distinguish between a personal liability of parent corporations on the basis of 

statutory (or other) rules and a liability based on typical veil piercing doctrines. In many situations, parent corpo-

rations are held liable on the basis of judicial veil piercing theories while the cases could have been solved by 

reference to existing rules of corporate or civil law. The courts arbitrarily revert to piercing theories in one case 

and to rules on dividend policy or tort in another case, although both cases present similar facts. In addition, 

problems that are solved by means of veil piercing doctrines in some legal systems are dealt with by reference to 

tort rules in other legal systems. Situations that are covered by ‘veil piercing’ law in some legal systems are 

covered by statutory group law in others. As a result, in many instances it would be artificial to distinguish be-

tween both types of shareholder liability.”
135

   
 

Enligt min mening torde således inte ansvarsgenombrottsbedömningen påverkas av att det 

finns en lagstadgad motsvarighet tillämplig i förevarande fall. Det är inte heller konstigt efter-

som gränserna för ansvarsgenombrottet inte är fasta. Även betalningsansvarskommittén be-

rörde denna fråga och ansåg att det i vissa situationer kan förekomma att både ansvarsgenom-

brott och de ordinära skyddsreglerna i lag är tillämpliga samtidigt. De situationer där detta 

faktiskt inträffar bedömde dock utredningen som sällan förekommande. De ansåg dock att i 

dessa situationer kunde detta åberopas för att ytterligare förstärka slutsatsen att ägaransvar 

borde statueras.
136

 Kanske är även detta skälet till att TR:en uttalade sig obiter dictum angå-

ende andrahandsgrunden i målet, och detta stärker i sådana fall än mer slutsatserna att om-

ständigheterna i detta fall var så speciella att ansvarsgenombrott skulle utdömas.  
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Stattin anser därutöver att det bör kunna diskuteras om lagstiftaren inte gjort någon form av 

rättspolitiskt vägval genom att ha konstruerat ansvarsregler genom lagstiftning, varigenom 

ansvarsgenombrottsdoktrinen fått en undantagskaraktär.
137

 Som jag förstår det anför han att 

detta är någonting ytterligare som gör att de lagreglerade fallen bör ha företräde. Jag är av en 

annan åsikt eftersom lagstiftarens beslut att inte lagreglera ansvarsgenombrott är lika mycket 

ett beslut, som beslutet att lagreglera ansvaret i mer specifika fall. Således har ingen viktning 

mellan situationerna förekommit och det faktum att domstolarna nu dömer till ansvarsgenom-

brott i situationer där lagen även är tillämplig kan inte invändas emot eftersom domstolen är 

fristående från lagstiftaren. Man får helt enkelt stå sitt kast när valet gjorts att släppa tillämp-

ningen av ansvarsgenombrottet helt fritt till domstolarna.  

 Sist men inte minst kan ytterligare ett sätt att se på förevarande mål presenteras. Den byg-

ger på en artikel av Söderlund avseende en situation som enligt honom inte är alldeles ovanlig 

i realiteten, nämligen den när en rättsprocess pågår där ett bolag är kärande som sedermera 

går i konkurs men som ändå väljer att fortsätta processen och konkursförvaltaren avböjer att 

inträda i rättegången. I en sådan situation kommer svaranden inte få någon ersättning från 

konkursbolaget oavsett hur det går i målet, dvs. inte så olikt fallet som är fokus i denna upp-

sats. Söderlunds de lege ferenda slutsats är denna:  
 

”Ett konkursbolag är en så fullständigt uttunnad juridisk konstruktion att det borde vara legitimt att helt bortse 

från denna och istället på ett rättsligt verksamt sätt ta fasta på realiteterna bakom det skeende som utspelas i 

konkursbolagets namn. Konsekvenserna av ett sådant betraktelsesätt är att den intressekrets som i realiteten 

driver konkursbolagets talan – oavsett om dessa är aktieägare eller styrelseledamöter eller kombinationer eller 

delmängder härav - konstituerar ett enkelt bolag och därigenom svarar solidariskt. Härigenom skulle det vara 

möjligt att placera risken av en misslyckad rättegång på just den intressekrets som har något att vinna av en mot-

satt utgång”.
138

   
 

Kanske går det att transplantera detta synsätt och applicera det på rättsfallet som är i fokus i 

denna uppsats. Skillnaderna mellan de bägge fallen är inte allt för stora eftersom Punctator i 

realiteten är närmast såsom ett konkursbolag, vars enda riktiga verksamhet var att driva en 

rättsprocess mot PO. Om inte annat går det säkerligen att använda sig av liknande argumente-

ring språkligt sett, där fokus läggs på realiteterna bakom de skeenden som sker i bolagets 

namn, där aktiebolaget inte utgör mer än ett innehållslöst ”skydds-skal” för deras illojala fö-

rehavanden.  
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4 Slutsatser 
 

 

Att ansvarsgenombrottsinstitutet existerar i svensk rätt torde efter avsnitt 2.4.1.1 vara klarlagt. 

Enligt min mening är det en allmän rättsgrundsats. Även Andersson är av denna åsikt och 

betalningsansvarskommittén beskrev det på detta sätt redan 1987. Hur allmänna rättsgrundsat-

ser skapas är inte helt klarlagt, men enligt Hellner kan det ske när tillsynes kasuistiska rättsfall 

i efterhand kan anses föras tillbaka till en enhetlig princip. En annan möjlighet är att allmänna 

rättsgrundsatser ”importeras” in från något annat rättsystem.
139

 I svensk rätt synes det som om 

båda dessa förklaringsmodeller för tillskapandet av en allmän rättsgrundsats varit för handen 

när ansvarsgenombrott fått denna status. Dels har institutet beskrivits och utarbetats i doktri-

nen samt i lagstiftningsarbetet och dels har dessutom utländsk rätt då fått stå som jämförelse-

objekt i många av dessa arbeten och därigenom indirekt delvis kopierats.  

Vilka rekvisit som måste vara uppfyllda för att ansvarsgenombrott ska anses vara för han-

den är dock inte helt klarlagt eftersom det förekommer olika rekvisit och förklaringsmodeller i 

doktrin och lagstiftningsarbetet. Det verkar dock råda någon sånär enighet om att främst tre 

rekvisit är de mest centrala, nämligen otillbörlighetsrekvisitet, osjälvständighetsrekvisitet och 

underkapitaliseringsrekvisitet. Deras innebörd samt andra förklaringsmodeller har redogjorts 

för mer ingående under avsnitt 2.4 och i analysen under avsnitt 3.4. Det kan dock kort sägas 

att deras exakta innehåll är omtvistat och betydelsen kan allmänt sägas ligga nära dess språk-

liga mening, dvs. ansvarsgenombrott kan något förenklat anses föreligga när en aktieägare 

begagnat sitt inflytande på ett otillbörligt sätt över ett bolag som varken är självständigt eller 

har tillräckligt god kapitaliseringsgrad.  

Fråga ett under inledningskapitlet är således mer uttömmande besvarat i detta arbete än 

fråga nummer två som avser under vilka förutsättningar som ansvarsgenombrott bör statueras. 

Som nämndes under avsnitt 1.4 så fungerar dock fråga nummer ett och två enbart som en 

”språngbräda” för att läsaren skulle kunna tillgodogöra sig svaret på de två avslutande frågor-

na, som i enlighet med uppsatsens syfte ligger i dess fokus. Något uttömmande svar på fråga 

två, som dessutom gör anspråk på att vara ”rätt”, är därtill troligen inte ens möjligt. De enda 

som definitivt kan uttala sig riktigt vägledande i den frågan är lagstiftaren och rättstillämpa-

ren, främst då vår prejudikatinstans HD. Ingen vidare klarhet eller lösning skulle bibringas om 

detta arbete gått djupare in i denna fråga och det ligger inte heller i linje med uppsatsens syfte 

att göra detta. Om läsaren vill fördjupa sig i denna fråga så hänvisas till litteraturen i källför-

teckningen samt de däri gjorda hänvisningarna till annan litteratur på området.  

 Gällande fråga nummer 3 i inledningskapitlet så fanns det redan innan HovR:ens dom T 

3004-08 stöd för att kunna utsträcka ansvarsgenombrott till att även omfatta styrelseledamöter 

och andra än aktieägare. Detta kunde ske med stöd av SOU 1987:59 och de skiljaktigas moti-

vering i NJA 2006 s. 420. Både Andersson och Stattin insinuerar att det under vissa förutsätt-

ningar också bör vara möjligt. Vad som synes bör vara i fokus vid en sådan bedömning är den 

bakomliggande intressentens bestämmande inflytande i verksamheten. Som berörts under 

avsnitt 2.5.1 så beskrev betalningsansvarskommittén sju stycken icke uttömmande exempel på 
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när ansvarsgenombrott bör kunna drabba andra än aktieägarna. Dessa var (1) situationer med 

korsvist ägande, (2) samverkansavtal mellan syskonbolag, (3) styrelseledamöter eller VD med 

ovanligt stort inflytande, (4) utomstående med bestämmande inflytande över bolaget t.ex. 

varuleverantör eller kreditgivare som på avtalsgrund tar kontrollen över ett svagt bolag, (5) 

egentliga aktieägare som placerat en bulvan som aktieägare, (6) övriga personer som har ett 

bestämmande inflytande över bolagets verksamhet samt (7) möjligheten till ansvarsgenom-

brott mot ägare längre upp i ägarstrukturen.  

Som beskrevs i de fyra sista styckena under avsnitt 3.4.1 får fyra av dessa omständigheter 

ansetts ha varit för handen i hovrättsfallet nämligen nummer 1, 3, 5 och 6. Indirekt hade 

omständighet nummer 7 också relevans eftersom hovrätten fokuserade på moderbolagets två 

ägarbolag och deras korsvisa ägande av varandra. Sammantaget fann TR:en att omständighe-

terna varit sådana att S1 och S2 borde ansetts vara dem som ”stått för verksamheten”. Enligt 

min mening bör detta läsas som att de haft det bestämmande inflytande över verksamheten 

som kommittén och de skiljaktiga i NJA 2006 s. 420 avser. TR:en fokuserar också i sin dom 

på omständigheter som pekar i denna riktning.
140

 

Något uttömmande svar på fråga 3 går dock ej att få med anledning av HovR:ens knapp-

händiga domsskäl. Klart är att ansvarsgenombrott mot styrelseledamöter och andra än aktie-

ägare nu är möjligt i svensk rätt, men under vilka förutsättningar detta kan ske är däremot inte 

tillräckligt klarlagt. SOU 1987:59 och de skiljaktigas motivering i NJA 2006 s. 420 står dock 

på ”egna ben” i detta avseende. Även om deras rättskällevärde är lågt är det ändå inte obefint-

ligt och som nämnts under avsnitt 3.4.4 bör de inte kategoriskt underkännas såsom gjorts av 

Stattin. Gällande SOU 1987:59 pekar Andersson mycket riktigt på att denna utredning spelar 

en väldigt stor roll för rättstillämparen, även om förslaget aldrig drevs igenom och även om 

det fick utstå mycket kritik. Mycket talar alltså för att de grunder som beskrivits i denna upp-

sats för när ansvarsgenombrott kan riktas mot styrelseledamöter och andra än aktieägare bör 

kunna användas som en utgångspunkt i detta avseende.  

Sist men inte minst anser jag som svar på fråga nummer 4 i inledningen att domsluten i 

TR:en och HovR:en är riktiga dels angående om ansvarsgenombrottsrekvisiten är uppfyllda 

och dels angående utsträckningen av ansvaret till S1 och S2. Stattin är mer kritisk till domsto-

larnas domslut men som omnämnts tidigare missar han vissa omständigheter i bedömningen 

för om ansvarsgenombrottsrekvisiten är uppfyllda, bl.a. underkapitaliseringens relation till 

den verksamhet som Punctator bedrev, samt att det även bör beaktas att verksamheten var 

utsatt för en särskilt hög riskexponering. Vidare anser jag att han missar det faktum att ingen 

kapitalbildande verksamhet bedrevs i bolagen och att detta synes skett systematiskt i flera 

bolag, på mer eller mindre spekulationsbaserade underlag. Även det faktum att PO varit en 

ofrivillig borgenär som tvingats in i en rättsprocess synes inte ha tillmäts någon vikt av Stat-

tin. TR:ens obiter dictum kan också verka försvårande på så sätt som redogjorts för i anslut-

ning till not 136. Gällande S1 och S2 som ansvarsgenombrottssubjekt anser jag att de rekvisit 

som betalningsansvarskommittén uppdragit i detta avseende har varit uppfyllda i förevarande 

mål, såsom beskrivits i analysen. Detta sammantaget med de övriga omständigheter som re-

dogjorts för under 3.4 gör att TR:ens och HovR:ens domslut bör anses vara i linje med gällan-

de rätt. 
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 Se näst sista stycket under avsnitt 3.4.1.   
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Den enda kritik som kan invändas mot domstolarna, främst hovrätten, är deras begränsade 

motivering som öppnar upp för en onödig spekulation i grunderna till deras domsslut. Att an-

svar borde utkrävas av svarandena i förevarande situation ter sig nog för de flesta som ”rätt” 

sett utifrån en allmän rättskänsla. Sett ur ett förutsebarhets- och rättssäkerhetsperspektiv måste 

dock domstolarna utforma sina domsskäl något mer precist om ansvarsgenombrottsinstitutet 

ska användas. Enligt min mening borde ansvarsgenombrottsinstitutet lagregleras. Mot lag-

stiftningsåtgärder i denna fråga har kritik framförts med hänvisning till rättssäkerhet och för-

utsebarhet. Men HovR:ens dom i denna fråga visar med all önskvärd tydlighet att förutsebar-

heten inte är speciellt mycket högre när institutet inte är lagreglerat. Ansvarsgenombrott före-

kommer i domstolarna, och utan någon som helst auktoritativ vägledning är förutsebarheten 

faktisk ännu mindre än om det skulle funnits lagstiftning.   

 Hoppet står således till att regeringen tar tag i problemet eller att HD meddelar prövnings-

tillstånd i denna tvist, så att någon av dem beskriver och utformar ansvarsgenombrottsinstitu-

tet i svensk rätt. Det troligaste är dock att det är HD som kommer att ta på sig ansvaret för 

detta eftersom det verkar saknas både vilja och engagemang ”från såväl näringslivet som det 

politiska etablissemanget att föra en självständig och framåtriktad principiell diskussion jämte 

nytänkande kring grundläggande värderingar och institut i aktiebolagsrätten”.
141

 Troligen 

finns det också en stoppkloss i att regeringen verkar ge tunga marknadsaktörer plats i dessa 

frågor.
142

  

Klart är att ansvarsgenombrott för styrelseledamöter nu gjort intåg i svensk rätt. Titeln på 

denna uppsats är ”Ansvarsgenombrott för styrelseledamöter m.fl.” och ska spegla att det inte 

enbart är styrelseledamöter som HovR:ens dom behandlar. Visserligen har svaranden varit 

styrelseledamöter, men det är inte främst i denna egenskap som de ådöms ansvar. Troligen är 

dock styrelseledamöter de som, näst efter aktieägarna, kommer drabbas av ansvarsgenombrott 

i flest situationer och därav fokuseringen på ”styrelseledamöter” i titeln.  

Rekvisiten för när ansvarsgenombrottet kan riktas mot styrelseledamöterna (eller annan) är 

dock inte helt klarlagda i och med HovR:ens sparsamma domsskäl. Ledning får helt enkelt tas 

i TR:ens dom tillsammans med betalningsansvarskommitténs utredning. Vilka dessa rekvisit 

är har tidigare berörts ingående. Sammanfattningsvis kan det sägas ske när ansvarsgenombrot-

tet blir verkningslöst mot aktieägarna p.g.a. korsvisa ägarstrukturer, när det finns alternativa 

bakomliggande intressenter med ekonomiska intressen i det klandervärda förfarandet samt när 

dessa intressenter begagnar ett bestämmande inflytande över verksamheten ifråga. Det viktiga 

är således inflytandets grad och inte personernas eventuella ställning.    

Likt Andersson anser jag att ansvarsgenombrottsproblematiken behöver ses ur ett fågelper-

spektiv om man vill föra en funktionell diskussion om denna.
143

 När regeringen låter den 

rättsvetenskapliga traktorn stå overksam i sitt skjul är det nu upp till HD att starta propellern, 

ta sig upp i luften och därifrån beskriva sina iakttagelser ur ett större perspektiv.   

    

 

 

                                                 
141

 Andersson 2002 s 251.   
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 A st. 
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 A a s 250.   
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