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1 Introduktion 

 
 

1.1 Bakgrund 

 

Då ett aktiebolag ingår ett avtal med en motpart, en tredje man,
1
 uppstår ett behov av 

regler som skyddar avtalsparterna mot oväntade förhållanden på den andra partens 

sida. Sådana regler underlättar avtalsslut genom att parterna vågar rättshandla med 

varandra, vilket är en förutsättning för att ett avtal ens ska komma till stånd. 

   Vid aktiebolagets rättshandlande med tredje man företräds det av en ställföreträdare, 

t.ex. styrelsen eller verkställande direktören.
2
 För aktiebolaget finns en risk att tredje 

man agerar till att skada bolaget, och för tredje man finns en risk för att bolagets ställ-

företrädare handlar illojalt. Om exempelvis verkställande direktören ingår ett avtal 

och därigenom handlar utanför sin behörighet eller befogenhet,
3
 kan det i de flesta fall 

antas ligga i aktiebolagets intresse att inte bli bundet av avtalet i förhållande till tredje 

man. Tredje man däremot har ingått avtalet av fri vilja och torde därför ha ett intresse 

av att avtalet är bindande. Således kan aktiebolaget och tredje man vid ett behörig-

hets- eller befogenhetsöverskridande på bolagets sida, ha intressen som är oförenliga 

med varandra. Frågan inställer sig då vem av parterna som ska anses vara mest 

skyddsvärd. 

   Vid avvägningen mellan en huvudmans (d.v.s. aktiebolaget) och tredje mans intres-

sen vid mellanmannens (en ställföreträdares) befogenhetsöverskridande, är den tradit-

ionella uppfattningen i svensk rätt att huvudmannen undgår bundenhet om tredje man 

varit i ond tro om befogenhetsöverskridandet. Alltså, har tredje man insett eller i alla 

fall bort inse befogenhetsöverskridandet, anses han inte skyddsvärd, och aktiebolagets 

intresse av att undgå bundenhet väger i sådant fall över tredje mans intresse av att 

avtalet är bindande.
4
  

                                                           
1
 Med begreppet tredje man avses i den fortsatta framställningen bolagets motpart i en 

kontraktsrelation, såväl näringsidkare som privatpersoner. Jämför Sandström, Publicitet om 
bolagsbeslut, s. 197.  
2
 Eftersom aktiebolaget är en juridisk person kan det inte företräda sig själv. Jämför Stattin, Bolagsor-

gan och bolagsstyrning, s. 64. 
3
 Med behörighet avses rätten att företa rättshandlingar för bolagets räkning som tillkommer en 

ställföreträdare i förhållande till tredje man, p.g.a. aktiebolagslagens regler om funktionsfördelningen 
mellan bolagsorganen. Befogenhet innebär rätten att företa rättshandlingar för bolagets räkning, som 
tillkommer en ställföreträdare gentemot bolaget, p.g.a. det bakomliggande förhållandet. Se Åhman, 
Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten, s. 158. 
4
 Jämför Åhman, a.a.s. 168. 
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Vikten av att skydda tredje man som rättshandlar med ett aktiebolag från aktiebola-

gets olika rättshandlingsfel påpekas återkommande i såväl svenska som internation-

ella framställningar. Förklaringen till varför en godtroende tredje man i ovan nämnda 

situation är mer skyddsvärd än aktiebolaget är att omsättningsintresset anses kräva en 

sådan avvägning.
5
 Med hänsyn till omsättningsintresset måste avtalsinstitutet upple-

vas som någorlunda riskfritt. Detta förutsätter att lagens regler är utformade på sådant 

vis att godtroende part skyddas, den s.k. godtrosskyddsprincipen. Denna princip 

kommer till uttryck i alla rättsregler där den kritiska frågan är om en part varit i ond 

eller god tro om ett visst förhållande eller haft fog för sin uppfattning.
6
 Det rättspoli-

tiska ställningstagandet som lagstiftaren traditionellt har gjort i denna fråga är därför 

att en tredje man som insett eller bort inse ett befogenhetsöverskridande inte är 

skyddsvärd. Denna uppfattning är djupt förankrad i svensk rättsuppfattning och har 

endast något enstaka undantag.
7
  

   I 27 kap. 1 § ABL,
8
 stadgas att vissa bolagsbeslut ska anmälas för registrering i ak-

tiebolagsregistret hos Bolagsverket. Vissa bolagsbeslut
9
 ska i enlighet med 27 kap. 3 

§ ABL utöver registreringen även kungöras i Post- och Inrikes Tidningar, i fortsätt-

ningen PoIT. De blir i och med kungörandet publicerade, d.v.s. de är offentliggjorda 

och allmänheten kan ta del av dem. Publiceringen medför rättsföljden att det som 

publicerats anses känt av tredje man.  

   Registreringen och kungörandet har en särskilt betydande rättsverkan för aktiebola-

gets kontraktsförhållanden; den fastställer vilka slutsatser bolagets motpart – tredje 

man – har rätt att dra av ett publicerat bolagsbeslut och vad tredje man anses känna 

till om bolaget.
10

 Detta får i sin tur avgörande betydelse för om ett bindande avtal har 

kommit till stånd mellan tredje man och bolaget. 

   Av 27 kap. 4-5 §§ ABL, i fortsättningen publicitetsreglerna, framgår att tredje man 

ska kunna ta fasta på sådana uppgifter som efter kungörande har införts i aktiebolags-

                                                           
5
 Se Stattin, Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande, s. 19ff. 

6
 Se Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 61. 

7
 Se Åhman, a.a.s. 168.  

I 16 § 3 st 1895 års lag om handelsbolag och bl.a. 7 § i 1887 års lag om handelsregister, firma och 
prokura fanns ett godtrosskydd med krav på faktisk vetskap hos tredje man. Dessa har dock utgått ur 
svensk lag. Se dock 33 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område, där ett krav på faktisk vetskap stadgas. 
8
 Aktiebolagslagen (2005:551). 

9
 B.la. aktiebolagets firma, verksamhetsföremål och ändamål. Jämför Johansson, Svensk 

associationsrätt (10 uppl.) s. 53. Tidigare upplagor av denna bok används längre fram i denna uppsats. 
10

 Se Sandström, a.a.s. 191. 
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registret.
11

 Enligt publicitetsreglerna är bolaget förhindrat att gentemot en godtroende 

tredje man framföra invändningar om att ett publicerat bolagsbeslut är överspelat ge-

nom ett annat beslut. Är tredje man i god tro om att ett publicerat bolagsbeslut åter-

speglar rättsfaktum kan bolaget inte med framgång göra gällande att uppgiften i själva 

verket ändrats eller är rättstridig, alltså inte är korrekt återgiven så som den publice-

rats. Konsekvensen av detta blir att ett bindande avtal kan komma till stånd oaktat att 

det är grundat på ett bolagsbeslut som visserligen är registrerat och kungjort i veder-

börlig ordning, men likväl behäftat med någon form av brist. 

   Vad som är anmärkningsvärt med detta godtrosskydd är att det avviker från den 

ovan beskrivna normen att tredje man är skyddsvärd så länge denne inte insåg eller 

bort inse ett visst annat förhållande. Publicitetsreglernas godtrosskydd går nämligen 

ett steg längre. Det kräver att tredje man ska visas ha faktisk vetskap om förhållandet i 

fråga, d.v.s. vara i kvalificerat ond tro, för att bolaget ska undgå bundenhet.
12

 Således 

finns inte i detta godtrosskydd något filter som fångar upp situationer då tredje man 

bort inse att uppgiften som publicerats de facto var rättsstridig eller hade ändrats. 

Kravet i publicitetsreglerna på att tredje man ska ha faktisk vetskap om det egentliga 

förhållandet är på så vis något av en främmande fågel i svensk rättsuppfattning. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Mot bakgrund av vad som beskrivits ovan är syftet med denna uppsats att försöka 

utreda huruvida den goda trons intensitet, d.v.s. graden av ond tro,
13

 i vårt nutida tred-

jemansskydd i publicitetsreglerna är tillfredsställande och ändamålsenlig, eller om 

den goda trons intensitet är för sträng mot aktiebolaget, och tredjemansskyddet i reg-

lerna därför bör utformas på ett annat sätt.  

I ljuset av främst omsättningsintresset och avtalsrättsliga principer kommer jag att 

utreda för- och nackdelar med olika lösningar för att se om det finns ett bättre alterna-

                                                           
11

 Notera att 27 kap. 4 a § 1 st ABL stadgar att i en sådan situation där det som registerförts inte 
överensstämmer med det som kungjorts, bolaget kan inte åberopa det kungjorda förhållandet mot 
tredje man. Tredje man kan dock åberopa kungörelsens innehåll mot bolaget, om bolaget inte visar 
att tredje man kände till vad som införts i registret. I bestämmelsens 2 st anges att om ett 
bolagsförhållande kungjorts på två språk, och den utländska versionen skiljer sig från den svenska, 
bolaget kan inte åberopa den utländska versionen mot tredje man. Tredje man kan dock åberopa den 
utländska versionen mot bolaget, om bolaget inte visar att tredje man kände till den svenska 
versionen. Även denna bestämmelse innehåller alltså ett godtrosskydd med krav på faktisk vetskap 
hos tredje man. 
12

 Jämför Skog, EU och den svenska bolagsrätten, s. 25. 
13

 Angående begreppet ”den goda trons intensitet,” jämför SOU 1965:14, s. 88. 



8 
 

tiv till dagens tredjemansskydd i publicitetsreglerna. För att kunna uppfylla detta 

övergripande syfte krävs att jag besvarar följande frågor.  

 

1. Finns det behov av ett grundläggande tredjemansskydd i publicitetsreglerna? 

2. Om det finns behov av ett tredjemansskydd, hur bör det i sådant fall utformas? 

   2.1 Är publicitetsreglernas nutida tredjemansskydd tillfredsställande? 

   2.2 Bör publicitetsreglerna ha ett lägre tredjemansskydd utformat enligt modellen i   

   8 kap. 42 § 1 st 2 p och 2 st 1 p ABL? 

 

Analysen av dessa frågor ska utmynna i en slutsats där jag ska ta ställning till frågan 

om dagens publicitetsregler förser tredje man med ett allt för långtgående god-

trosskydd. 

 

1.3 Avgränsningar  

Jag kommer att begränsa mig till att uteslutande analysera publicitetens konsekvens 

att tredje man förses med ett långtgående godtrosskydd. Ämnet för uppsatsen är alltså 

publicitetsreglernas tredjemansskydd som sådant. Utanför uppsatsens område faller 

därför diskussionen av övriga rättsverkningar som registrering av bolagsbeslut aktua-

liserar, exempelvis att bolaget blir en juridisk person när bolagsbildningen har regi-

strerats. 

   Publicitetsreglerna i 27 kap. 4-5 §§ ABL har givits betydelsefull rättsverkan. God-

trosskyddet i dessa regler bryts som sagt först när tredje man visas ha faktisk vetskap 

om ett visst förhållande. Särskilt bestämmelsen i 27 kap. 4 § 2 st ABL är central för 

frågan om tredje mans godtrosskydd vid aktiebolagets kontraktsförhållanden med 

tredje man.
14

   

   Publiciteten får betydelse särskilt vid beslut om utseende och entledigande av bola-

gets ställföreträdare.
15

 Min fortsatta analys av hur tredjemansskyddet i publicitetsreg-

lerna bör utformas, kommer därför att fokusera på publicering av bolagsbeslut om 

ändringar i ledningens sammansättning. Vid min undersökning av hur olika lösnings-

alternativ skulle te sig i praktiken kommer jag endast att använda mig av situationen 

                                                           
14

 Se Sandström, a.a.s. 262. 
15

 Se Andersson, Johansson och Skog, Aktiebolagslagen: En kommentar, kommentar till 27 kap. 4 §  
ABL. 
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som uppställs i 27 kap. 4 § 2 st ABL, d.v.s. att bolaget invänder att ett publicerat bo-

lagsbeslut om en ändring i ledningens sammansättning är överspelat genom ett annat 

beslut. Situationerna som regleras i 27 kap. 4 a respektive 5 §§ ABL kommer jag 

alltså inte att behandla trots att min analys har betydelse även för dessa regler.
16

  

   Syftet med denna analys är att utreda huruvida tredje man verkligen bör ha dagens 

långtgående skydd, med andra ord, en renodlad undersökning av tredjemansskyddet i 

publicitetsreglerna. Uppsatsen kommer därför inte att behandla interna ansvarsfrågor 

på bolagets sida som exempelvis kan aktualiseras till konsekvens av ett behörighets- 

eller befogenhetsöverskridande vid rättshandlande med tredje man, eller frågor om 

vilken ställföreträdare som kan ställas till svars vid ett sådant förfarande. Skadestånd-

frågor kommer således inte att behandlas. Jag kommer heller inte att analysera regi-

streringssystemet som sådant djupare än vad jag anser nödvändigt för att ge en grund-

läggande förståelse för reglernas uppbyggnad och för att underlätta för läsaren att se 

problemet i sitt rättsliga sammanhang. 

   Vid en analys av ett aktiebolagets kontraktsförhållanden aktualiseras naturligen 

AvtL:s
17

 ogiltighetsbestämmelser vilka bl.a. kan bli intressanta då ett bolag till följd 

av publicitetsreglerna blir bundet av ett avtal gentemot tredje man. Oskäliga avtal 

torde i allmänhet kunna ogiltigförklaras med AvtL:s ogiltighetsregler. Av utrym-

messkäl kommer dock avtalsrättsliga möjligheter för bolaget att undgå bundenhet av 

ett avtal inte att behandlas. 

 

1.4 Metod 

För att fastställa innehållet i gällande rätt finns inom civilrätten den traditionellt cen-

trala rättsdogmatiken nära till hands. Metoden används för att fastställa vilka rättsreg-

ler som finns samt vad dessa innehåller, d.v.s. de lege lata, eller bör införas av lagstif-

taren, således de lege ferenda. En sådan analys har som utgångspunkt de befintliga 

rättskällorna.
18

 Jag kommer att använda mig av en rättsdogmatisk metod i denna upp-

sats. 

   Något som är utmärkande för den juridiska problemlösningsmetoden är att det aktu-

                                                           
16

 Eftersom det långående tredjemansskyddetet även stadgas i dessa publicitetsregler måste en 
eventuell ändring av det nutida tredjemansskyddet i 27 kap. 4 § 2 st ABL vara genomgående i 
publicitetsreglerna. 
17

 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
18

 Jämför Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 26, 167f. 
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ella problemet delas upp i mindre delfrågor som besvaras var för sig, för att svaren 

sedan ska pusslas ihop till ett fullständigt svar. Lehrberg har framhållit att varje prak-

tisk juridisk analys med nödvändighet bör innehålla fyra olika moment för att genom 

hela analysen upprätthålla en god struktur och ordning på tänkandet. Dessa är fråge-

ställning, lösningsalternativ, argument och slutsats.
19

 

   Liksom Lehrberg anser jag att ett juridiskt problem i allmänhet bör uppdelas i flera 

delar för att kunna ges ett välmotiverat och korrekt svar. Annars finns en risk för att 

viktiga aspekter av en viss lösning förbises, vilket bidrar till minskad rättssäkerhet. 

Jag kommer därför att angripa min frågeställning med denna metod. Härvid kommer 

jag att använda en teleologisk lagtolkningsmetod varför de ändamål och syften som 

utformat publicitetsreglerna i 27 kap. ABL, i huvudsak omsättningsintresset, kommer 

att utgöra den norm som jag utgår ifrån vid bedömningen av för- och nackdelarna 

med de olika lösningsalternativen som jag presenterat.  

 

1.5 Disposition 
 

Den fortsatta framställningen av uppsatsen kommer att disponeras på följande vis. I 

kap. 2 ges en närmare presentation av uppsatsens frågeställningar samt deras rättsliga 

kontext. Därefter inleds analysen av de olika lösningsalternativen och i kap. 3 under-

söks för- och nackdelar med det lösningsalternativ 1. På samma vis undersöks sedan 

lösningsalternativ 2 i uppsatsens kap. 4, lösningsalternativ 3 i kap. 5 och slutsligen 

lösningsalternativ 4 i kap. 6. Allt eftersom jag analyserar för- och nackdelar med de 

olika lösningsalternativen kommer jag att kunna ta ställning till de frågeställningar 

som formulerats i kap. 1.2. Dessa frågor kommer därför att besvaras löpande i uppsat-

sen. I kap. 7 följer en sammanfattande slutsats som sammanställer de slutsatser jag 

nått genom analysen av de olika lösningsalternativen. Uppsatsen avslutas med en käll-

förteckning.  

 

 

 

 

                                                           
19

 Jämför Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 62f. 
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2 Frågeställningar 

 
2.1 Inledning 

Som konstaterats
20

 ger 27 kap. 4 § 2 st ABL tredje man ett långtgående skydd mot 

bolagets invändning att ett publicerat bolagsbeslut är överspelat genom ett annat be-

slut. Detta tredjemansskydd får som sagt
21

 särskilt betydande rättsverkan vid bolags-

beslut om ändringar rörande ledningens sammansättning, varför jag valt att fokusera 

min analys av publicitetsreglernas tredjemansskydd på publicitet av denna typ av be-

slut. Innan de olika alternativen till dagens reglering presenteras ska detta avsnitt ge 

läsaren en introduktion till registreringssystemet som sådant, publicitetsreglerna, för-

farandet vid ändringar rörande ledningens sammansättning samt begreppet ställföre-

trädare. Syftet med detta kapitel är att underlätta för läsaren att se publicitetsreglernas 

tredjemansskydd i dess rättsliga sammanhang.  

 

2.2 Registreringssystemet och publicitetsreglerna 

 

2.2.1 Registreringssystemet 

ABL:s bestämmelser i 27 kap. om registrering och kungörande av vissa uppgifter har 

sitt ursprung i det första bolagsdirektivet, publicitetsdirektivet,
22

 vilket förordnar en 

minsta nivå av skyldighet för medlemsländerna att offentliggöra vissa bolagsbeslut.
23

  

   I 27 kap. 1 § 1 st ABL anges att vissa bolagsbeslut ska registreras i ett aktiebolags-

register hos Bolagsverket. Detta s.k. registreringssystem innefattar en obligatorisk 

registrering av uppgifter för att uppnå viss rättsverkan. Det bygger på syftet att skapa 

utrymme för en legalitetskontroll av vissa åtgärder som företas inom aktiebolag. 

Dessutom innebär registreringssystemet en viss offentlighet.
24

 

                                                           
20

 Kap. 1.1.  
21

 Kap. 1.3. 
22

 68/151/EEG och 2003/58/EEG. 
23

 Se 2 art. Således är medlemsländerna tillåtna att införa mer omfattande nationella regler. Direktivet 
innehåller vidare en uppsjö av bestämmelser om förfarandet vid registrering och kungörande samt 
rättsverkan av publicering, 3-3 a art. 
24

 Se Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslagen: En lagkommentar, kommentar till 27 kap. 1 § ABL. 
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Det finns en rad bestämmelser i ABL som kräver att vissa bolagsbeslut och uppgifter 

om bolaget ska anmälas för registrering.
25

 Dels ska ett flertal uppgifter som rör själva 

bolagsbildningen registreras. Ett exempel är att ett nybildat aktiebolag senast sex må-

nader efter att stiftelseurkunden har undertecknats ska registreras hos Bolagsverket. 

Om registreringsanmälan uteblir faller frågan om bolagsbildning.
26

 Dels ska vissa 

förhållanden som inträffar under bolagets löpande verksamhet registreras, som exem-

pelvis beslut om ändring i bolagsordning, beslut om ändring i bolagets ledning samt 

beslut om emission.
27

 Innan en anmälan av ett bolagsbeslut kan registreras hos Bo-

lagsverket ska verket således göra en såväl formell som materiell legalitetskontroll av 

bolagsbeslutet som anmälts.
28

 

   Förfarandet att beslutets laglighet granskas, innebär att Bolagsverket ska säkerställa 

att bolagsbeslutets innehåll är förenligt med ABL, bolagsordning och annan författ-

ning. Vidare granskas om beslutet har tillkommit i behörig ordning. Verket ska under-

söka huruvida ABL:s och eventuellt bolagsordningens regler om exempelvis förfa-

randet vid bolagsstämma enligt 7 kap. ABL som ligger bakom beslutet, har efter-

kommits.
29

 Ett beslut av bolagsstämman som inte tillkommit i behörig ordning, eller 

som på grund av sitt innehåll strider mot ABL eller bolagsordningen, får inte registre-

ras.
30

 Enligt 7 kap. 51 § 1 st ABL kan dock ett sådant bolagsstämmobeslut bli gäl-

lande, om klandertalan inte väcks inom tre månader från dagen då beslutet fattades. I 

sådant fall kan beslutet ändå registreras; hindret för registrering bortfaller vid klander-

fristens utgång.
31

  

   Slutligen ska Bolagsverket granska om det föreligger formella brister, d.v.s. om 

anmälan uppfyller de formella krav som ABL och 1 kap. aktiebolagsförordningen
32

 

uppställer för en registrering. En formell brist kan exempelvis vara att anmälan saknar 

                                                           
25

 Notera att en distinktion måste göras mellan vad som endast måste anmälas till Bolagsverket enligt 
1 kap. aktiebolagsförordningen och vad som därutöver ska antecknas i registret enligt 2 kap. 14-17 
aktiebolagsförordningen. Allt som anmäls till registret sorteras in i bolagets akt hos Bolagsverket, men 
endast en del av dessa uppgifter registerförs. Delar av akter och registerföringarna kallas dock 
tillsammans för aktiebolagsregistret. Jämför Sandström, a.a.s. 57. 
26

 Jämför 2 kap. 22 § och 24 § 1 st 1 p ABL. 
27

 Jämför 3 kap. 5 §, 8 kap. 43, 44 §§, 12 kap. 10 § samt 13 kap. 27 § ABL.  
28

 Framgår av 27 kap. 2 § ABL. 
29

 Se Sandström, a.a.s. 78. 
30

 Jämför Nerep och Samuelsson, kommentar till 27 kap. 2 § ABL. 
31

 Se 27 kap. 2 § 4 st. ABL. Har klandertalan emellertid väckts bör en registrering inte ske innan dom 
har avkunnats. Bolagsstämmobeslut som inte omfattas av preskriptionstidens tre månader, s.k. 
nullitetsfall, kan klandras även om Bolagsverket har registrerat ett sådant bolagsbeslut.  Enligt 
motiven till 1975 års ABL kan nullitetsfall klandras trots att de har registrerats. Jämför Nerep och 
Samuelsson, kommentar till 27 kap. 2 § ABL. 
32

 Aktiebolagsförordning (2005:559). 
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viss uppgift eller innehåller otydliga uppgifter. Anmälan måste i sådant fall komplett-

eras eller förtydligas.
33

 

   Granskningen ska på så vis förhindra att beslutet inte får en avfattning som i något 

viktigare hänseende gör det otydligt eller vilseledande.
34

 Viktigt att notera är att nå-

gon allmän kontroll av om tidigare registrerade uppgifter fortfarande harmonierar 

med senare fattade bolagsbeslut, eller med ABL, inte sker.
35

 

   

2.2.2 Kungörande i PoIT 

Bolagsverket ska enligt 27 kap. 3 § ABL genast kungöra i PoIT vad som har registre-

rats i aktiebolagsregistret.
36

 PoIT är Sveriges officiella organ för lagligt kungörande. I 

PoIT publiceras rikstäckande kungöranden, exempelvis konkurser och bolagsärenden, 

från myndigheter och andra som enligt lag eller förordning är pliktiga att kungöra 

information som ska komma till allmänhetens kännedom. På samma vis ska häri även 

kungöras sådana förhållanden som regleras av bolagsordning, stadgar eller liknande 

föreskrifter.
37

 Kungöranden sker endast i elektronisk form och består av en länk till en 

annons i PoIT på Bolagsverkets webbplats.
38

 Ett kungörande som avser en ändring i 

ett förhållande som tidigare har registerförs ska dock endast ange ändringens art. Mer 

exakta uppgifter om vad ändringen innebär, får sökas hos Bolagsverket.
39

 

   Kungörande är en upplysning till allmänheten om att Bolagsverket har registrerat ett 

aktiebolag eller ändrat ett tidigare registerfört förhållande i aktiebolagsregistret.
40

 Syf-

tet med publiciteten är att ge intressenter en insyn i bolagets förhållanden i viktiga 

avseenden samt att förhindra bedrägliga eller annars kontroversiella åtgärder. Publici-

teten har som tidigare nämnts
41

 en särskilt viktig rättsverkan för aktiebolagets kon-

traktsförhållanden. Publiciteten är som konstaterats avgörande för vilka förhållanden 

tredje man ska anses ha kännedom om.
42

 I och med att en uppgift har registrerats och 

kungjorts, således publicerats, uppstår alltså en särskild rättsverkan mellan bolaget 

och tredje man i ett kontraktsförhållande.  

                                                           
33

 Se Sandström, a.a.s. 79. 
34

 Se Nerep och Samuelsson, kommentar 27 kap. 2 § ABL. 
35

 Se Sandström, a.a.s. 67. 
36

 Jämför 3.4 art. publicitetsdirektivet. 
37

 Se Nerep och Samuelsson, kommentar till 27 kap. 3 § ABL. 
38

 Se Sandström, a.a.s. 53. 
39

 Se Nerep och Samuelsson, kommentar till 27 kap. 3 § ABL. 
40

 Se Sandström, a.a.s. 121. 
41

 Kap. 1.  
42

 Se SOU 1971:15, s. 385. 
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Denna rättsverkan kallas för publicitetsverkan och regleras främst i publicitetsregler-

na. Publicitetsverkan är avtalsrättslig och grundas på att en avvägning ska göras mel-

lan två avtalspartens motstående intressen. 

 Publicitetsreglerna syftar således till att fastställa vilka slutsatser tredje man har rätt 

att dra av ett publicerat bolagsbeslut.
43

   

 

2.2.3 Närmare om publicitetsreglerna 

27 kap. 4, 4 a och 5 §§ ABL är tillsammans de s.k. publicitetsreglerna. Den centrala 

publicitetsregeln är 27 kap. 4 § ABL, vilken reglerar den s.k. positiva respektive nega-

tiva publicitetsverkan. I 27 kap. 4 § 1 st ABL fastslås att ett bolagsbeslut som har pub-

licerats anses känt av tredje man. Detta innebär rent praktiskt att publiciteten medför 

en presumtion om att tredje man känner till hela det materiella innehållet i den uppgift 

som publicerats – oavsett om denne tagit del av den aktuella uppgiften.
44

 Detta är den 

s.k. positiva publicitetsverkan, enligt vilken en tredje man i princip undantagslöst kan 

göra gällande ett publicerat bolagsbeslut gentemot bolaget. Bestämmelsen är utfor-

mad som en preklusionsregel vilken bekräftar publiceringens betydande verkan. Pre-

sumtionen om vetskap hos tredje man kan endast brytas genom att tredje man visar att 

det varit omöjligt för denne att ta del av det publicerade bolagsbeslutet. Detta skydd är 

begränsat i tiden och kan enligt bestämmelsens lydelse endast åberopas inom femton 

dagar efter dagen då beslutet kungjorts.  

   Mer intressant för denna uppsats är emellertid det godtrosskydd som tredje man 

åtnjuter mot bolagets invändning att brister föreligger i det som publicerats och att det 

publicerade bolagsbeslutet därmed inte kan ge upphov till ett bindande rättsförhål-

lande mellan parterna. Detta godtrosskydd kommer särskilt till uttryck i 27 kap. 4 § 2 

st ABL.
45

 För att tredje man ska vara skyddad mot invändningar från bolagets sida om 

att ett publicerat bolagsbeslut är överspelat till fördel för ett annat beslut, stadgas i 27 

kap. 4 § 2 st ABL ett godtrosskydd enligt vilket bolaget förbjuds att åberopa det se-

nare faktiska beslutet. Bolaget förhindras således att med framgång göra gällande att 

uppgiften i själva verket ändrats eller är rättstridig, alltså inte är korrekt återgiven så 

som den publicerats. Publiciteten har därmed gett upphov till en negativ publicitets-

verkan, enligt vilken en presumtion inträder att tredje man ska kunna ta fasta på det 

                                                           
43

 Se Sandström, a.a.s. 191ff. 
44

 Se Sandström, a.a.s. 191. 
45

 Det stadgas även i de andra två publicitetsreglerna; 27 kap. 4 a och 5 §§ ABL. 
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som publicerats. Endast om bolaget kan visa att tredje man hade faktisk vetskap om 

det opublicerade beslutets riktighet kan bolaget göra det senare beslutet gällande mot 

tredje man. Bolaget ska alltså visa att tredje man är kvalificerat ondtroende för att 

uppfylla sin bevisbörda och undgå bundenhet.
46

        

   Publicitetsreglernas klassiska syfte kan definieras som att skapa ett skydd för bola-

gets motpart, tredje man. Genom att bolagsbeslut publiceras har en enskild tredje man 

möjlighet att anförskaffa sig nödvändig information om bolaget för ett tryggt rätts-

handlande. Med avtalsrättsliga termer innebär detta kort sagt att en aktsam tredje man 

skyddas till skillnad från en oaktsam tredje man. Detta innebär att den i 1 kap. be-

skrivna intresseavvägningen mellan parternas motstående intressen är avsedd att in-

träda vid tillämpningen av en publicitetsregel.
47

  

   Publiciteten innebär alltså en ingripande rättsverkan i relationen mellan bolaget och 

tredje man,
48

 och ställer frågan om tredje man är i ond tro på sin spets. 

 

2.3 Begreppet ställföreträdare 

Ställföreträdarna kan delas in i två kategorier, aktiebolagsrättsliga ställföreträdare och 

fullmäktige. I aktiebolag
49

 finns olika organ som fyller olika funktioner i bolaget. 

Dessa är traditionellt bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och reviso-

rerna. Vissa aktiebolag har även lekmannarevisor.  

   Av dessa bolagsorgan är endast styrelsen och verkställande direktören behöriga att 

företräda bolaget gentemot tredje man.
50

 Aktiebolaget kan emellertid även företrädas 

av fullmäktige eller särskilda firmatecknare. En särskild firmatecknare är dock inget 

bolagsorgan, och har ingen lagstadgad kompetens. I stället får den särskilda firma-

tecknaren enligt 8 kap. 37 § ABL kompetens att företräda bolaget och teckna dess 

firma genom särskilda uppdrag från styrelsen och verkställande direktören.
51

 

   Fortsättningsvis kommer jag att använda begreppet ställföreträdare för att benämna 

styrelsen, verkställande direktören och särskilda firmatecknare.  

 

 

                                                           
46

 Se Sandström, a.a.s. 237. 
47

 Jämför Sandström, a.a.s. 30ff. 
48

 Jämför Sandström, a.a.s. 192. 
49

 Och övriga associationer. 
50

 Se Stattin, Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande, s. 43. 
51

 Jämför Stattin, a.a.s. 74. 
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2.4 Kompetens att för aktiebolagets räkning rättshandla med tredje man 

Ställföreträdarnas behörighet och befogenhet att binda bolaget gentemot tredje man 

följer bl.a. av 8 kap. 42 § ABL. Ställföreträdarnas respektive befogenhet kan emeller-

tid vara inskränkt, bl.a. genom föreskrifter av överordnat bolagsorgan. 

   Styrelsens behörighet regleras i 8 kap. 4 § ABL och verkställande direktörens i 8 

kap. 29 § ABL. Dessa bestämmelser utgår ifrån att ställföreträdaren har utsetts i behö-

rig ordning. Den principiella utgångspunkten är därför att en ställföreträdare som har 

utsetts på ett felaktigt sätt saknar behörighet att binda bolaget gentemot en tredje 

man.
52

  

 

2.5 Registreringsanmälan av bolagsbeslut   

Ett beslut om utseende av en ny ställföreträdare eller entledigande av en tidigare ut-

sedd, ska enligt 8 kap. 13, 33, 38, 43 och 44 §§ ABL anmälas för registrering i aktie-

bolagsregistret. Beslutet får rättsverkan och ger ställföreträdaren behörighet att före-

träda bolaget när anmälan har inkommit till Bolagsverket. Det är emellertid först då 

beslutet har registrerats och kungjorts i PoIT som beslutet får rättsverkan gentemot 

tredje man.
53

 

   Styrelseledamöternas rätt att företräda bolaget och teckna dess firma är beroende av 

de enskilda styrelseledamöternas styrelseuppdrag. Denna rätt uppkommer vid utseen-

det av styrelseledamoten och upphör vid dennes entledigande eller avgång. På mot-

svarande sätt uppstår respektive upphör en särskild firmatecknares rätt att teckna bo-

lagets firma genom styrelsens beslut om ett bemyndigande respektive fråntagande av 

bemyndigande.
54

 

 

 

 

                                                           
52

 En på ett felaktigt sätt vald styrelse kan dock företräda bolaget fram till dess att en domstol 
undanröjer styrelsevalet i en klanderprocess, eller interimistiskt förordnar att valet inte får 
verkställas. Se prop. 1993/94:196, s. 134. 
53

 Se 27 kap. 4 § 2 st ABL. 
54

 Se Åhman, a.a.s. 302ff. 
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3 Lösningsalternativ 1: Tredjemansskydd utan krav på 

god tro 
 

3.1 Inledning 

För att min analys ska utmynna i ett så välmotiverat och nyanserat svar som möjligt 

på frågan hur godtrosskyddet i publicitetsreglerna bör utformas är det nödvändigt att 

först utreda huruvida ett godtrosskydd ens är befogat i dessa regler. Ett godtrosskydd 

införs med syftet att uppnå en rimlig avvägning mellan parternas motstående intressen 

och skyddar den part som i det enskilda fallet har befogad tillit till avtalet. Med andra 

ord är det nödvändigtvis inte alltid samma part som skyddas. Det första lösningsalter-

nativet blir därmed en reglering som saknar ett sådant godtrosskydd, och i stället upp-

ställer ett enkelriktat skydd till en av parterna.  

   Vikten av att skydda tredje man som rättshandlar med ett aktiebolag lyftes fram 

redan i inledningen.
55

 Inte minst av hänsyn till omsättningen måste det finnas ett 

skydd för tredje man för att denne faktiskt ska våga ingå avtal med ett aktiebolag. 

   Det första lösningsalternativet är därför att publicitetsreglerna ger tredje man ett 

skydd utan krav på god tro, således ett obegränsat skydd. Ett sådant skydd skulle in-

nebära, att tredje mans (kvalificerat) onda eller goda tro om ett publicerat förhållande 

saknar betydelse för dennes rätt att ta fasta på det som står i registret. Tredje man 

skulle således alltid vara skyddad mot bolagets invändning att avtalet är ogiltigt p.g.a. 

att publicerade uppgifter avviker från de verkliga förhållandena.   

 

3.2 Praktiskt exempel 

Låt mig förklara detta närmare med ett exempel, som jag i min fortsatta framställning 

kommer att hänvisa till som praktiskt exempel.  

   Ställföreträdare X har hittills varit registrerad som firmatecknare för ett aktiebolag 

(fortsättningsvis Bolaget). Bolaget beslutar emellertid nu att omedelbart skilja X från 

sitt uppdrag som särskild firmatecknare. Beslutet att entlediga X anmäls för registre-

ring hos Bolagsverket och får enligt 8 kap. 38 § ABL verkan när anmälan inkommit 

till verket. Tidpunkten då ett entledigande får verkan sammanfaller dock inte nödvän-

                                                           
55

 Kap. 1.1. 
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digtvis med registreringen och kungörandet av beslutet. Detta innebär, att om X efter 

den tidpunkt då entledigandet fick verkan, men före publiceringen av beslutet, rätts-

handlar för Bolagets räkning, kan Bolaget inte mot varken en ondtroende eller en god-

troende tredje man med framgång göra gällande att rättshandlingen är oförbindande 

därför att X inte längre hade behörighet att företräda bolaget. Den omständigheten att 

beslutet om entledigandet ännu inte har registrerats och kungjorts kommer således 

aldrig att spela någon roll för bolagets möjlighet att undgå bundenhet i förhållande till 

tredje man. Tredje mans onda eller goda tro om detta förhållande är irrelevant. Tredje 

man har en obegränsad rätt att ta fasta på det som är publicerat oberoende av om 

denne faktiskt känner till att uppgiften inte är korrekt. Det är alltså alltid aktiebolaget 

som bär risken då det rättshandlar med tredje man. 

 

3.3 Tredje man ska kunna lita på det synbara 

Grundbulten i publicitetsreglerna är den västerländska affärsrätt som utvecklats för att 

främja en effektiv omsättning av värdepapper och varor.
56

 Så tidigt som i rommarrät-

ten användes publicitet genom ett offentligt register för att styrka olika rättsförhållan-

den. Registreringen hade en stark bevisverkan om det underliggande rättsförhållandet. 

Två andra faktorer som torde ha medverkat till regler om publicitetsverkan är att en 

utvecklad handel kräver information om motparten, d.v.s. kunskap om vem som kan 

handla för en annan persons räkning samt vem som ansvarar för en rörelse. En ytterli-

gare faktor torde vara tredje mans behov av att kunna fästa tilltro till synbara förhål-

landen. En utvecklad handel förutsätter att en tredje man kan dra säkra slutsatser av 

det synbara, publika.
57

 Publiciteten får på så vis en allmän bevisverkan; det som pub-

licerats presumeras gälla om ingen motbevisning om annat förhållande sker. 

   Av det ovan anförda kan konstateras att ett syfte med regler om publicitet – och 

enligt min mening en nödvändighet för ett effektivt avtalsinstitut – är att tredje man 

ska kunna lita på det synliga – det som har publicerats. Som det praktiska exemplet 

visar, uppfyller lösningsalternativ 1 utan tvekan detta syfte. Med denna lösning behö-

ver tredje man aldrig betvivla om dennes befogade – eller obefogade – uppfattning 

                                                           
56

 Se Sandström, a.a.s. 130. 
57

 Ett exempel är att det redan i 1500-talets franska rätt utvecklats en regel som stadgade att en 
uppgift som inte kungjorts om ett handels- eller kommanditbolag var ogiltig mot såväl de 
samverkande som mot bolagets borgenärer. Jämför Sandström, a.a.s. 34ff, 187. 
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om det som står i registret är det som också gäller. Har bolaget missat att uppdatera 

registret drabbar det således inte tredje man.  

   Enligt min mening är detta en klar fördel med lösningsalternativ 1. En förutsättning 

för att tredje man ska våga ingå avtal med ett aktiebolag torde vara att denne kan lita 

på publicerade uppgifter och uppleva en trygghet i rättshandlande med ett aktiebolag. 

Detta främjar såklart omsättningen eftersom det torde medföra att tredje man är mer 

benägen att ingå avtal med ett aktiebolag. En fördel med lösningsalternativ 1 är där-

med att det uppfyller syftet bakom publicitetsreglerna att tredje man ska kunna lita på 

det som publicerats.   

 

3.4 Den traditionella avvägningen mellan parternas intressen 

Den traditionella avvägningen mellan parternas motstående intressen innebär, att 

tredje mans befogade tillit till att ett avtal som slutits av en mellanman för huvudman-

nens räkning är bindande, är mer skyddsvärd än huvudmannens intresse av att undgå 

bundenhet då mellanmannen har åsidosatt några av sina förpliktelser gentemot hu-

vudmannen.
58

 Som redan nämnts
59

 torde de typiska partsintressena i en situation där 

en visserligen registrerad och kungjord, men likväl entledigad, ställföreträdare rätts-

handlar för bolaget med tredje man, vara bolagets intresse av att undgå bundenhet 

respektive tredje mans intresse av att avtalet är bindande. 

   Lösningsalternativ 1 innebär att någon avvägning mellan parternas respektive in-

tressen aldrig företas. Regeln skapar ett obegränsat skydd för tredje man utan hänsyn 

till vem av parterna som vid en närmare bedömning i det enskilda fallet skulle kunna 

anses vara mer skyddsvärd än den andre. Som det praktiska exemplet visar försätter 

detta bolaget i en anmärkningsvärt svagare rättsposition än tredje man. Riskerna torde 

många gånger framstå som betydligt större för bolaget, än den nytta det skulle kunna 

få av avtalet.  

 

3.5 Godtrosskyddsprincipen 

En viktig del av omsättningsskyddet är som ovan nämnts
60

 godtrosskyddsprincipen. 

Godtrosskyddsprincipen kan sägas ha ett nära samband med ovan nämnda avvägning 

                                                           
58

 Jämför Åhman, a.a.s. 169. 
59

 Kap. 1.1. 
60

 Kap. 1.1. 
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mellan parternas intressen, och innebär att en godtroende part ska skyddas mot att bli 

bunden av ett avtal som inte överensstämmer med vad denne avsett vid avtalets ingå-

ende.
61

   

   En reglering enligt lösningsalternativ 1 saknar detta grundläggande godtrosskydd. 

Vid kontraktsförhållanden kan det anses lämpligt med en riskfördelning mellan par-

terna, vilket talar för att ett godtrosskydd bör införas i bestämmelser som reglerar 

kontraktsförhållanden. Lösningsalternativ 1 resulterar i att endast ena parten, bolaget, 

undantagslöst är den som får bära riskerna. Som jag poängterade i kap. 3.4 kan en 

konsekvens av detta bli att avtalsinstitutet inte framstår som lockande för bolaget.  

 

3.6 Lösningen omfattar dolusfall 

Eftersom lösningsalternativ 1 förser tredje man med ett obegränsat skydd, skulle det 

även omfatta s.k. dolusfall.
62

 Det innebär exempelvis, att tredje man tillåts göra ett 

avtal gällande mot bolaget i en sådan situation, där det ingåtts av en entledigad styrel-

seledamot och tredje man är medveten om att beslutet om entledigandet redan hunnits 

anmälas för registrering. Tidpunkten då beslutet om entledigandet får som nämnts
63

 

verkan när anmälan inkommit till Bolagsverket. Skulle tredje man ha vetskap om en 

registreringsanmälan om ett entledigande och därmed ha vetskap om att ställföreträ-

daren saknade behörighet att företräda bolaget, skulle bolaget således ändå bli bundet 

av rättshandlingen. Enligt min mening kan det ifrågasättas om inte tredje man med 

bättre vetande bör upplysa ställföreträdaren om det.
64

  

   Lösningsalternativ 1 tillåter således ett illojalt förfarande av tredje man. Tredje man 

kommer inte att drabbas av att denne utnyttjar sin onda tro. Tredje man och ställföre-

trädaren skulle rent hypotetiskt i maskopi kunna företa en rättshandling som är till 

skada för bolaget, utan att drabbas av detta.
65

 Självklart skulle AvtL:s ogiltighetsreg-

ler
66

 ligga nära till hands för att upphäva ett sådant avtal. Det är dock en fråga som 

faller utanför uppsatsens ämnesområde.
67

Är situationen sådan att tredje man ensam 

eller i samverkan med mellanmannen agerar till att skada bolaget, finns inget behov 

                                                           
61

 Jämför Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 59ff. 
62

 Jämför 6 § 2 st samt 9 § 1 st AvtL. 
63

 Se kap. 2.5.  
64

 Jämför 30 § 2 st AvtL. 
65

 Jämför Åhman, a.a.s. 170. 
66

 Främst 33 och 36 §§ AvtL. 
67

 Se kap. 1.3. 
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av att skydda tredje mans goda tro. I nämnda situation finns inte ens någon sådan god 

tro. Det är i stället bolaget som behöver skyddas. Om bolaget inte skyddas i nämnda 

situation kommer transaktionskostnaderna att öka eftersom bolaget måste rekrytera 

mer pålitliga ställföreträdare. Det skulle därför vara mer ekonomiskt effektivt att de 

som agerar för att skada bolaget får bära risken.
68

 

 

3.7 Registreringssystemets funktion upprätthålls 

Som jag tidigare konstaterat,
69

 anser jag att en fördel med lösningsalternativ 1 är att 

det tillförsäkrar att syftet med publicitetsreglerna uppfylls. En annan fördel med detta 

alternativ är att registreringssystemets funktion att förse allmänheten med aktuell in-

formation om aktiebolagen upprätthålls. Regeln är ytterst sträng mot bolaget. Bolaget 

bär ensamt risken för att en uppgift i registret skulle vara inaktuell. Det kan aldrig 

med framgång invända att ett opublicerat förhållande är det som egentligen gäller i 

stället för ett publicerat förhållande.  

   På grund härav ges bolaget emellertid incitament att hålla registret uppdaterat med 

korrekta uppgifter. Om tredje man kan lita på det som registerförts oavsett bättre vet-

skap inser bolaget att det för att undgå bundenhet till oönskade rättsförhållanden, fort-

löpande måste uppdatera registret med korrekta uppgifter. Enligt lösningsalternativ 1 

har tredje man en obegränsad möjlighet att binda bolaget till det som registerförts. 

Detta är i sin tur till fördel för omsättningen eftersom tredje man kan lita på det regis-

terförda och därför känna tillräcklig trygghet för att våga rättshandla med aktiebolag. 

Eftersom bolaget är den part som drabbas av att en viss uppgift inte uppdaterats i re-

gistret, leder denna reglering till att bolaget ser till att så inte sker. 

 

3.8 Sammanfattning 

Lösningsalternativ 1 medför att publicitetsreglerna förser tredje man med skydd utan 

krav på god tro. En fördel med en sådan reglering är att det principiella syftet med 

publicitetsreglerna, att tredje man ska kunna lita på det som registerförs, uppfylls. 

Tredje man behöver endast undersöka vad som står i registret för att kunna räkna med 

att det förhållande som utlästs ur registret överensstämmer med rättsfaktum. En sådan 

ordning torde leda till en ökad benägenhet för tredje man att ingå avtal med aktiebo-

                                                           
68

 Jämför Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning, s. 68ff., särskilt s. 70. 
69

 Kap. 3.3. 
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lag eftersom den skapar en tillit till avtalsinstitutet samt till aktiebolaget som motpart. 

En sådan ordning medför även att det skapas starka incitament för bolaget att fortlö-

pande uppdatera registret, vilket medför att registringssystemets funktion upprätthålls. 

Stannar vi här skulle slutsatsen bli att lösningsalternativ 1 gynnar omsättningen och 

därför kan vara ett lämpligt alternativ till reglering.  

   Denna analys har dock visat att en reglering med ett obegränsat skydd för tredje 

man öppnar upp för tredje mans möjlighet till missbruk av sin position som priorite-

rad part. Eftersom tredje mans onda eller goda tro saknar relevans för hans möjlighet 

att binda bolaget till en rättshandling finns risken att tredje man missbrukar denna 

makt på bolagets bekostnad. Publicitetsreglerna måste därför enligt min mening förse 

bolaget med ett skydd mot ett sådant förfarande. Ett kontraktsförhållande består av ett 

utbyte av prestationer, d.v.s. båda parter gynnas av avtalet. På samma sätt finns det 

även risker för båda parter. Lösningsalternativ 1 medför dock ingen riskfördelning 

mellan parterna. Bolaget får ensamt bära hela risken. 

   Omsättningsskyddet, vilket är grundbulten i publicitetsreglerna, riskerar att skadas 

av denna lösning. Även om tilliten till aktiebolagsregistret kan medföra en benägenhet 

för tredje man att ingå avtal och på så vis gynna omsättningen, finns risken att lös-

ningsalternativ 1 likväl får motsatt effekt, eftersom bolagets benägenhet att ingå avtal 

med tredje man riskerar att minska då det inte har något skydd av lagen. I sådant fall 

skulle det ändå inte slutas avtal, hur angelägen tredje man än var.  

   Lösningsalternativ 1 innebär att en kvalificerat ondtroende tredje man skyddas, vil-

ket enligt min mening är otillbörligt eftersom det sker på bolagets bekostnad. Det 

finns enligt min mening inget ändamål som försvarar en sådan reglering. Som det 

praktiska exemplet visade, riskerar lösningsalternativ 1 att medföra att oskäliga rätts-

förhållanden uppstår. Detta lösningsalternativ är därför en högst tvivelaktig reglering. 

Jag avfärdar därför lösningsalternativ 1 som ett alternativ till dagens reglering i publi-

citetsreglerna. 
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4 Lösningsalternativ 2: Inget godtrosskydd för tredje 

man 

 
 

4.1 Inledning 

Som jag konstaterade i föregående kapitel måste alltså publicitetsreglerna även inne-

hålla ett skydd för aktiebolaget. En regel som endast skyddar tredje man kan som vi-

sats få orimliga konsekvenser. Frågan uppstår då om en motsatt reglering som således 

saknar ett godtrosskydd för tredje man, också skulle få orimliga kosekvenser? 

   Vid min analys av lösningsalternativ 1 diskuterade jag huruvida publicitetsreglerna 

bör innehålla ett godtrosskydd som skyddar den part som vid en närmare avvägning 

av parternas intressen visar sig vara mest skyddsvärd. En sådan reglering skulle gynna 

omsättningsintresset. För att med säkerhet kunna konstatera att publicitetsreglerna 

måste innehålla ett godtrosskydd, krävs enligt min mening att jag undersöker hur en 

motsatt lösning till lösningsalternativ 1 skulle te sig.  

   En sådan regel skulle enligt min mening kunna utformas som dagens regel i 27 kap. 

4 § 2 st ABL om man tar bort godtrosskyddet för tredje man. Regeln skulle i sådant 

fall stadga, att ett bolagsbeslut som har publicerats kan åberopas mot tredje man. Re-

geln skulle även innebära att bolaget mot tredje man dessutom kan åberopa ett bo-

lagsbeslut innan det kungjorts. Bolaget skulle med en sådan invändning alltså undgå 

bundenhet i förhållande till tredje man då den registrerade ställföreträdare som rätts-

handlat med tredje man i själva verket inte var behörig, till fördel för en annan oregi-

strerad ställföreträdare.     

   Låt mig visa hur denna reglering kan te sig i praktiken genom att tillämpa den på 

samma praktiska exempel som användes ovan i kap. 3.2.  

 

4.2 Praktiskt exempel 

I enlighet med praktiskt exempel i kap. 3.2, fortsätter vi att anta att ställföreträdare X 

hittills har varit registrerad som firmatecknare för Bolaget. Bolaget beslutar emellertid 

nu att omedelbart skilja X från hans uppdrag som särskild firmatecknare. Beslutet att 

entlediga X anmäls för registrering hos Bolagsverket och får enligt 8 kap. 38 § ABL 

verkan när anmälan inkommit till verket. Tidpunkten då ett entledigande får verkan 
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sammanfaller dock som sagt inte nödvändigtvis med registreringen och kungörandet 

av beslutet. Detta innebär, att om X efter den tidpunkt då entledigandet fick verkan, 

men före publiceringen av beslutet, rättshandlar för Bolagets räkning, kan tredje man 

inte med framgång göra gällande att denne inte kände till eller haft anledning att 

känna till att X inte längre hade behörighet att företräda Bolaget. Omständigheten att 

beslutet om entledigandet ännu inte har registrerats och kungjorts spelar således ingen 

roll, Bolaget blir ändå skyddat mot att bli bundet av de rättshandlingar X företar med 

tredje man. Tredje mans onda eller goda tro om detta förhållande är irrelevant. Risken 

är således alltid på tredje mans sida.  

   På samma vis kan därför Bolaget också gentemot en godtroende tredje man göra 

gällande att en rättshandling som X företagit inte ska gälla, därför att X har rättshand-

lat å Bolagets vägnar efter att denne tagits bort ur registret men innan detta förhål-

lande har kungjorts i PoIT. Det finns således inget skydd för tredje man. Tredje man 

har ingen möjlighet att med framgång göra en invändning som binder Bolaget av 

rättshandlingen. Regeln har på så vis ett skydd för bolaget att undgå bundenhet av 

rättshandlingar som en obehörig ställföreträdare har ingått med tredje man. Det blir 

därmed på egen risk som tredje man sluter avtal med ett aktiebolag.  

 

4.3 Omsättningsintresset 

Som det praktiska exemplet visar, skulle lösningsalternativ 2 innebära att tredje man 

inte har något skydd mot oväntade förhållanden på bolagets sida som inte överens-

stämmer med tredje mans befogade tillit, i vårt fall, vad som är registrerat och kun-

gjort. Om det förhållande som registrerats och kungjorts inte skulle stämma överens 

med rättsfaktum, kan bolaget därav invända att avtalet är oförbindande just eftersom 

det av regeln givits en rätt att göra en sådan invändning. Tredje man skulle därmed 

aldrig veta om ett avtal skulle bli bindande eller ej. Om inte huvudmannen, d.v.s. bo-

laget, blir bunden i fall då tredje man är i god tro, innebär det att ställföreträdarens 

fullmakt är oanvändbar. Tredje man kan ju med denna lösning aldrig veta om ställfö-

reträdaren har behörighet och skulle därför behöva undersöka hos huvudmannen vad 

som gäller för att vara säker.
70

 

                                                           
70

 Jämför Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 187. 
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Redan detta konstaterande leder mig till slutsatsen, att ett effektivt avtalsslut kräver att 

tilliten till avtalet som instrument för ekonomisk samfärdsel skyddas.
71

 Annars finns 

risken att avtalsinstitutet urholkas. En part som ingår avtal med en annan måste kunna 

lita på att motpartens rättshandling är bindande.
72

 Skulle tredje man aldrig kunna 

räkna med att ett avtal är bindande, skulle en konsekvens av detta bli att tilliten till 

avtalsinstitutet undermineras. Detta innebär i sin tur att avtalsinstitutet skulle minska i 

användning och förlora sin funktion i samhället. Det är till nackdel för omsättningen. 

Med hänsyn till det anförda är det därför nödvändigt att båda parter upplever en tillit 

till avtalet. 

 

4.4 Den traditionella avvägningen mellan parternas intressen 

Lösningsalternativ 2 innebär att endast bolagets intresse av att undgå bundenhet beak-

tas. En regel som endast förser bolaget med skydd skulle innebära att någon avväg-

ning mellan parternas intressen aldrig sker och att tredje man undantagslöst missgyn-

nas till fördel för bolaget. Detta skulle naturligen inte framstå som särskilt lockande 

för en tredje man som överväger att ingå ett avtal med ett aktiebolag. 

   Precis som jag anförde i kap. 4.3 måste båda parterna därför uppleva en tillit till 

avtalet. De praktiska exemplen i lösningsalternativ 1 och 2 visar att en reglering som 

inte ger båda parterna en trygghet i sitt rättshandlande med varandra får oskäliga kon-

sekvenser, vilket i sin tur kan minska benägenheten att ingå avtal. På grund härav 

måste det i publicitetsreglerna enligt min mening finnas en rimlig avvägning mellan 

parternas intressen, som medför att de vågar lita på att avtalet kommer att få den ef-

fekt de avsett vid dess ingående.  

 

4.5 Godtrosskyddsprincipen  

Godtrsskyddsprincipen innebär som tidigare sagt
73

 att en godtroende part ska skyddas 

mot att bli bunden till ett avtal som inte överensstämmer med vad denne avsett vid 

avtalets ingående.
74

 Motsatsvis betyder detta att part som haft befogad tillit till att 

                                                           
71

 Den s.k. tillitsprincipen. Jämför Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 60. 
72

 Se Lehrberg, a.a.s. 59ff. 
73

 Kap. 1.1. 
74

 Se Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 59ff. 
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sådan överensstämmelse föreligger, ska skyddas mot att avtalet visar sig vara oför-

bindande. 

   Som jag konstaterade i kap. 4.4  har denna analys hittills visat att en avvägning i 

form av ett godtrosskydd de facto behövs i publicitetsreglerna. Lösningsalternativ 2 

saknar ett sådant varför tredje man får leva i ovisshet om avtalet är bindande eller 

inte. Tredje man blir tvungen att gå direkt till bolaget för att undersöka vad som gäl-

ler. En sådan ordning måste vara oönskad eftersom den hämmar omsättningen. Detta 

är en stor nackdel med lösningsalternativ 2.  

 

4.6 Registreringssystemets funktion urholkas 

Om lösningsalternativ 2 skulle införas i publicitetsreglerna skulle det medföra att bo-

laget undgår bundenhet om en registrerad men likväl entledigad ställföreträdare rätts-

handlar med en tredje man. Bolaget behöver alltså inte avregistrera denne för att 

undgå negativa konsekvenser. Det finns då inget incitament för bolaget att uppdatera 

registret, varför hela registreringssystemet riskerar att falla samman. Det finns ingen 

mening med att ha ett inaktuellt register. Om registret inte fortlöpande uppdateras blir 

det omöjligt för tredje man att med säkerhet veta vem som är behörig att företräda 

bolaget. Detta öppnar i sin tur upp för missbruk på bolagets sida.  

 

4.7 Är aktiebolaget i behov av ett vidsträckt skydd? 

En uppenbar fördel med denna reglering skulle kunna vara att bolagets intresse av att 

undgå bundenhet till oönskade avtal skyddas. Det är naturligtvis önskvärt att även 

bolagets intressen så långt som möjligt skyddas. Dagens reglering förser tredje man 

med ett långtgående skydd. Först när bolaget kan visa på faktisk vetskap hos tredje 

man om ett visst förhållande anses bolaget mer skyddsvärt än tredje man. Detta kan 

anses vara till nackdel för aktieägarna. Lösningsalternativ 2 innebär ett aktieägar-

skydd på så vis att aktieägarnas intresse av att ställeföreträdarna inte binder bolaget 

till avtal som skadar bolaget skyddas. Ur detta perspektiv kan det anses önskvärt med 

ett långtgående skydd för bolaget. 

   I och för sig skulle förhållandet att bolaget missgynnas i 27 kap. 4 § 2 st ABL kunna 

sägas jämnas ut, av att bolaget i bestämmelsens 1 st gynnas till nackdel för tredje man 



27 
 

genom den positiva publicitetsverkan.
75

 Riskfördelningen i publicitetsreglerna kan 

beskrivas som att riskerna för att ett aktiebolag drabbas av olägenheter till följd av 

den negativa publicitetsverkan – att ett överspelat beslut kan bli gällande om det är 

publicerat – uppvägs av tredje mans svårigheter att med framgång göra gällande ett 

annat beslut än det publicerade, således den positiva publicitetsverkan. Den negativa 

och positiva publicitetsverkan kan på så vis två vara sidor av samma mynt, där bola-

get skyddas i 27 kap. 4 § 1 st ABL, och tredje man i bestämmelsens 2 st.
76

 

   Oaktat att den positiva publicitetsverkan skulle kunna ses som bolagets kompensat-

ion för dess förfördelade position den negativa publicitetsverkan får till följd, anser 

jag dock att faktum kvarstår, att bolaget drabbas oskäligt hårt av den negativa publici-

tetsverkan. Detta skulle kunna tala för att bolaget är i behov av ett större skydd till 

följd av dagens negativa publicitetsverkan. Lösningsalternativ 2 försätter emellertid 

bolaget i en avsevärt fördelaktigare situation än tredje man, till nackdel för omsätt-

ningen. Regeln eliminerar inte den ojämlikhet som lösningsalternativ 1 medförde. 

Den byter endast plats på tredje man och bolaget så att all fokus i stället hamnar på 

bolagets intressen. Att endast bolaget skyddas ser jag därför inte någon fördel med.  

 

4.8 Sammanfattning 

Om publicitetsreglerna endast skyddar bolagets intresse av att undgå bundenhet till ett  

avtal som vilar på ett bolagsbeslut som är överspelat av ett senare som ännu inte pub-

licerats,
77

 finns inget utrymme att beakta tredje mans intressen. Tredje man torde be-

höva utföra en mer eller mindre besvärlig kontroll av bolaget för att exempelvis fast-

ställa vem som är behörig att rättshandla för bolagets räkning, eftersom registrets 

uppgifter inte alltid skulle behöva vara korrekta. Risken finns att tredje man upplever 

det som allt för betungande eller omständigt att behöva undersöka vem som de facto 

är behörig att företräda bolaget. En sådan ordning skulle troligen medföra att färre 

personer ingår avtal med aktiebolag eftersom de inte upplever någon tillit till avtalsin-

strumentet. En annan konsekvens kan också bli att tilliten till aktiebolagsinstitutet 

urholkas och att avtalsinstrumentet därmed förlorar sin funktion i samhället. Det är 

såklart till stor nackdel för omsättningen. 
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 Den s.k. femtondagarsregeln. Se kap. 2.2.3. 
76

 Se Sandström, a.a.s. 34ff, 187. 
77

 Eller motsvarande situationer som regleras i övriga två publicitetsregler; 27 kap. 4 a och 5 §§ ABL. 
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Lösningsalternativ 2 riskerar även att medföra att registreringssystemets funktion ur-

holkas och öppnar upp för möjligheter till missbruk på bolagets sida. 

   Som jag konstarerade i kap. 4.4  har denna analys hittills visat att en avvägning i 

form av ett godtrosskydd de facto behövs i publicitetsreglerna. Därmed är fråga 1 i 

uppsatsens syfte besvarad, d.v.s. frågan om det finns ett behov av ett grundläggande 

tredjemansskydd i publicitetsreglerna. Svaret på denna fråga är såldes ja, publicitets-

reglerna bör rimligen innehålla någon form av godtrosskydd som fördelar risken mel-

lan parterna. 

   Som både lösningsalternativ 1 och 2 visar leder en regel som saknar av avvägning 

mellan båda parters intressen till orimliga resultat. En rimlig avvägning mellan par-

ternas intressen förutsätter enligt min mening att det finns något slags filter, en regula-

tor, som fångar upp eller justerar vissa rättsförhållanden och på så vis säkerställer att 

oskäliga rättsförhållanden inte uppstår.  
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5. Lösningsalternativ 3: Godtrosskydd med kravet faktisk 

vetskap 

 
 

5.1 Inledning 

Analysen som hittills har förts i denna uppsats har lett till konstaterandet att publici-

tetsreglerna måste innehålla en avvägning mellan båda parternas intressen, vilket 

lämpligen uppnås genom att införa ett godtrosskydd i reglerna. I ett kontraktsförhål-

lande är det orimligt att bara skydda ena parten eftersom det som visats kan få oskä-

liga konsekvenser.
78

  

   Nästa steg i denna analys blir därför att undersöka olika alternativ som innehåller 

någon form av godtrosskydd. Jag börjar med att undersöka om den lösning som idag 

är gällande i publicitetsreglerna är ett tillfredsställande val av reglering. Publicitets-

reglernas nutida tredjemansskydd tillerkänner visserligen tredje man ett långtgående 

skydd i likhet med lösningsalternativ 1, men innehåller likväl ett godtrosskydd och är 

därför inte ett obegränsat skydd, till skillnad från tredjemansskyddet i lösningsalterna-

tiv 1. Detta godtrosskydd kommer i synnerhet till uttryck i 27 kap. 4 § 2 st ABL,
79

 där 

tredje man som visats förses med ett skydd mot bolagets invändning att ett annat för-

hållande än det publicerade i själva verket är det som gäller.  Detta lösningsalternativ 

innebär en minsta möjliga avvägning mellan parternas intressen, och är på så vis ett 

logiskt första steg bort från en reglering som saknar ett godtrosskydd. 

 

5.2 Praktiskt exempel 

Vi fortsätter att anta att ställföreträdare X hittills har varit registrerad som firmateck-

nare för Bolaget. Bolaget beslutar emellertid nu att omedelbart skilja X från hans 

uppdrag som särskild firmatecknare. Beslutet att entlediga X anmäls för registrering 

hos Bolagsverket och får enligt 8 kap. 38 § ABL verkan när anmälan inkommit till 

verket. Tidpunkten då ett entledigande får verkan sammanfaller dock som numera 

bekant inte nödvändigtvis med registreringen och kungörandet av beslutet. Detta in-

nebär, att om X efter den tidpunkt då entledigandet fick verkan, men före publicering-

                                                           
78

 Se kap. 3 och 4. 
79

 Det stadgas även i de två andra publicitetsreglerna; 27 kap. 4 a och 5 §§ ABL. 
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en av beslutet, rättshandlar för Bolagets räkning, bolaget inte med framgång gentemot 

en godtroende tredje man kan åberopa att X inte längre hade behörighet att företräda 

Bolaget. Omständigheten att entledigandet ännu inte har blivit registrerat och kungjort 

skapar alltså en negativ publicitetsverkan mot Bolaget. På samma vis kan bolaget inte 

heller gentemot en godtroende tredje man göra gällande att en rättshandling som X 

företagit inte ska gälla, om X har rättshandlat för Bolagets räkning efter att denne ta-

gits bort ur registret men innan detta förhållande har kungjorts i PoIT. För att Bolaget 

ska undgå att bli bundet av rättshandlingen i dessa situationer krävs att Bolaget kan 

visa att tredje man vid tidpunkten för den aktuella rättshandlingen kände till att X 

numera var obehörig att företräda Bolaget.
80

  

 

5.3 Närmare om kravet på faktisk vetskap 

5.3.1 Vad innebär att tredje man ska visas ha faktisk vetskap? 

Som det praktiska exemplet ovan visar, ger den negativa publicitetsverkan en godtro-

ende tredje man en i princip oinskränkt rätt att förlita sig på de uppgifter som har bli-

vit registrerade och kungjorda, oaktat att dessa eventuellt är överspelade av nya upp-

gifter som ännu inte registrerats och kungjorts. Detta möjliggörs genom att god-

trosskyddet ställer låga krav på tredje man angående vad denne ska inhämta för in-

formation om det publicerade beslutets överensstämmelse med rättsfaktum. Det är 

först när bolaget kan visa att tredje man har faktisk vetskap om rättsfaktumet, d.v.s. är 

kvalificerat
81

 ondtroende, som aktiebolaget med framgång kan göra gällande det rätta 

beslutet gentemot tredje man. 

   Det torde många gånger vara rent omöjligt att påvisa att en annan människa har vet-

skap om ett visst förhållande. Bolaget har därför en mycket sträng bevisbörda att upp-

fylla för att undkomma att bli bundet av ett eventuellt rättsförhållande.
82

 

   Den faktiska vetskap bolaget ska påvisa hos tredje man, ska tredje man visas ha 

förvärvat genom information som förmedlats direkt från bolaget eller dess ställföre-

trädare. Bolaget kan därför inte använda upplysningar från media eller från en person 

                                                           
80

 Jämför Andersson, Johansson och Skog, kommentar till 27 kap. 4 § ABL.  
81

 Se Sandström, a.a.s. 237. 
82

 Det bör påpekas att bevisningen av faktisk vetskap kan komma att fokusera på yttre 
omständigheter; tredje mans inblick i aktiebolaget angelägenheter, i vilken mån förhållandet i fråga 
uttrycks utåt, osv. Sådana omständigheter skulle kunna bedömas så att tredje man på grund av dessa 
inte endast bort känna till förhållandet, utan att han kan antas ha haft faktisk vetskap om det. Se Nial, 
Svensk associationsrätt (3 uppl.) s. 235. Det aktuella avsnittet saknas i senare upplagor av boken. 



31 
 

som återgett vad denne själv hört, till stöd för att visa att tredje man har faktisk vet-

skap om ett opublicerat förhållande. Sådana upplysningar riskerar nämligen att ge 

tredje man tolkningsutrymme vilket innebär att den säkra nivån av vetskap – faktisk 

vetskap – inte uppnås. Bolaget måste därför visa att tredje man har fått faktisk vetskap 

genom information direkt från bolaget.  

   Enligt min mening riskerar bolaget att möta stora svårigheter vid denna bevisning. 

För att uppfylla sin bevisbörda ska bolaget dels visa att tredje man har faktisk vetskap 

om ett visst förhållande, dels att denna vetskap uppnåtts genom information direkt 

från bolaget. Konsekvensen av denna tunga bevisbörda torde enligt min mening 

många gånger bli att ett publicerat bolagsbeslut får preklusiv verkan, d.v.s. att det 

publicerade bolagsslutet gäller och att inga invändningar kan framställas med fram-

gång. 

5.3.2 Kravet på faktisk vetskap i rättspraxis 

En fråga som naturligen inställer sig är hur domstolen har bedömt kravet på faktisk 

vetskap, och under vilka förhållanden en tredje man har ansetts vara i kvalificerat ond 

tro.  

   Rättspraxis där domstolen tagit ställning till denna fråga är väldigt begränsad. I NJA 

1922 s. 508 var frågan dock uppe för bedömning. Enligt 27 § 1887 års lag om han-

delsregister, firma och prokura avgjordes firmans bundenhet gentemot tredje man till 

en rättshandling företagen i bolagets namn av en prokurist, av tredje mans kvalificerat 

onda tro. I fallet hade konstaterats att en bank hade faktisk vetskap om ett kontrakt, 

vilket inskränkte en prokurists befogenhet att för firmans räkning göra betalningsåta-

ganden. Domstolen ansåg dock att omständigheten att banken hade faktisk vetskap 

om detta kontrakt, inte medförde att banken insåg eller bort inse att prokuristen över-

skridit sin befogenhet, genom att för firmans räkning ingå ett betalningsåtagande. 

Domstolen ansåg att det var att kräva för mycket av banken att denna skulle under-

söka om inskränkande föreskrifter hade givits till prokuristen. Eftersom denna typ av 

betalningsåtaganden normalt ingick i en prokurists uppgifter skulle banken således 

kunna lita på att prokuristen hade befogenhet att ingå det aktuella betalningsåtagan-

det. Faktisk vetskap om en inskränkning saknade betydelse för bedömningen. Vad 

banken bort inse var avgörande och eftersom banken inte bort inse befogenhetsin-

skränkningen ansågs banken vara i god tro, trots dess faktiska vetskap om befogen-

hetsinskränkningen.    
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Domstolen tolkade alltså tredjemansskyddet i denna bestämmelse i strid med dess 

motiv, d.v.s. att det skulle innehålla ett krav på kvalificerat ond tro. Domstolen utgick 

i stället från att det var ett krav på (vanlig) ond tro.
83

   

   Detta avgörande är märkligt eftersom det strider mot bestämmelsens avsedda bety-

delse enligt lagmotiven.
84

 Om graden av ond tro i kravet på faktisk vetskap också in-

nehåller ett alternativt krav på oaktsam ovetskap, alltså bort inse, saknas rimliga skäl 

att göra en distinktion och använda olika begrepp för godtrosskyddet. Det strängare 

godtrosskyddet med krav på faktisk vetskap skulle i sådant fall sakna betydelse för 

rättstillämpningen och bör då utgå ur lagen. Enbart ett avgörande som talar för att 

faktisk vetskap har samma betydelse som insåg eller bort inse är dock en alldeles för 

osäker grund för att göra gällande att ett krav på kvalificerat ond tro inte får dess av-

sedda tillämpning i domstolen. Nial kommenterade senare detta avgörande och anför-

de att trots att lagstiftaren avsett att godtrosskyddet i denna bestämmelse innebar ett 

krav på faktisk vetskap, bör med detta krav likställas att tredje man borde haft kun-

skap om befogenhetsinskränkningen. En sådan ordning, menade han, skulle överens-

stämma med nu gällande uppfattning i svensk rätt angående god tro.
85

  

   Ett krav på faktisk vetskap fanns även i 16 § 3 st i 1895 års lag om handelsbolag. 

Denna regel tillämpades i NJA 1919 s. 92 och medförde, i motsats till NJA 1922 s. 

508, att en försträckning som tredje man hade lämnat till bolaget med vetskap om att 

försträckningen stred mot bolagsavtalet, ändå blev gällande mot bolaget.  

   Detta avgörande kritiserades av Hjalmar Karlgren som uttalade att ”den egendom-

liga regeln i 16 § 3 st i 1895 års (handelsbolags)lag” representerar ”får man hoppas, 

icke längre gällande rätt.”
86

 Även Nial kritiserade denna regel och anförde att den inte 

överensstämde med ABL eller med allmänna svenska regler rörande ställföreträdare. 

Han menade härvid, att regeln därför förmodligen fick anses som obsolet och inte 

längre gälla.
87

 

   Det finns således avgöranden som visar att kravet på faktisk vetskap inte tillämpas i 

enlighet med dess motiv, och andra som tvärt om visar att domstolen strängt tillämpar 

det så som det var avsett att tillämpas. Den strängare tillämpningen av kravet på fak-

                                                           
83

 Jämför Rodhe, Festskrift till Nial, s. 474. 
84

 NJA II 1887 nr 3, lag om handelsregister, firma och prokura, s. 63. 
85

 Nial, Om handelsbolag och enkla bolag (1 uppl.) s. 203. Det aktuella avsnittet saknas i senare uppla-
gor av boken. 
86

 Se Karlgren i SvJT 1956 s. 614. 
87

 Se Nial i festskrift till Rodhe, s. 344. Jämför Nial, Om handelsbolag och enkla bolag (1 uppl.) s. 196. 
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tisk vetskap har dock kritiserats med att den inte överensstämmer med nu gällande 

ABL eller svensk rättsuppfattning i allmänhet. Det har även gjorts gällande att ett 

krav på faktisk vetskap är obsolet.
88

 Den rättspraxis där tredjemansskyddet diskuteras 

är dock så pass snäv att några slutsatser om hur tredjemansskyddet tillämpas i prakti-

ken inte kan dras. 

 

5.4 Lagstiftarens motivering till kravet på faktisk vetskap 

Som analysen i detta kapitel hittills har visat ger publicitetsreglerna tredje man ett 

anmärkningsvärt långtgående skydd som saknar större förankring i svensk rätt.
89

 Frå-

gan inställer sig naturligen vilka motiven är bakom denna reglering och varför lagstif-

taren ansett det vara befogat med ett särskilt starkt skydd för tredje man just i publici-

tetsreglerna. Någon djupare motivering till varför ett krav på faktisk vetskap har an-

setts befogat verkar lagstiftaren dock aldrig ha anfört.  

   Ett krav på faktisk vetskap fanns som nämnts
90

 i 16 § 2 st 1895 års lag om handels-

bolag. Denna bestämmelse reglerade situationen då en bolagsman ingick avtal med 

tredje man men p.g.a. ett avtal eller domstolsbeslut fråntagits rätten att företräda bola-

get. Enligt bestämmelsen kunde bolaget undgå att bli bunden av rättshandlingen, om 

tredje man hade vetskap om förhållandet. 

   Motivet bakom regeln och kravet på kvalificerat ond tro var enligt förarbetena att 

affärslivets förhållanden krävde att undantag från regeln som stadgade att varje delä-

gares åtgärder var förbindande för bolaget skulle vara tillåtna ”endast på de mest bju-

dande skäl.”
91

 

   En regel om negativ publicitetsverkan infördes i svensk aktiebolagsrätt genom 1895 

års ABL, med 7 § i 1887 års lag om handelsregister, firma och prokura som förlaga.
92

 

Regeln stadgade att ett förhållande som registrerats eller borde ha registrerats inte 

kunde åberopas gentemot tredje man innan dess att kungörande skett av förhållandet. 

Undantag tilläts endast om tredje man hade ”vetskap” om förhållandet.
93

 Kravet ”vet-

                                                           
88

 Nial har uttalat att ”det kan tänkas att regeln på sätt som et gått med vissa andra föråldrade 
lagregler blir obsolet.”.Se Nial, Om handelsbolag och enkla bolag (1 uppl.) s. 192ff, särskilt s. 206, 
angående 16 § 3 st i 1895 års handelsbolagslag. 
89

 Kap. 1.1. 
90

 Kap. 5.3.2. 
91

 Se Åhman, a.a.s. 175. 
92

 Se SOU 1992:83, s. 213. 
93

 Se Sandström, a.a.s. 51f. Jämför prop. 1974:4, s. 246. 
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skap” innebar faktisk vetskap, kvalificerat ond tro, och att tredje man endast bort haft 

vetskap var således ej tillräckligt för att kravet skulle vara uppfyllt. På så sätt skulle 

tredje man vara berättigad att förutsätta att det som registerförts överensstämde med 

bolagets verkliga förhållanden fram till dess att nya förhållanden i behörig ordning 

registrerats och kungjorts.
94

 Motiveringen synes alltså ha varit en princip om tillit. 

Tredje man skulle kunna lita på registret. Denna regel överfördes till 1910 års ABL 

och 1944 års ABL utan närmare analys av dess sakliga innehåll, men togs sedermera 

bort ur lagen med förklaringen att den gav uttryck för "en allmän rättsprincip" och att 

det därför inte behövdes en uttrycklig lagregel.
95

 Någon djupare motivering än så 

lämnades dock inte. Det är enligt min mening anmärkningsvärt att en regel med så-

dant främmande innehåll inte ges en mer utförlig motivering av lagstiftaren. 

 

5.5 Godtrosskyddets överensstämmelse med publicitetsdirektivet 

Regeln om negativ publicitetsverkan och kravet på faktisk vetskap infördes i ABL 

igen för att uppfylla publicitetsdirektivets krav på att bolaget inte ska kunna åberopa 

handlingar och uppgifter mot tredje man innan de har offentliggjorts, således publice-

rats, om inte bolaget kan visa att tredje man kände till handlingen eller uppgiften.
96

   

   Direktiv i allmänhet har den betydelsen för medlemsländernas respektive nationella 

lagstiftningar att de måste uppfylla de minimikrav som ett direktiv uppställer. Med-

lemsländerna är sedan förpliktade att avstå från att införa sådana efterföljande änd-

ringar av reglerna som innebär att direktivets minimikrav inte längre uppfylls. Däre-

mot får medlemsländerna införa längre gående krav än vad direktivet förelägger.
97

  

   Frågan inställer sig därmed om direktivet uppställer ett krav på faktisk vetskap hos 

tredje man i publicitetsreglerna, eller om det endast kräver att tredje man skyddas om 

denne inte var i (vanlig) ond tro.  
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Jämför NJA II 1887 nr 3, s. 18ff.  
95

 Se Prop. 1974:4, s. 246. Se dock bl.a. Nial för avvikande mening. 
96

 Se Prop. 1993/94:196, s. 206 samt SOU 1992:83, särskilt s. 92, 143, 74f.  
97

 Se SOU 1992:83, s. 91. 
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I art. 3(5) stadgas följande. 

Bolaget får åberopa handlingar och uppgifter mot tredje man först sedan de har offentliggjorts 

enligt punkt 4, om inte bolaget visar att tredje man kände till handlingen eller uppgiften.  

Och i art. 3(6). 

Vid bristande överensstämmelse får den i pressen offentliggjorda texten inte åberopas mot 

tredje man; denne får emellertid åberopa den sistnämnda texten, om inte bolaget visar att 

tredje man kände till den i registret eller akten intagna texten. 

Huruvida tredje mans vetskap i art. 3(5) omfattar omständigheter som tredje man är 

omedveten om, men likväl borde eller skulle ha varit medveten om, är oklart. Ledning 

i frågan vilken den avsedda betydelsen var med begreppet ”vetskap” kan i vissa fall, 

men inte alltid, hittas i tidigare utkast till bestämmelsen. Den ursprungliga versionen 

av art. 3(7) hänvisade till ”tredje man i god tro.”
98

  Även om begreppet ”god tro” 

ströks – med motiveringen att det inte fick en enhetlig uppfattning i de nationella lag-

stiftningarna – kan det ändå ge en upplysning om vilken grad av ovetskap hos tredje 

man som krävs för att tredje man ska skyddas av bestämmelsen. Varken art. 3(5) eller 

art. 3(6) förekom dock i det ursprungliga förslaget.
99

 

   I europeisk doktrin har uppmärksammats, att det föreligger en skillnad i definitionen 

av tredjemansskyddet i å ena sidan ovan angivna bestämmelser (art. 3(5) och art. 3(6)) 

och art. 9(1)  å andra sidan, enligt vilken tredje man inte skyddas om bolaget visar att 

”tredje man kände till… eller med hänsyn till omständigheterna inte kunde vara 

omedveten om det.” Av detta konstaterande, d.v.s. att tredjemansskyddet formulerats 

olika i dessa bestämmelser, har olika slutsatser dragits. Exempelvis har gjorts gäl-

lande
100

 att denna skillnad endast är slumpartad och är en konsekvens av de olika om-

ständigheterna under vilka bestämmelserna utarbetades. Det har ansetts självklart att 

direktivets stiftare avsåg att omfatta ”tredje man i god tro” i art. 3(5) och 3(6).  

   Det finns dock även avvikande åsikter i denna fråga, med uppfattningen att faktisk 

vetskap krävs.
101

 Grunden för denna uppfattning är en jämförelse mellan hur å ena 

sidan art. 3(5) efter dess implementering formulerades i brittisk lagstiftning, nämligen 
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 Jämför engelska ”third parties in good faith” och franska ”tiers de bonne foi”. 
99

 Edwards, V, EC company law, s. 29.,1 uppl., Clarendon press, Oxford 1999. 
100

 Exempelvis Van Ommeslaghe. Se Edwards, V, EC company law, s. 29f. 
101

 Bl.a. Daniel Prentice. Se Edwards, V, EC company law, s. 29f. Den intresserade läsaren hänvisas till 
förslaget på direktivet;  Journal Officiel des Communautés 27 nov. 1964. Jämför Rodhe, Festskrift till 
Nial, s. 469 not 4. 
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med kravet ”being known to the person concerned” och å andra sidan hur art. 9 im-

plementerades, nämligen med kravet ”good faith”. Det har framförts, att denna skill-

nad ådagalägger en avsikt hos stiftaren till direktivet att faktiskt göra en distinktion 

med olika grad av ovetskap.  

   Det är oklart vilken tolkning som är mest förenlig med den avsedda omfattningen av 

tredjemansskyddet. Det kan dock rimligen antas att Court of Justice inte utan vidare 

skulle fastslå vetskap hos en tredje man utan faktisk vetskap, om det inte var några 

element av ond tro inblandade. Om domstolen skulle fastslå vetskap hos tredje man 

utan konstaterad faktisk vetskap, skulle detta innebära ett handlande i strid med prin-

cipen om tredjemansskydd vilken ju är ett av målen med direktivet.
102

 

   Det har även i svensk doktrin framförts uppfattningar om att direktivet inte uppstäl-

ler ett krav på faktisk vetskap. Det har i stället anförts att kravet på faktisk vetskap har 

sina rötter i tysk rätt.
103

 Rodhe har framhållit att det i förslaget till publicitetsdirektivet 

användes uttrycket ”tiers de bonne foi,” d.v.s. ”tredje man i god tro,”
104

 vid benäm-

ningen av tredjemansskyddet i de föreslagna publicitetsreglerna. Rodhe menade här-

vid, att varken denna formulering eller dess motivering ger någon ledning till vilket 

beviskrav som faktiskt avses med formuleringen.
105

 Kravet på faktisk vetskap skulle 

då ha införts i svensk rätt inte p.g.a. att publicitetsdirektivet kräver det, utan till följd 

av dispositioner från tysk rätt. 

   Ovan
106

 nämnde jag att begreppet ”god tro” som användes i det ursprungliga försla-

get till direktivet men senare ströks, enligt min mening kan ge ledning i frågan om 

den goda trons avsedda intensitet. Eftersom begreppet ströks p.g.a. att medlemslän-

derna inte lyckades nå en enhetlig uppfattning om dess betydelse, var inte anledning-

en till dess uteslutande att graden av den goda trons intensitet ansågs vara för låg. 

Ändringen av hur tredje mans goda tro formuleras torde således ha skett för att be-

greppet ”vetskap” ansågs lättare för medlemsländerna förstå. 

   Enligt min mening är det en intressant iakttagelse att det möjligen kan vara så att 

kravet på faktisk vetskap inte följer av direktivet. Som konstaterats i kap. 5.6 infördes 

kravet på faktisk vetskap i svensk rätt utan närmare motivering. Lagberedningen 

uppmärksammar kritiken mot kravet samt att kravet anses strida mot nutida civilrätts-
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 Edwards, V, EC company law, s. 29f. 
103

 Den tyska Handelsgesetzbuch. Se SOU 1992:83, s. 213. 
104

 Engelska ”third parties in good faith.” 
105

 Jämför Rodhe, Festskrift till Nial, s. 469. Se även Sandström, a.a.s. 137f. 
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 Kap. 5.7. 
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liga principer, men lämnar denna problematik utan kommentar eller ens en ansats till 

att försvara en ordning med ett krav på faktisk vetskap. Motiveringen till införandet 

av detta omstridda tredjemansskydd lyser med sin frånvaro.
107

 

   Underlåtenheten att motivera varför man valt att införa detta tredjemansskydd med-

för enligt min mening en allt större anledning att ifrågasätta dess tillbörlighet. Visser-

ligen innebär direktivet bara ett lägsta krav på vad medlemsländerna ska lagföra. 

Högre krav än direktivet uppställer är därför tillåtet att införa på nationell nivå. Det är 

dock enligt min mening anmärkningsvärt att detta högre krav till synes utan vidare har 

accepterats av lagstiftaren. Med hänsyn till att den dominerande uppfattningen i 

svensk rätt är att tredje mans vetskap om ett förhållande ska likställas med att tredje 

man borde ha vetskap om samma förhållande
108

 är detta särskilt egendomligt.  

 

5.6 Den traditionella avvägningen mellan parternas intressen 

Den traditionella avvägningen i svensk rättsuppfattning mellan parternas motstående 

intressen är som konstaterats,
109

 att tredje mans befogade tillit till avtalet och att mot-

parten är behörig att rättshandla för bolaget, är mer skyddsvärd än bolagets intresse av 

att undgå bundenhet vid ett missförhållande på bolagets sida. Tredje man är dock inte 

skyddsvärd om denne insåg eller bort inse missförhållandet.
110

 Denna uppfattning är 

djupt förankrad i svensk rätt och har endast något enstaka undantag.
111

 

   Värt att notera är dock att ett långtgående tredjemansskydd även kommer till uttryck 

i 8 kap. 42 § 2 st 2 p ABL. I bestämmelsen stadgas, att ett befogenhetsöverskridande 

av styrelsen eller verkställande direktören
112

 genom rättshandlande utanför verksam-

hetsföremålet, andra föreskrifter som meddelats i bolagsordningen eller anvisningar 

från högre bolagsorgan, aldrig kan åberopas av bolaget gentemot tredje man, oavsett 
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 Se bl.a. SOU 1992:83, s. 213. 
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 Denna princip kommer särskilt till uttryck i AvtL.  
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 Se exempelvis kap. 3.4. 
110

 Jämför Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 61. 
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 Se Åhman, a.a.s. 168.  
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 Notera att särskilda firmatecknare undantas från denna bestämmelse. Bestämmelsen ska bara 
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1993/94:196, s. 127. Stattin har ifrågasatt denna uppfattning. Se Stattin, Om bolagsföreträdares 
befogenhetsöverskridande, s. 75f. 
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tredje mans onda eller goda tro.
113

 Riskfördelningen mellan bolaget och tredje man 

blir således olika beroende om 8 kap. 42 § 2 st 1 p eller 2 p ABL tillämpas eftersom 

bestämmelsen i 1 p endast skyddar tredje man om denne varken insåg eller bort inse 

ett visst förhållande. Bestämmelsen innebär att tredje man över huvud taget inte be-

höver undersöka huruvida en åtgärd är förenlig med verksamhetens föremål, före-

skrifter i bolagsordningen och instruktioner från högre bolagsorgan. Med hänsyn till 

omsättningsintresset samt vikten av att undvika att transaktionskostnader skapas, har 

detta ansetts befogat.
114

 Bolaget kan därför inte ens med åberopande av kvalificerat 

ond tro om befogenhetsöverskridandet undgå bundenhet i förhållande till tredje 

man.
115

 

   Bortsett från bestämmelsen i 8 kap. 42 § 2 st 2 p ABL är det nutida godtrosskyddet i 

publicitetsreglerna alltså något av en främmande fågel i svensk rätt. Särskilt det utta-

lande av lagberedningen, vilket jag nämnde under kap. 5.6, att ett krav på faktisk vet-

skap är en ”allmän rättsprincip” har kritiserats.
116

 

   Förhållandet att godtrosskyddet i princip är främmande för svensk rätt behöver dock 

enligt min mening inte nödvändigtvis innebära att det är otjänligt som godtrosskydd. 

Vad som avgör denna fråga är i stället vilken funktion godtrosskyddet uppfyller i 

praktiken.  

   Som visats innebär avvägningen i detta godtrosskydd att tredje mans tillit – inte 

endast dennes befogade tillit – är mer skyddsvärd än bolagets intresse att i vissa fall 

undgå bundenhet. Tredje man är i god tro så länge bolaget inte kan visa på faktisk 

vetskap hos tredje man. Enligt min mening innebär denna avvägning att bolaget för-

fördelas på i princip samma vis som vid avvägningen i lösningslaternativ 1. Det torde 

vara väldigt svårt för bolaget att uppfylla sin bevisbörda eftersom motbevisningen i 

princip kräver att bolaget har informerat tredje man om avvikelsen. Denna reglering 

riskerar därför att få preklusiv verkan. Tredje mans goda tro går endast undantagsvis 

att motbevisa. Därmed blir den avvägning som denna reglering ger uttryck för att in-

nehålla endast illusorisk.  

                                                           
113

 Bestämmelsen bygger på 9 art. i publicitetsdirektivet. 
114

 Se Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning (1 uppl.) s. 68ff. 
115

 Åhman har kritiserat denna bestämmelse och anfört att ett godtrosskydd med krav på faktisk vet-
skap hos tredje man bör ersätta detta nutida ogenomträngliga tredjemansskydd. Jämför Åhman, a.a.s. 
173. 
116

 Den "allmänna rättsprincipen" har i stället invänts vara, att tredje man inte kan åberopa god tro 
om ett förhållande, som han med iakttagande av normal aktsamhet bort känna till, således vanlig ond 
tro. Se Nial, Svensk associationsrätt (2 uppl.) s. 117. Det aktuella avsnittet saknas i senare upplagor av 
boken. 
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5.7 Godtrosskyddsprincipen 

Som jag konstaterade i kap. 5.6 saknar lösningsalternativ 3 en reell avvägning mellan 

parternas intressen eftersom det stränga godtrosskyddet i princip blir omöjligt att 

motbevisa i praktiken. Konsekvensen blir att endast tredje mans intressen skyddas. 

Lösningsalternativ 3 innehåller således ett godtrosskydd enligt dess lydelse, men i 

själva verket har godtrosskyddet inte en sådan godtrosskyddande funktion.  

   I praktiken blir detta godtrosskydd inte en bedömning av om tredje man är i ond 

eller god tro. Eftersom den negativa publicitetsverkan bryts först när tredje man är i 

kvalificerat ond tro blir denna lösning snarare en bevisregel än en godtrosskyddsregel. 

Eftersom det torde vara väldigt svårt för bolaget att påvisa faktisk vetskap hos tredje 

man är denne mer eller mindre garanterad ett skydd i samtliga fall, även om han fak-

tiskt känner till avvikelsen. Jag anser därför att godtrosskyddet i lösningsalternativ 3 

är ett luftslott som riskerar att inte fylla sin funktion i praktiken. 

 

5.8 Omsättningsintresset 

Lösningsalternativ 3 har en sådan omsättningsskyddande funktion som lösningsalter-

nativ 1 medför, varför jag hänvisar till diskussionen i ovanstående analys.
117

 

   Några ord bör ändå av pedagogiska skäl sägas om den omsättningsskyddande funkt-

ionen. Omsättningsskyddet är en grundbult i publicitetsreglerna. Som jag nämnt in-

fördes regeln om negativ publicitetsverkan i ABL för att uppfylla vissa krav i publici-

tetsdirektivet.
118

 Motivet bakom direktivet var att främja omsättningsintresset. Redan i 

direktivets rubrik poängteras att direktivet syftar till att skapa ett skydd för tredje man.  

   Enligt min mening kan därmed motivet bakom godtrosskyddet i publicitetsreglerna 

sägas vara att en effektiv omsättning kräver att tredje man ska kunna räkna med att ett 

avtal ingånget med en publicerad ställföreträdare ska gälla.
119

 Denna omsättnings-

skyddande funktion är således en fördel med lösningsalternativ 3. 

 

 

                                                           
117

 Kap. 3.3. 
118

 Kap. 5.7. 
119

 I direktivets  art. 3(5) stadgas att ”bolaget får åberopa handlingar och uppgifter mot tredje man 
först sedan de har offentliggjorts enligt punkt 4, om inte bolaget visar att tredje man kände till 
handlingen eller uppgiften.” Jämför Sandström, a.a.s. 191ff. 
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5.9 Registreringssystemets funktion upprättshålls 

I likhet med lösningsalternativ 1 medför lösningsalternativ 3 fördelen att registre-

ringssystemets funktion att förse allmänheten med aktuell information om aktiebola-

gen upprätthålls. Den negativa publicitetsverkan är väldigt sträng mot bolaget – bola-

get kan inte med framgång invända att ett opublicerat förhållande är det som gäller 

om det inte bevisar kvalificerad ont tro hos tredje man. På grund härav ges bolaget 

emellertid incitament att hålla registret uppdaterat med korrekta uppgifter. Detta är i 

sin tur till fördel för omsättningen eftersom tredje man kan lita på det registerförda 

och därför känna tillräcklig trygghet för att våga rättshandla med aktiebolag.  

 

5.10 Sammanfattning 

Som analysen i detta kapitel visat innebär en reglering enligt lösningsalternativ 3 inte 

några egentliga skillnader mot en reglering i enlighet med lösningsalternativ 1. God-

trosskyddet i lösningsalternativ 3 är så pass strängt mot bolaget att det förlorar sin 

funktion som just ett godtrosskydd. Tredje man kan vara i kvalificerat ond tro och 

ändå binda bolaget till en rättshandling, om bolaget inte lyckas bevisa den kvalificerat 

onda tron hos tredje man. Det torde vara väldigt svårt för bolaget att uppfylla sin be-

visbörda eftersom motbevisningen i princip kräver att bolaget har informerat tredje 

man om avvikelsen. Denna reglering riskerar därför att få preklusiv verkan. Tredje 

man kommer i princip alltid att anses vara i god tro. Lösningsalternativ 1 och 3 får i 

det närmaste identiska resultat, nämligen att tredje man erhåller ett ogenomträngligt 

skydd och därför alltid skyddas. Redan detta leder mig till slutsatsen att detta är ett 

tvivelaktigt alternativ.  

   Oavsett om denna lösning medför fördelen att omsättningen skyddas är den därför 

ändå orimlig eftersom den inte uppfyller kravet på ett reellt godtrosskydd, vilket jag 

konstaterat måste finnas i publicitetsreglerna.
120

 Därmed är denna lösning – vår nutida 

lösning – enligt min mening ett otillfredsställande alternativ till reglering. Därmed har 

jag besvarat syftets fråga 2.1 nekande, således att publicitetsreglernas nutida tredje-

mansskydd inte tillfredsställande, utan oskäligt långtgående. 

   Enligt min mening måste godtrosskyddet i publicitetsreglerna vara reellt och upp-

fylla sin funktion. Det huvudsakliga syftet bakom publicitetsreglerna är att främja 

                                                           
120

 Kap. 4.9. 
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omsättningen. Det torde enligt min mening stämma bäst överens med omsättningsin-

tresset med en reglering som skyddar båda parternas respektive intressen så långt som 

möjligt. En sådan reglering framstår som lockande för båda parterna. Att ena parten 

ska bära ett anmärkningsvärt tyngre lass till fördel för den andre är en märklig lösning 

i kontraktsrelationer där parterna har motstående intressen som båda är skyddsvärda. 

Denna ståndpunkt förstärks av att motiveringen till kravet på faktisk vetskap är spar-

sam om ens befintlig i lagens förarbeten. En sådan annorlunda reglering bör enligt 

min mening med hänsyn till rättsäkerheten motiveras utförligt. Omständigheten att 

detta godtrosskydd är omstritt och att det gjorts gällande i såväl svensk som europeisk 

doktrin, att publicitetsdirektivet inte kräver att medlemsländerna inför ett krav på fak-

tisk vetskap i respektive nationella bestämmelser som reglerar publicitet av bolagsbe-

slut, är en ytterligare faktor som förstärker min anledning att ifrågasätta godtrosskyd-

dets rimlighet. Frågan är om domstolen, i ett mål där frågan är om ond tro kan tillräk-

nas tredjeman, verkligen skulle kräva att faktisk vetskap kan påvisas, eller om dom-

stolen skulle anse det tillräckligt att det visats att tredje man bort inse visst förhål-

lande.
121

 Skulle domstolen anse att bort inse är en tillfredsställande grad av ond tro 

saknas skäl att behålla ett krav på faktisk vetskap i publicitetsreglerna. 

   Den enda egentliga fördelen jag kan se med lösningsalternativ 3 är att det medför att 

registreringssystemets funktion upprätthålls eftersom bolagets stränga motbevisning 

skapar incitament för bolaget att fortlöpande uppdatera registret med korrekt inform-

ation. Jag tror dock inte att det krävs ett sådant långtgående tredjemansskydd som 

detta för att upprätthålla registreringssystemets funktion. 
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 Jämför tidigare diskuterade rättsfall NJA 1922 s. 508. 
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6 Lösningsalternativ 4: godtrosskydd med kravet insåg 

eller bort inse 

 
 

6.1 Inledning 

Eftersom jag i föregående kapitel konstaterade, att ett långtgående tredjemansskydd i 

enlighet med lösningsalternativ 3, inte innehåller ett reellt godtrosskydd som fördelar 

risken mellan parterna, måste en bättre lösning vara ett godtrosskydd som inte är lika 

långtgående. Ett bättre alternativ är därför en reglering som inte tillerkänner tredje 

man ett lika stort skydd som lösningsalternativ 3. En sådan lösning blir ett mellanting 

mellan lösningsalternativ 1 (och 3) och lösningsalternativ 2. Genom att tredje man 

förses med ett godtrosskydd som har ett lägre krav på kännedom kan parterna mötas 

halvvägs. Åtminstone skulle skillnaden i riskfördelning mellan parterna minska. 

   En sådan lösning återfinns bl.a.
122

 i 8 kap. 42 § ABL som reglerar verkan av ställfö-

reträdres behörighets- eller befogenhetsöverskridande vid rättshandlande med tredje 

man.
123

 I bestämmelsens 1 st 2 p stadgas, att om en verkställande direktör företar en 

rättshandling för bolaget och därmed handlar i strid med sin behörighet enligt 8 kap. 

29 § ABL, gäller inte rättshandlingen mot bolaget om bolaget kan visa att dess mot-

part – tredje man – insåg eller åtminstone bort inse behörighetsöverskridandet. På 

motsvarande sätt gäller inte heller en rättshandling mot bolaget, om en ställföreträdare 

för bolaget har överskridit sin befogenhet och bolaget kan visa att tredje man insåg 

eller bort inse befogenhetsöverskridandet. Detta framgår av 2 st 1 p samma bestäm-

melse.  

   Ett sådant lägre godtrosskydd kan bryta den negativa publicitetsverkan som berätti-

gar tredje man att lita på det som står i registret, redan om bolaget kan visa att tredje 

man bort inse att det registrerade förhållandet var överspelat av ett annat. Låt mig nu 

tydligare visa vad detta lägre godtrosskydd innebär för skillnad i praktiken genom att 

applicera det på det praktiska exemplet.    

 

 

                                                           
122

 I den allmänna avtalsrätten är rättföljden av ett befogenhetsöverskridande att huvudmannen blir 
bunden om tredje man var i god tro om befogenhetsöverskridandet. Om tredje man däremot var eller 
bort vara i ond tro om förhållandet blir huvudmannen inte bunden. Jämför 11 § 1 st AvtL. 
123

 Jämför definitionen av ogiltighetsregeln i NJA 1995 s. 437. 
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6.2 Praktiskt exempel 

Ställföreträdare X har hittills, precis som i föregående praktiska exempel, varit regi-

strerad som firmatecknare för Bolaget. Bolaget beslutar emellertid nu att omedelbart 

skilja X från hans uppdrag som särskild firmatecknare. Beslutet att entlediga X an-

mäls för registrering hos Bolagsverket och får enligt 8 kap. 38 § ABL verkan när an-

mälan inkommit till verket. Som ovan konstaterats sammanfaller inte nödvändigtvis 

tidpunkten då ett entledigande får verkan med registreringen och kungörandet av be-

slutet. Detta innebär, att om X efter den tidpunkt då entledigandet fick verkan, men 

före publiceringen av beslutet, rättshandlar för Bolagets räkning, Bolaget kan inte 

med framgång gentemot en godtroende tredje man åberopa att X inte längre hade be-

hörighet att företräda bolaget. Omständigheten att entledigandet ännu inte har blivit 

registrerat och kungjort skapar alltså en negativ publicitetsverkan mot Bolaget. 

   På samma vis kan Bolaget inte heller gentemot en godtroende tredje man göra gäl-

lande att en rättshandling som X företagit inte ska gälla, om X har rättshandlat för 

Bolagets räkning efter att denne tagits bort ur registret men innan detta förhållande 

har kungjorts i PoIT. Hittills ger således lösningsalternativ 3 och 4 samma effekt. Det 

senare lösningsalternativet avviker dock från det gemensamma spåret när frågan om 

bolagets motbevisning aktualiseras. Vid detta lägre godtrosskydd krävs inte av Bola-

get att det, för att undgå bundenhet till rättshandlingen, kan visa att tredje man vid 

tidpunkten för den aktuella rättshandlingen hade faktisk vetskap om att X numera var 

obehörig att företräda Bolaget. Kan Bolaget inte styrka detta finns en ytterligare möj-

lighet att undgå bundenhet, nämligen om Bolaget kan visa att tredje man visserligen 

inte hade faktisk vetskap om att X var obehörig att företräda Bolaget, men likväl bort 

inse detta faktum. 

 

6.3 Närmare om kravet insåg  

Kravet insåg har samma betydelse som kravet faktisk vetskap, vilket innebär att bola-

get ska visa att tredje man har haft kännedom om behörighets- eller befogenhetsöver-

skridandet.
124

 Det krävs emellertid inte att bolaget, för att uppfylla sin bevisbörda om 

                                                           
124

 Se Åhman, a.a.s. 832. I 8 kap. 42 § ABL regleras både situationer som rör behörighetsöverskridan-
den och befogenhetsöverskridanden. Den situation som jag uppställer i praktiskt exempel handlar 
bara om behörighetsöverskridande; rättshandlande för bolagets räkning utan behörighet. 
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ond tro, kan visa att tredje man hade faktisk vetskap om det rätta förhållandet. Det 

räcker att bolaget kan visa att tredje man bort inse det rätta förhållandet. 

6.4 Närmare om kravet bort inse 

6.4.1 En aktsamhetsbedömning 

Medan graden av ond tro vid kravet insåg är vetskap, är graden av ond tro vid kravet 

bort inse oaktsam ovetskap.
125

 Detta lägre krav möjliggör för bolaget att med fram-

gång visa att tredje man varit i ond tro redan om denne visas ha varit okunnig om 

missförhållandet i fråga, men likväl kan läggas något slag av oaktsamhet till last.
126

  

   Kravet tar sikte på vad en person med normal omsorg och aktsamhet borde ha för-

stått i fråga om gränserna för den verkställande direktörens behörighet respektive en 

ställföreträdares befogenhet.
127

 Hänsyn tas i princip endast till vad tredje man bort 

inse grundat på vad denne har känt till. Det handlar således om en normativ aktsam-

hetsbedömning.
128

  

   För publicitetsreglernas del skulle denna lösning innebära, att bolaget har uppfyllt 

sin bevisbörda om att tredje man varit ond tro om ett opublicerat men faktiskt gäl-

lande bolagsbeslut, om bolaget kan visa att tredje man visserligen inte hade faktisk 

vetskap om förhållandet, men likväl med iakttagande av normal omsorg och aktsam-

het bort känna till det.  

   Bort inse kan jämföras med culpabegreppet, d.v.s. vårdslöshet, eftersom bedöm-

ningen av tredje mans goda tro innebär att tredje mans iakttagande av det mått av om-

sorg och uppmärksamhet som kan krävas av denne i den aktuella situationen är det 

som granskas.  Bort inse anses kan med andra ord utgöra en slags culpa in contra-

hendo, vårdslöshet vid avtals ingående.  

   I avtalsrätten inträder ogiltighet, overksamhet eller obundenhet om löftesmotta-

garens okunskap om ogiltighetsgrunden vid en närmare granskning konstateras 

grunda sig i oaktsamet. Vid tredje mans normala aktsamhet hade ett avtal i strid med 

verkställande direktörens behörighet eller en ställföreträdares befogenhet kunnat und-

                                                           
125

 Jämför Åhman, a.a.s. 889. 
126

 Åhman anser att tredje man ibland har en skyldighet att göra vissa undersökningar, en s.k. falsk 
undersökningsplikt. Se Åhman, a.a.s. 890. 
127

 Se Nerep och Samuelsson, Kommentar till 8 kap. 42 § ABL. 
128

 Åhman, a.a.s. 170. Ett godtrosskydd som är beroende av aktsamhet har gamla anor i svensk 
doktrin. 1882 framhölls i doktrin att det i allmänhet bör finnas ett krav på normal aktsamhet, se SOU 
1965:14, s. 95. 
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vikas.
129

  

   Detta kan förklaras som att frågan som ska besvaras är vilka slutsatser en ”al-

minderlig fornuftig Mand” med iakttagande av normal omsorg och aktsamhet skulle 

ha dragit av de omständigheter som varit synbara för tredje man i det aktuella fallet. 

Om tredje man inte kan dra de slutsatser som en normalt begåvad person, således en 

”almninderlig fornuftig Mand,” skulle ha dragit av den information som var synbar 

antas han vara i ond tro.
130

 

 

 6.4.2 Medför en lägre grad av ond tro en undersökningsplikt? 

Som framgår av kapitlet ovan var inte lagstiftarens avsikt med kravet bort inse att det 

skulle innebära att tredje man åläggs en undersökningsplikt vad gäller förekomsten av 

eventuella begränsningar i behörigheten eller befogenheten.
131

 Endast synbara förhål-

landen kan läggas tredje man till last.  

   Däremot omfattar bort inse tredje mans ouppmärksamhet samt ovetskap till följd av 

dennes dåliga fattningsgåvor. En skillnad denna lösning innebär mot lösningsalterna-

tiv 3 är att tredje man inte kan ”skylla” på dumhet eller svag begåvning. Tredje man 

är således i ond tro om denne av ren dumhet inte insett ett visst förhållande. Avsikten 

med en sådan reglering torde vara att främja aktsamhet och inbördes hänsynstagande 

vid rättshandlande.
132

 

 

6.4.3 Vilken information kan läggas tredje man till last? 

Vad tredje man bort inse ska bedömas mot bakgrund av den information som var till-

gänglig för honom, särskilt den information som var införd i aktiebolagsregistret ef-

tersom den information som publicerats enligt 27 kap. 4 § 1 st ABL anses allmänt 

känd till följd av den positiva publicitetsverkan. Uppgifter om ställföreträdare ska 

publiceras i aktiebolagsregistret. Vad som i regel är avgörande för om tredje man in-

såg eller bort inse ett att en registrerad ställföreträdare i själva verket var entledigad är 

därför vad som har kunnat utläsas ur registret.
133

 Har det funnits en viss affärssed mel-

lan parterna kan dock även detta vara av betydelse för bedömningen. Det handlar 
                                                           
129

Jämför Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 268; Åhman, a.a.s. 834. 
130

 Se Åhman, a.a.s. 835. Jämför med begreppet ”klok genomsnittsmänniska” som användes i SOU 
1965:14, s. 101. 
131

 Se Åhman, a.a.s. 170, 889. 
132

 Se Adlercreutz, a.a.s. 44. Se även NJA II 1945 s. 940f. 
133

 Se Prop. 1993/94:196, s. 123. 
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alltså om att bolaget ska visa att tredje man har anledning att känna till överskridandet 

av verkställande direktörens behörighet eller en ställföreträdares befogenhet.
134

  

 

6.5 Ändamålet med godtrosskyddet i 8 kap. 42 § 1 st 2 p och 2 st 1 p 

ABL 

6.5.1 Godtrosskyddets ursprung 

I förarbetena till 8 kap. 42 § ABL anges att bestämmelsen har sin förebild i AvtL. 

Lagberedningen anför att den svenska aktiebolagslagstiftningen intar samma stånd-

punkt som AvtL vad gäller en ställföreträdares rättshandlande i strid med särskilda 

inskränkande föreskrifter av fullmaktsgivaren, varpå hänvisning ges till 11 § 1 st 

AvtL. Som motivering till detta anges att terminologin i AvtL blivit allmänt vederta-

gen efter dess tillkomst.
135

   

6.5.2 11 § 1 st AvtL och omsättningsintresset  

I 11 § 1 st AvtL regleras mellanmannens befogenhetsöverskridande. Bestämmelsen 

stadgar, att om fullmäktigen överskrider sin befogenhet genom att handla i strid med 

särskida inskränkande föreskrifter gäller inte rättshandlingen mot fullmaktsgivaren 

om tredje man insåg eller bort inse befogenhetsöverskridandet. Regeln i 11 § 1 st 

AvtL är en riskfördelningsregel som avser att fördela kostnader och potentiella kost-

nader för kontraktuella transaktioner mellan avtalsparterna. Riskfördelningen medför 

som ovan nämnts att tredje man får bära konsekvenserna av sin egen bristande fatt-

ningsförmåga. Detta förklaras med att omständigheten att motparten är svagt begåvad 

inte ska läggas huvudmannen till last. En sådan riskfördelning minskar transaktions-

kostnaderna eftersom tredje man inte har någon undersökningsplikt avseende eventu-

ella befogenhetsinskränkningar och vad denne bort känna till om sådana.
136

 Vid en 

undersökningsplikt av eventuella befogenhetsinskränkningar finns även risken att 

                                                           
134

 Jämför Åhman, a.a.s. 890f. Åhman anser att tredje man ibland har en skyldighet att göra vissa 
undersökningar. 
135

 Se SOU 1941:9,  s. 334f.  
136

 Jämför 16 § 3 st 2 momentet konsumentköplagen och 11 § konsumenttjänstlagen där viss 
undersökningsplikt föreligger. Undantag torde dock föreligga för åtgärder företagna av särskild 
firmatecknare i strid med bolagsordningens bestämmelser om bolagets syfte och 
verksamhetsföremål. Tredje man presumeras känna till vad som utgör bolagets syfte och 
verksamhetsföremål enligt den positiva publicitetsverkan. Detta innebär i praktiken en faktisk 
undersökningsplikt för tredje man i dessa fall. 
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tredje man upplever rättshandlande med ett aktiebolag som krångligt och betung-

ande.
137

 Detta gynnar i sin tur omsättningsintresset. 11 § 1 st AvtL och därmed också 

godtrosskyddet i 8 kap. 42 § ABL kan på så vis sägas vara grundade på omsättnings-

intresset.  

   Om en godtroende tredje man inte behöver undersöka om det föreligger inskränk-

ningar i en ställföreträdares befogenhet, kan transaktioner ske utan föregående omfat-

tande kontroller av fullmäktigens kompetens att rättshandla. Denna uppfattning byg-

ger på den s.k. tillitsteorin enligt vilken tredje man ska kunna lita på fullmaktens in-

nehåll såvida han inte försätts i ond tro.
138

 Vad gäller den grad av ond tro som bolaget 

ska påvisa hos tredje man är således ondtroskravet i 8 kap. 42 § 1 st 2 p samt 2 st 1 p 

ABL identiskt med det i 11 § 1 st AvtL.
139

  

6.5.3 Sammanfattande slutsats om ändamålet med godtrosskyddet 

Godtrosskyddet i 8 kap. 42 § ABL innebär en avvägning mellan två kontraktsparters 

motstridiga intressen, d.v.s. bolagets och tredje mans. Denna regel är typisk för den 

svenska rättsordningen och överensstämmer med den allmänna svenska AvtL. I regel 

innebär denna avvägning att ett avtal ingått i bolagets namn av exempelvis en särskild 

firmatecknare, som visserligen är formellt behörig men handlar utan uppdrag – 

kanske även i strid med styrelsens vilja – ändå blir gällande mot bolaget, om tredje 

man var i god tro. Om ett sådant avtal skulle vara alltför skadligt för bolaget, måste 

det ofta ligga till så att tredje mans goda tro kan ifrågasättas. Lagstiftaren har bedömt 

denna avvägning som lämplig för att främja trygghet, smidighet och frihet från tidsö-

dande undersökningsplikt i affärslivet, d.v.s. för att främja omsättningen.
140

 

   Ett ändamål med kravet bort inse kan på så vis vara att framkalla aktsamhet och ett 

lojalt avtalsslut. Det har ansetts önskvärt att förhindra att avtal ingås i strid med ställe-

företrädarnas befogenhet samt verkställande direktörens behörighet då ställeföreträ-

darnas handlande inte är klandervärt. Ändamålet är då att motverka att avtal sluts ge-

nom felaktiga förutsättningar, utan att en tredje man som ej varit klandervärd drab-

bas.
141
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 Se Åhman, a.a.s. 166. 
138

 Se Stattin, Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande, s. 21, 26. 
139

 Se Åhman, a.a.s. 832. Det är även likadant som det i 32 § 1 st AvtL. 
140

 Jämför med Nials uttalande i NJA 1979 s. 635. 
141

 Se Åhman, a.a.s. 834ff. 
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6.6 Den traditionella avvägningen mellan parternas intressen 

Som analysen i detta kapitel hittills har visat bygger kravet bort inse på uppfattningen 

att det är mer önskvärt att främja omsättningen än att skydda bolaget mot bundenhet i 

strid med dess ”vilja” eller ”intressen.” Lagstiftarens traditionella uppfattning har va-

rit att tredje mans befogade tillit till att ett avtal är bindande, är mer skyddsvärd än 

huvudmannens intresse att undgå bundenhet då mellanmannen har åsidosatt någon av 

sina förpliktelser gentemot denne. Till och med före AvtL:s tillkomst var detta en 

allmänt erkänd rättsgrundsats.
142

  

   Eftersom reglerna om befogenhetsöverskridanden samt verkställande direktörens 

behörighetsöverskridande i 8 kap. 42 § ABL bygger på avtalsrättsliga principer, fyller 

de samma funktion som de flesta av ogiltighetsreglerna i AvtL, med det övergripande 

syftet att förhindra att oskäliga rättsförhållanden uppstår. Har tredje man insett eller 

bort inse ett befogenhetsöverskridande anses han inte vara skyddsvärd. Han har då 

tagit en medveten risk.
143

  

   En lösning som innebär att tredjemansskyddet i publicitetsreglerna innehåller ett 

krav på bort inse, tillser att det sker en faktisk avvägning mellan bolagets och tredje 

mans intressen eftersom det torde vara avsevärt enklare att påvisa culpa hos tredje 

man än faktisk vetskap. Det medför att en sådan avvägning faktiskt fyller sin funktion 

att fördela risken mellan parterna. En reglering med godtrosskyddet insåg eller bort 

inse kommer därför inte att resultera i att tredje man alltid är den part som skyddas, 

eftersom aktiebolaget borde kunna visa på culpa i de flesta fall. Det innebär att god-

trosskyddet i bestämmelsen faktiskt aktiveras, och skyddar endast den tredje man som 

är i god tro, till skillnad från lösningsalternativ 3 där godtroskyddet enligt min mening 

inte torde fungera som ett godtrosskydd i praktiken. 

 

6.7 Godtrosskyddsprincipen 

Lösningsalternativ 4 innehåller alltså ett reellt godtrosskydd. Detta godtrosskydd fun-

gerar till viss del som en regulator vad gäller skyddet av å enda sidan den förfördelade 
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 Se Åhman, s. 168. En regel med ett godtrosskydd som tog hänsyn till vad tredje man bort inse 
infördes i aktiebolagsrätten genom 1910 års ABL (58 § 
). AvtL är från 1915. 
143

 Jämför Åhman, a.a.s. 169f. 
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kontraktsparten – bolaget
144

– och å andra sidan tredje man.
145

 Eftersom godtrosskyd-

det faktiskt kan förhindra att oskäliga avtal kommer till stånd, om tredje man åt-

minstone bort inse ett visst förhållande, uppfyller det sin funktion till skillnad från 

tidigare presenterade lösningsalternativ. Jag anser därför att godtrosskyddsprincipen 

får genomslag i en lösning som innebär att publicitetsreglernas godtrosskydd har ett 

krav på insåg eller bort inse.  

 

6.8 Samband mellan publicitetsreglerna och 8 kap. 42 § ABL 

Publicitetsreglerna är i dag i likhet med 8 kap. 42 § ABL en del i ett associationsrätts-

ligt system som skyddar godtroende avtalspart till bolaget.
146

 Reglerna grundas på 

vissa framarbetade principer inom EU-rätten som skapar skydd för en godtroende 

tredje man i kontraktsförhållanden. Reglerna bygger som visats på en avvägning mel-

lan aktiebolagets och tredje mans motstående intressen.
147

 Såväl publicitetsreglerna 

som 8 kap. 42 § 1 st 2 p och 2 st 1 p ABL kan således sägas ha till funktion att skydda 

tredje mans intresse av att en rättshandling som en ställföreträdare har företagit för 

bolagets räkning kan göras gällande mot bolaget.
148

 Genom att begränsa de grunder 

som kan medföra ogiltighet av bolagets förpliktelser erhåller tredje man ett skydd.
149

 

Båda reglerna har en omsättningsskyddande funktion, där tredje mans befogade tillit 

tillmäts större vikt än bolagets intresse av att vid vissa förhållanden undgå bundenhet. 

   Godtrosskyddet i reglerna bidrar till att upprätthålla en tilltro till avtal med ett aktie-

bolag som ett tillförlitligt verktyg för samhällelig samfärdsel samt till att allmänhetens 

tilltro till aktiebolagsinstitutet inte urholkas. Skulle en tredje man betrakta aktiebola-

get som alldeles för osäkert finns risken att denne inte vågar ingå ett avtal med ett 

aktiebolag. Vid en undersökningsplikt av eventuella befogenhets- eller behörighets-

sinskränkningar finns även risken att tredje man upplever rättshandlande med ett ak-

tiebolag som krångligt och betungande.
150

 Motivet bakom reglerna synes således vara 

detsamma; reglerna ska skydda en godtroende tredje man vid kontraktsförhållanden 
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 Risken för ställföreträdares befogenhetsöverskridande åvilar bolaget. Tredje man bär ju risken 
först när denna visats vara i ond tro. Jämför Stattin, Om bolagsföreträdares befogenhets-
överskridande. s. 37. 
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 Se Adlercreutz, a.a.s. 268. 
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 Jämför Sandström, a.a.s. 130f, 197. 
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 Jämför även med Sandström, a.a.s. 197. 
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 Se Åhman, a.a.s. 37. 
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 Se Åhman, a.a.s. 68. 
150

 Se Åhman, a.a.s. 166. 
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med bolaget. En regel som främst skyddade bolaget skulle rimma illa med omsätt-

ningsintresset eftersom färre människor skulle våga ingå avtal med aktiebolag vid en 

sådan reglering. Sambandet mellan publicitetsreglerna och 8 kap. 42 § ABL är således 

uppenbart.
151

    

   Förhållandet att det finns ett sådant uppenbart samband mellan bestämmelserna talar 

enligt min mening för att de borde vara utrustade med likadana godtrosskydd. Det kan 

tyckas inkonsekvent att de å ena sidan båda reglerar bolagets kontraktsförhållande 

med tredje man och vilar på samma syften, men å andra sidan har olika långtgående 

godtrosskydd, vilket medför att bestämmelserna får olika rättsverkningar i en situation 

då godtrosskyddet aktiveras.  

   En närmare jämförelse mellan å ena sidan godtrosskyddet i 8 kap. 42 § 1 st 2 p och 

2 st 1 p ABL och å andra sidan godtrosskyddet i publicitetsreglerna, visar att denna 

distinktion kan få något märkliga konsekvenser. Om t.ex. en särskild firmatecknare 

ingår ett avtal med tredje man i strid med styrelsens instruktioner – således i strid med 

dennes befogenhet – är avtalet inte bindande för bolaget om tredje man insåg eller 

bort inse befogenhetsöverskridandet. Detta framgår av 8 kap. 42 § 2 st 1 p ABL. Om 

däremot en entledigad särskild firmatecknare företar en rättshandling innan dess att 

entledigandet kungjorts, saknar rättshandlingen endast verkan mot bolaget om bolaget 

visar att tredje man hade vetskap om entledigandet. 

   Trots att dessa två regler har sådant nära samband med varandra kan de alltså med-

föra så olika utfall vid en tillämpning i praktiken av respektive regel. Bara detta kon-

staterande är enligt min mening ett argument som starkt talar för att reglerna bör ha 

samma tredjemansskydd.  

   Däremot kan det finnas en poäng med att undantaget i 8 kap. 42 § 2 st 2 p ABL till 

regeln om befogenhetsöverskridande särbehandlas. Denna regel behandlades i kap. 

5.6. Undantaget omfattar befogenhetsöverskridande av styrelsen eller verkställande 

direktören genom rättshandlande utanför verksamhetsföremålet samt andra föreskrif-

ter som meddelats i bolagsordningen eller anvisningar från högre bolagsorgan. Dessa 

typer av befogenhetsöverskridanden avser frågor av större vikt och måste enligt min 

mening anses utgöra några av de viktigaste förvaltningsfrågorna för aktieägarna. 

Skulle detta undantag utrustas med godtrosskyddet i 8 kap. 42 § 1 st 2 p och 2 st 1 p 

ABL skulle ett befogenhetsöverskridande vid tredje mans goda tro innebära ett in-
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 Se Sandström, a.a.s. 197. 
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kräktande på aktieägarnas beslutanderätt i frågor av större betydelse. Denna undan-

tagsregel måste därför i min mening vara en aktieägarskyddsregel. Aktieägarna har ett 

skyddsvärt intresse av att deras beslutanderätt i denna typ av frågor lämnas obeskuren. 

Jag anser därför att denna undantagsregel är befogad.    

 

6.9 Enhetlighet i lagstiftningen 

I doktrinen
152

 har dagens godtrosskydd i publicitetsreglerna kritiserats med invänd-

ningen att det skulle överensstämma bättre med nu gällande allmänna civilrättsliga 

principer om godtrosskyddet utformades enligt modellen i 8 kap. 42 § 1 st 2 p och 2 st 

1 p ABL och 11 § 1 st AvtL, d.v.s. med kravet insåg eller bort inse. Vid i princip 

samtliga fall då en rättshandlings giltighet är beroende av tredje mans goda tro gäller 

en sådan regel. Lagstiftningen blir då mer koherent och enhetlig,
153

 vilket alltid måste 

vara idealet. 

    

6.10 Tredje mans tillit till aktiebolagsregistret 

En fördel med en regel som garanterar tredje man en absolut rätt att lita på det som 

står i registret är att den främjar tredje mans tillit till avtalsinstitutet och till aktiebola-

get som sådant. En sådan ordning torde öka tredje mans benägenhet att ingå avtal med 

aktiebolag, vilket gynnar omsättningen. En självklar nackdel med lösningsalternativ 4 

skulle vara om dess lägre tredjemansskydd minskade denna tillit hos tredje man. En-

ligt min mening skulle tredje man dock inte uppleva en mindre trygghet i ett kon-

traktsförhållande med ett aktiebolag p.g.a. att publicitetsreglerna inte skyddar denne 

om det finns information som denne bort inse. Ett krav på bort inse innebär endast att 

tredje man måste iaktta normal aktsamhet vid rättshandlande med ett aktiebolag. 

Tredje man åläggs ingen undersökningsplikt. Så länge denne iakttar vad som står i 

aktiebolagsregistret och är uppmärksam på andra synbara förhållanden är tredje man 

inte klandervärd, och är därför den som skyddas av godtrosskyddet. 

   Enligt min mening torde snarare denna lösning ge tredje man incitament att bli mer 

aktsam. En lösning enligt alternativ 3 innebär en sådan sträng ordning att tredje man 
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 Se Bl.a. Rodhe,a.a.s 474f, Johansson, Nials svensk associationsrätt (9 uppl.) s. 261 och Nial, Svensk 
associationsrätt (2 uppl.) s. 117.  
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 Jämför Nial, Svensk associationsrätt (3 uppl.) s. 234f.; Johansson, Svensk associationsrätt (10 uppl.) 
s. 263. 
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kan skyddas av godtrosskyddet även om denne varit culpös. Det är upp till bolaget att 

visa på faktisk vetskap hos tredje man. Misslyckas bolaget med det – och enligt min 

mening torde det i flesta fall göra det – kan en vårdslös tredje man ”komma undan.” 

Det är svårare för en vårdslös tredje man att skyddas av godtrosskyddet med denna 

lösning eftersom bolagets bevisbörda är satt lägre. 

 

 6.11 Urholkas registreringssystemets funktion? 

I föregående kapitel har jag anfört att förhållandet att aktiebolaget bär konsekvenserna 

av att registret inte är uppdaterat är ett starkt incitament för bolaget att fortlöpande 

anmäla ändringar till Bolagsverket. Frågan uppstår därför om ett lägre tredjemans-

skydd som är enklare för bolaget att bryta skulle försvaga detta incitament. Om bola-

get har en lägre bevisbörda än den det har idag kan det medföra att risken att drabbas 

av bundenhet mot dess vilja inte upplevs som verklig eller åtminstone inte som lika 

stor. Eftersom bolaget skulle kunna undgå bundenhet till en rättshandling redan om 

det lyckas styrka bort inse skulle kanske risken att drabbas av oönskad bundenhet till 

en rättshandling inte framstå som lika stor som den idag måste göra. Det går såklart 

att spekulera i dessa banor och visst skulle det kunna det vara så att lösningsalternativ 

4 medför att bolaget blir mindre noggrant med att uppdatera registret.  

   Enligt min mening är denna risk liten. Kravet bort inse sänker endast bolagets be-

visbörda – det eliminerar den inte. I regel ska det också räcka för tredje man att un-

dersöka vad som står i registret för att denne inte ska ha bort inse ett annat förhål-

lande. Jag tror därför inte att lösningsalternativ 4 medför någon ändring vad gäller 

bolagets intresse av att hålla aktiebolagsregistret aktuellt. 

 

6.12 Sammanfattning 

I detta kapitel har slutsatsen dragits, att ett lösningsalternativ som förser publicitets-

reglerna med ett lägre tredjemansskydd gör det enklare för aktiebolaget att bryta tred-

jemansskyddet och därmed undgå bundenhet till ett oönskat rättsförhållande. Detta 

medför att en faktisk avvägning kommer till stånd mellan parternas motstående intres-
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sen.
154

 Slutsatsen blir därför, att godtrosskyddet i lösningsalternativ 4 fyller sin fak-

tiska funktion, nämligen att fördela risken mellan parterna genom att den part som är 

klandervärd får stå risken. Detta lösningsalternativ är tillfredsställande på det viset att 

båda parternas intressen beaktas så långt som möjligt utan att någon av parterna skyd-

das in absurdum.  

   En viktig effekt av denna lösning är att den gynnar omsättningen. Tredje man erhål-

ler ett effektivt och tryggt skydd samtidigt som också aktiebolaget skyddas. Tredje 

man har inte råd att vara ouppmärksam vilket uppmanar denne till att vara aktsam. 

Tredje man är dock inte ålagd en undersökningsplikt utan ska i regel kunna förlita sig 

på vad som står i aktiebolagsregistret. På så vis riskerar inte denna lösning att medföra 

en betungande eller krånglig ”´börda” för tredje man då denne ska till att rätthandla 

med ett aktiebolag. Detta är som ovan konstaterats till stor fördel för omsättningen. 

   Denna lösning skulle vidare innebära att lagstiftningen blir mer enhetlig och kohe-

rent vilket alltid måste vara önskvärt. En annan fördel är att lösningen torde bidra till 

ökad rättssäkerhet eftersom det blir tydligare både för aktiebolaget och för tredje man 

att förutse konsekvenserna av ett visst beteende. Är tredje man culpös genom att inte 

iaktta normal aktsamhet, är han inte skyddsvärd. Är bolaget culpöst i den meningen 

att det inte har uppdaterat registret är bolaget inte skyddsvärt och får då stå sitt kast. 

   En nackdel med denna lösning skulle enligt min mening kunna vara att tredje mans 

ovillkorliga rätt att ta fasta på det registerförda i viss mån urholkas. Ett syfte bakom 

publicitetsreglerna var vid deras tillkomst att ge tredje man en rätt att förlita sig på det 

som registerförts. Detta sågs som en förutsättning för en effektiv omsättning. Jag är 

dock tveksam om denna potentiella risk skulle vara reell. Som analysen har visat 

skulle lösningsalternativ 4 innebära att tredje man i regel endast behöver undersöka i 

registret om den ställföreträdare han rättshandlar med är behörig. Undantag finns 

dock om det föreligger viss sedvänja mellan parterna eller liknande förhållande som 

skulle betyda att tredje man bort inse ett annat förhållande. 

   En annan nackdel med lösningsalternativ 4 skulle kunna vara att bolagets incitament 

att fortlöpande uppdatera registret försvagas. Eftersom konsekvensen av bolagets un-

derlåtenhet att anmäla ändringar skulle kunna drabba endera av parterna skulle den 

avgörande frågan vara vem av dem som förfarit culpöst. Bolagets benägenhet att 
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 Till skillnad från lösningsalternativ 3 där godtrosskyddet är så pass strängt mot bolaget att tredje 
man i de allra flesta fall kommer att anses vara i god tro. Bolaget är förfördelat redan från början. 
Någon faktisk avvägning sker därför oftast inte i praktiken eftersom tredje man har sådan fördel. 
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slarva med registreringsanmälningar kanske skulle öka. Enligt min mening är det 

dock obefogat att spekulera i dessa banor.  

   En fördel som kan vägas mot dessa eventuella nackdelar är att tredje mans möjlig-

het till missbruk av systemet och illojalt förfarande vid avtalsslut skulle minska. Lös-

ningen innebär också en mer rättvis ordning och rimlig fördelning av risken. Dessa är 

enligt min mening två tunga argument som tillsammans med ovan anförda fördelar 

med lösningsalternativ 4 leder mig till ståndpunkten att fördelarna med denna lösning 

väger över nackdelarna. P.g.a. vad som anförts anser jag att lösningsalternativ 4 är att 

föredra framför dagens tredjemansskydd i publicitetsreglerna. Svaret på fråga 2.2. i 

uppsatsens syfte är därför ja, publicitetsreglerna bör ha ett lägre tredjemansskydd ut-

format enligt den traditionella modellen som b.la. finns i 8 kap. 42 § 1 st 2 p och 2 st 1 

p ABL. 
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7 Sammanfattande slutsats 

Syftet med denna uppsats var att utreda huruvida den goda trons intensitet i vårt nu-

tida tredjemansskydd i publicitetsreglerna är tillfredsställande och ändamålsenlig, 

eller om den goda trons intensitet är för sträng, och om tredjemansskyddet i reglerna 

därför bör utformas på ett annat sätt. I ljuset av främst omsättningsintresset och av-

talsrättsliga principer har jag försökt formulera för- och nackdelar med dagens regle-

ring samt alternativa lösningar för att se om det finns ett bättre alternativ till vårt nu-

tida tredjemansskydd i publicitetsreglerna. För att kunna uppfylla detta syfte skulle 

jag besvara följande frågor.  

1. Finns det behov av ett grundläggande tredjemansskydd i publicitetsreglerna? 

2. Om behov finns av ett tredjemansskydd, hur bör det i sådant fall utformas? 

   2.1 Är publicitetsreglernas nutida tredjemansskydd tillfredsställande?  

   2.2 Bör publicitetsreglerna ha ett lägre tredjemansskydd utformat enligt modellen i     

   8 kap. 42 § 1 st 2 p och 2 st 1 p ABL?  

Denna analys har besvarat ovan angivna frågeställningar enligt följande. 

   För att fördela risken mellan parterna och uppnå en någorlunda jämlik avvägning 

mellan bolaget och tredje mans intressen i ett kontraktsförhållande, bör ett god-

trosskydd finnas i publicitetsreglerna. Detta besvarar fråga 1. Fråga 2.1 besvarades 

nekande; dagens tredjemansskydd i publicitetsreglerna är långtgående, och detta är 

varken utförligt motiverat i lagmotiven eller enligt min mening ens befogat vid en 

närmare granskning av syftet bakom publicitetsreglerna. Den enda betydelsefulla 

skillnaden i motiven bakom publicitetsreglerna och ogiltighetsregeln i 8 kap. 42 § 

ABL är enligt min mening att publicitetsreglerna har en publicitetsverkan och måste 

förse utomstående till bolaget – och särskilt en tredje man – med tillförlitliga uppgif-

ter. Poängen med registreringssystemet, att förse allmänheten med information om 

aktiebolaget, skulle urholkas om det som stod i registret ändå inte med säkerhet kunde 

tas fasta på.  Därför skulle kunna hävdas att tredje man har ett särskilt befogat intresse 

av att kunna lita på det som står i registret. Detta talar dock snarare för att de olika 

reglerna ska ha samma godtrosskydd, då tredje man vid ingående av avtal med en 

ställföreträdare enligt 8 kap. 42 § 1 st 2 poch 2 st 1 p ABL har en skyldighet att känna 

till det som står i registret. Därmed har tredje man även vid dessa regler ett behov av 

att kunna lita på det som registerförts. 
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Som ovan konstaterats torde det innebära stora svårigheter för tredje man att utreda 

om en publicerad ställföreträdare verkligen har behörighet att företräda bolaget. Om 

tredje man endast behöver kolla upp vad som står i registret, och därmed inte är ålagt 

någon djupare undersökningsplikt av bolagets verkliga förhållanden, minskar trans-

aktionskostnaderna vilket gynnar omsättningen. Detta är den praktiska bakgrunden till 

det långtgående tredjemansskyddet. Det finns således p.g.a. omsättningsintresset ett 

behov av att fastställa vilka personer som kan företräda ett aktiebolag,
155

 vilket torde 

vara anledningen till att motbevisningen ställer särskilt höga krav på aktiebolaget.  

   Enligt min mening torde det dock inte krävas detta långtgående tredjemansskydd för 

att uppnå effekten att bolaget fortlöpande håller registret uppdaterat. Jag tror att 

samma effekt kan uppnås med en lägre grad av ond tro hos tredje man. Ett krav på 

insåg eller bort inse bör enligt min mening räcka för att ge bolaget incitament att an-

mäla bolagsbeslut för registrering samt för att ge tredje man tillit till aktiebolagsre-

gistret, avtalsinstitutet samt aktiebolaget som sådant. Ett krav på insåg eller bort inse 

är det traditionella godtrosskyddet på civilrättens område i betämmelser som reglerar 

bolagets kontraktsförhållanden. Enligt min mening är det mer rättssäkert med en re-

glering som tillser båda parternas intressen så långt som möjligt. Särskilt när det 

längre gående tredjemanssskyddet aldrig har motiverats av lagstiftaren och den kritik 

som har framförts mot tredjemansskyddet har lämnats utan avseende. Det anser jag är 

märkligt, särskilt eftersom ett krav på faktisk vetskap är mer eller mindre främmande 

för svensk rätt. Svaret på fråga 2.2 är därför att den lösning som råder i 8 kap. 42 § 1 

st 2 p och 2 st 1 p ABL vore ett skäligare alternativ till dagens reglering.  

   Det kan rimligen vara så, att anledningen till att dagens krav på faktisk vetskap i 

publicitetsreglerna varken kritiserats i någon större utsträckning eller ändrats, är att 

tredjemansskyddet aldrig gett upphov till något större problem i praktiken och därför 

aldrig lett till en tvist om begreppets tillbörlighet. Det skulle kunna förklara varför 

rättspraxis på området är så mager. Skulle tvister ha uppstått till följd av det långtgå-

ende tredjemansskyddet, kanske det hade funnits större skäl att ifrågasätta dagens 

reglering. Läsaren kanske undrar varför denna fråga i sådant fall ens är nödvändig att 

utreda.  

   Stattin har uttalat, att ”man kan diskutera om så mycket behöver skrivas om en före-

teelse som av allt att döma tycks fungera i stort sett väl i praktiken; emellanåt visar 
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det sig av och till att något går fel och då brukar juridiken aktualiseras. Jag tror därför 

att det ibland är av värde att problematisera och utreda också sådant som normalt inte 

leder till problem, inte minst för att klargöra möjliga rättsliga argumentationslinjer för 

det fall att tvister eller problem skulle uppkomma.”
156

 Jag instämmer i detta uttalande 

och anse likt Stattin att det finns en poäng med att utreda sådant som i det stora hela 

tycks fungera väl i praktiken. Kravet på faktisk vetskap har växelvis kritiserats i dokt-

rin men annars tycks det ha lämnats orört. Detta är enligt min mening anmärknings-

värt eftersom det är en så pass främmande reglering i svensk rätt och eftersom det 

införts i ABL på enligt min mening något oklara grunder. Även om det inte tycks leda 

till några egentliga problem är det enligt min mening viktigt att ifrågasätta sådana 

regleringar i rätten, som avviker från den norm som annars gäller, eller annars ger 

anledning till ifrågasättande. 

   Min slutsats är sammanfattningsvis, att det skulle stämma bättre överens med gäl-

lande rätt om tredjemansskyddet i publicitetsreglerna utformades i enlighet med lös-

ningslaternativ 4. En sådan lösning skulle uppnå syftena att främja en effektiv omsätt-

ning, ge tredje man tillit till avtalet som instrument för samhällelig samfärdsel och för 

aktiebolagsinstitutet som sådant, ge tredje man tillräckligt skydd för att uppleva en 

trygghet i rättshandlande med aktiebolag samt skydda aktiebolaget från att riskera att 

drabbas av allt för stora konsekvenser vid kontraktsförhållanden. En sådan lösning 

skulle även medföra att en faktisk avvägning mellan parternas intressen kommer till 

stånd i det enskilda fallet. 

   Skulle det vara så att publicitetsreglernas tredjemansskydd införts p.g.a. att publici-

tetsdirektivet oavsiktligen givit lagstiftaren uppfattningen att det uppställer ett krav på 

kvalificerat ond tro, är det beklagligt. Lagstiftaren saknar i sådant fall lagmotivering 

att falla tillbaka på. Enda motiveringen till dagens reglering är i sådant fall att det i 

tidigare svensk rätt funnits bestämmelser med krav på kvalificerat ond tro. Dessa har 

sedermera utgått ur lagen, och har kritiserats på flera håll i juridisk doktrin.  

   Frågan om tredjemansskyddet i publicitetsreglerna i praktiken tolkas som ett krav 

på kvalificerat ond tro är idag obesvarad då rättspraxis där tredjemansskyddet behand-

lats saknas. Det återstår att se hur domstolen kommer att tillämpa tredjemansskyddet 

när en tvist om dess innehåll väl uppstår. Det är först då frågan om det långtgående 

tredjemansskyddet är obsolet eller faktiskt gällande, och tillfredsställande, besvaras. 
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