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Summary 

In Swedish law, shareholders are not personally liable for payment of its limited 

liability company debts. The freedom from personal liability applies to both natural and 

legal persons who are shareholders. Within a group, it happens that a parent voluntarily 

agrees to be responsible for its subsidiary's liabilities. It also happens that a parent 

company does not want to issue a surety or a guarantee for its subsidiary, but the parent 

still needs to carry some sort of sacrifice to the subsidiary to conclude an agreement 

with a group external party. A compromise solution is a letter of comfort, which is often 

described as a deliberately vague pledge that could mean the parent company actually 

issued a guarantee-similar commitment, but just as easily result that the group external 

party completely lacks security. The parties will know the letter of comfort’s legal 

meaning after a court has interpreted the letter of comfort; by taking into account the 

letters wording, the parties’ positions and the circumstances when the letter was issued. 

 Letters of comfort are not regulated by law and it is very different from other 

agreements. The parties lack a common understanding of the letter of comfort’s legal 

meaning.  

 A parent company can also become liable for its subsidiary's liabilities under the 

principles of piercing the corporate veil, even if a pledge of reimbursement has never 

have taken place. Piercing the corporate veil is not regulated by law, but authors in legal 

doctrine consider that the institution exists in Swedish law and that HD has held it in 

practice. Some other authors have, however, interpreted the HD's cases differently and 

believe that the outputs can be explained in tort and contract law means. After a closer 

examination of those HD’s cases, which are commonly cited as support of piercing the 

corporate veil, I too interpret NJA 1947 s. 647 as an application of an older tort 

principle. Before the current tort law an entrepreneur was not liable for non-contractual 

claims for damages suffered by the workers, but an entrepreneur was liable for injuries 

suffered by an independent operations management. It was that principle which appears 

to have been applied. The case NJA 1975 s. 45 might be explained by a contractual 

principle that the person who runs a business on their own account will be liable for 

obligations incurred for movement, if the circumstances were such that the defendant 

intended to come into contractual arrangements with the operator of movement, 

regardless if the operator used someone else’s name as the formal contractor.  

 Some form of piercing the corporate veil seems to exist in Swedish law, although 
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it is not clear how and when the institution may apply.   

 The thesis has also examined if issuing a letter of comfort can be a factor that 

increases the risk of a parent company to be exposed to piercing the corporate veil. 

While it is not impossible that someone who issues a letter of comfort can suffer from 

piercing the corporate veil, HD has been clear that a letter of comfort recipient cannot 

successfully plead facts which he already knew while receiving the letter of comfort. 

 Some increased risk may exist for the issuer, but the corporate veil is used strictly, 

and it seems that it’s used even more strictly when it comes to voluntary creditors. But 

there seems to be no significant increase in risk for a letter of comfort issuer. 
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Sammanfattning 

I svensk rätt är aktieägare inte personligt betalningsskyldiga för sitt aktiebolags skulder. 

Friheten från personligt betalningsansvar gäller såväl för fysiska som juridiska personer 

som är aktieägare. Inom en koncern händer det att ett moderbolag på frivillig väg binder 

sig att ansvara för sitt dotterbolags skulder. Det händer också att ett moderbolag inte vill 

gå i borgen eller uppställa en garanti för sitt dotterbolag men att moderbolaget ändå 

behöver företa någon form av uppoffring för att dotterbolaget skall kunna ingå avtal 

med en koncernextern part. En kompromisslösning är stödbrev, vilket ofta beskrivs som 

en medvetet otydlig utfästelse som kan innebära att moderbolaget faktiskt utfärdat ett 

borgensliknande åtagande men lika gärna resultera i att den koncernexterna parten helt 

saknar säkerhet. Någon klart besked om ett stödbrevs rättsliga innebörd får parterna 

först efter det att en domstol har tolkat stödbrevet; genom att ta hänsyn till stödbrevets 

ordalydelse, parternas inställning och omständigheter vid stödbrevets utfärdande.   

 Stödbrev är inte lagreglerat, och det skiljer sig mycket åt från andra avtal då 

parterna saknar en gemensam förståelse för stödbrevets rättsliga innebörd.  

 Ett moderbolag synes också kunna bli ansvarigt för sitt dotterbolags skulder enligt 

principerna om ansvarsgenombrott, trots att någon utfästelse om betalningsansvar aldrig 

har ägt rum. Ansvarsgenombrott är inte lagreglerat, men en del författare i doktrinen 

anser att institutet existerar i svensk rätt och att HD har fastslagit det i praxis. En del 

andra författare har dock tolkat HD:s domar annorlunda och menar att utgångarna kan 

förklaras på skadestånds- och avtalsrättslig väg. Efter en närmare undersökning av de 

domar från HD som brukas åberopas till stöd för ansvarsgenombrott tolkar även jag 

utgången i NJA 1947 s. 647 som en tillämpning av en äldre skadeståndsrättslig princip. 

Innan SKL:s ikraftträdande var en företagare inte ansvarig för utomobligatoriska 

skadeståndsanspråk som vållats av arbetstagare, men däremot för skador vållats av en 

självständig driftsledning. Det var den principen som synes har tillämpats. Gällande till 

exempel NJA 1975 s. 45 synes utgången kunna förklaras med en avtalsrättslig princip 

om att den som själv driver rörelse för egen räkning blir ansvarig för förpliktelser som 

ingåtts för rörelsen om omständigheterna varit sådana att motparten tänkt sig att komma 

i avtalsförhållande med den som driver rörelsen, oavsett om en mellanmans namn har 

använts som formell avtalspart.  

 Någon form av ansvarsgenombrott synes ändå finnas i svensk rätt, även om det 

inte är klart hur och när institutet kan tillämpas.   
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 Uppsatsen har undersökt om utfärdande av stödbrev i sig kan vara en 

omständighet som ökar risken för ett moderbolag att utsättas för ansvarsgenombrott. 

Även om det inte är uteslutet att en stödbrevsutfärdare kan drabbas av 

ansvarsgenombrott har HD varit tydlig med att en stödbrevsmottagare inte med 

framgång kan åberopa omständigheter som den redan kände till vid avtalsslutandet. 

Viss ökad risk kan finnas för moderbolaget, men då ansvarsgenombrott används 

restriktivt i allmänhet och för frivilliga borgenärer i synnerhet synes det inte föreligga 

någon betydande ökning av risk.  
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Förord 

 

Det kan närmast beskrivas som en slump att jag hamnade i Uppsala och började studera 

juridik. Jag kände dock redan från början att jag hade hamnat rätt. Nu 4.5 år och nio 

terminer senare är jag färdig med utbildningen. Det har varit en fantastisk resa, och nu 

väntar ett än större äventyr. Jag hade aldrig kommit hela vägen hit själv, utan jag har 

flera personer att tacka. Jag får tyvärr inte plats med att tacka er alla enskilt, men ni vet 

vilka ni är som har varit till stöd under den här tiden.   

Jag vill också tacka min handledare Laila Zackariasson för all hjälp och alla råd under 

uppsatsskrivandet. Det har varit ovärderligt. Jag känner mig otroligt tacksam över att 

jag fick en sådan skicklig och engagerad handledare. Tack så mycket! 

Jag vill också tacka Idas Oscar för alla råd och all hjälp under min studietid. 

Sist, men inte minst, vill jag rikta ett särskilt varmt tack till Josefina Säfwenberg, utan 

dig hade det aldrig gått. Du har ställt upp och hjälpt till med allt möjligt, du är 

sannerligen en klippa och en bättre vän går inte att finna.  

Uppsala i juni 2014.  

Alexander Lindgren  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Aktiebolagsrättsliga utgångspunkter 

I svensk rätt finns flera olika bolagsformer. Aktiebolagsformen är en av dem och är en 

för aktieägarna väldigt förmånlig bolagskonstruktion. Till skillnad från till exempel 

handelsbolag, där solidariskt ansvar gäller för bolagsmännen för bolagets skulder, HBL 

2 kap. 20 §, har ägarna till aktiebolaget frihet från personligt ansvar för aktiebolagets 

skulder, ABL 1 kap. 3 §. Det finns ingenting som hindrar ett aktiebolag från att själv 

starta ett aktiebolag eller äga aktier i andra aktiebolag. Om ett aktiebolag äger mer än 

hälften av rösterna för aktierna i ett annat bolag betecknas relationen dem emellan som 

moder- och dotterbolag. Friheten från personligt betalningsansvar för aktieägare 

tillämpas också mellan moder- och dotterbolag. Ett moderbolag kan dock på frivillig 

väg förbinda sig och bli ansvarigt för sitt dotterbolags skuld genom att gå i borgen för 

dotterbolaget.  

 Ett moderbolag kan även bli ansvarigt för sitt dotterbolags skulder trots att 

moderbolaget aldrig medgett ett sådant ansvar i något avtal, men på grund av sitt eget 

beteende och handlingar ändå har utlöst ett sådant ansvar. Det finns två företeelser, som 

nödvändigtvis inte behöver vara exklusiva för inomkoncernliga förhållanden men ofta 

är det, där ett moderbolag kan bli förpliktat ansvar för sitt dotterbolags skulder trots att 

moderbolaget aldrig velat bli ansvarigt vilka jag har studerat och presenteras i det 

följande.  

1.1.2 Stödbrev  

Det finns ingen legaldefinition av stödbrev och vid en närmare undersökning i 

rättspraxis upptäcks det att handlingar som benämns stödbrev kan variera kraftigt i 

innehåll. Ofta beskrivs stödbrev som ett borgensliknande åtagande som ett moderbolag 

utfärdar till sitt dotterbolags kontraheringspart för att den tredje mannen skall bevilja ett 

lån eller leverera varor till dotterbolaget. En kort och förenklad beskrivning av stödbrev 

kan exemplifieras genom följande exempel: Walls kiosk AB (kiosken) har planer på att 

bygga ut kiosken till ett gatukök. För att finansiera ombyggnaden kontaktar kiosken sitt 

moderbolag, Wall AB (Wall), för att fråga om moderbolaget kan ge den ett lån. Wall 

vill inte i det här läget belasta sin balansräkning och svaret blir därför att Wall varken 
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tänker låna ut pengar till dotterbolaget eller gå i borgen för den. Kiosken kontaktar 

Krösus Bank (banken) för att ta reda på om det är möjligt att bli beviljad ett lån från 

banken. Banken är osäker på hur framgångsrikt gatuköket kan tänkas bli och ser en risk 

att kiosken kommer gå i konkurs och att lånet därför inte kommer att kunna återbetalas. 

Banken kontaktar Wall och meddelar att den endast tänker bevilja lånet om Wall 

uppställer en garanti eller går i borgen för kioskens lån. Wall har inte ändrat uppfattning 

och såväl borgen som garanti avfärdas. Samtliga parter inser dock att det skulle kunna 

bli lukrativt för var och en av dem om lånet beviljades och gatuköket blev lyckat, men 

banken vågar inte bevilja lånet utan någon säkerhet. Kravet på garanti eller borgen sätter 

alltså stopp för expansionen. För att lösa problemet, utan att varken banken eller Wall 

behöver ändra sin ståndpunkt, utfärdar Wall ett stödbrev till banken. Banken och Wall 

bestämmer sedermera stödbrevets slutliga innehåll efter skriftväxling fram och tillbaka: 

Letter of comfort 

Vi, Wall AB, intygar att vi är moderbolag till Walls kiosk AB (dotterbolaget). Vi intygar att vi 

äger 100% av aktierna i dotterbolaget. Vi har blivit informerade om att dotterbolaget har ansökt 

om lån från Krösus Bank för att bekosta en ombyggnation för att göra om kiosken till ett gatukök. 

Wall AB har fullt förtroende för Walls kiosk AB.  

Vi garanterar att vi kommer att behålla samtliga aktier i dotterbolaget och även kontrollen över 

dotterbolaget till dess att lånet är återbetalt. Vi kommer även använda vårt inflytande för att se till 

att dotterbolagets kommer att fullfölja alla sina åtaganden mot banken. 

Wall AB har alltid haft som policy att stödja sina dotterbolag, såväl finansiellt som genom 

rådgivning. Det är även vår policy att se till att dotterbolaget kan sköta sina åtaganden gentemot 

banken. 

Innebär stödbrevet en garanti från moderbolaget att det skall ta över ansvaret för 

dotterbolagets skulder om dotterbolaget inte längre kan betala eller är det bara ett 

dokument med fina ord som inte är värt mer än pappret det är skrivet på? Om lånet 

återbetalas spelar stödbrevet ingen roll utan det är först om problem uppstår som 

parterna behöver ta reda på hur vågen kommer att tippa när de tar stödbrevet till 

domstol för att få stödbrevet tolkat.   

1.1.3 Ansvarsgenombrott  

Likt stödbrev finns det inte heller för ansvarsgenombrott någon legaldefinition. Ofta 

beskrivs ansvarsgenombrott i doktrinen som ett undantag från huvudregeln om frihet 

från personligt ansvar för aktieägarna som följer av ABL 1 kap. 3 § och innebär att 
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betalningsskyldigheten för vissa av aktiebolagets skulder åläggs aktieägarna.
1
 Om det 

rör sig om ett genombrott av den aktiebolagsrättsliga principen om frihet från personligt 

betalningsansvar eller om förpliktelserna är ett resultat av skadestånds- och 

avtalsrättsliga faktorer tvistas det om i doktrinen. Likaså diskuteras det flitigt i doktrinen 

om vilka rekvisit som torde krävas för att konstituera ett ansvarsgenombrott.  

 Banken, i exemplet i 1.1.2, har inte bara ett avtalsförhållande med Wall. Banken 

har också ett avtalsförhållande med kiosken. Avtalsförhållandet med kiosken har dock 

inte sin grund i stödbrevet, även om stödbrevet synes varit en förutsättning för 

avtalsslut, utan avtalsförhållandet har sin grund i lånet som banken har beviljat. Om en 

domstol skulle komma fram till att det stödbrev som Wall har utfärdat till banken inte 

innebär en garanti ligger det i bankens intresse att utreda frågan om ansvarsgenombrott 

kan aktualiseras. Banken skulle således försöka genombryta den i ABL 1 kap. 3 § 

stadgade friheten från betalningsansvar och göra Wall ansvariga för det lånebelopp som 

kiosken blev beviljad. Frågan är om Wall, som i stödbrevet intygar att den känner till 

lånet och skall använda sitt inflytande för att dotterbolaget skall fullfölja sina åtaganden 

mot banken, har en större risk att drabbas av ett ansvarsgenombrott än om stödbrevet 

aldrig hade utfärdats men lånet ändå hade blivit beviljat. 

1.1.4  Inomkoncernliga relevansen  

Både stödbrev och ansvarsgenombrott har ofta sin bakgrund inom en koncern och 

utgångspunkten för uppsatsen blir därför inomkoncernliga förhållanden. Ett stödbrevs 

rättsliga innebörd uppstår i samma stund som det utfärdas, men då stödbrevsutfärdaren 

och stödbrevsmottagarens partsavsikter är motsatta och stödbrev till sin natur är skrivna 

med medveten otydlighet uppstår ett juridiskt betalningsansvar i praktiken först efter det 

att en domstol har tolkat stödbrevet. Gällande ansvarsgenombrott, oavsett om man anser 

att det rör sig om en aktiebolagsrättslig undantagsregel eller kan förklaras på avtals- 

eller skadeståndsrättslig väg, uppstår betalningsskyldigheten efter det att en domstol har 

avkunnat en dom om ansvarsgenombrott. Något avtal i en traditionell mening, med två 

samstämmiga viljeförklaringar, har inte slutits mellan moderbolaget och dotterbolagets 

borgenärer vare sig det handlar om stödbrev eller ansvarsgenombrott. För båda 

företeelserna handlar det om dolda förpliktelser för moderbolag där ett juridiskt 

betalningsansvar uppstår först efter domstolsavgörande på grund av moderbolagets 

agerande. 
                                                      
1
 Andersson, s. 275. 
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1.2 Syfte 

Den här uppsatsens syfte är att närmare undersöka vad stödbrev är, hur tolkning av 

stödbrev går till och vilken effekt stödbrev får för utfärdaren. Innehållet i olika stödbrev 

kan variera kraftigt och det finns därför i doktrinen förslag på olika uppdelningar av 

stödbrev. Hur uppdelningarna går till samt skälen bakom de olika uppdelningarna 

analyseras i uppsatsen.   

 Uppsatsen behandlar också ansvarsgenombrott, vilket är ett väldigt omdiskuterat 

fenomen. Uppsatsen utreder om ansvarsgenombrott endast är ett aktiebolagsrättsligt 

undantag eller om utgångarna i målen som ofta åberopas till stöd för ansvarsgenombrott 

kan förklaras på alternativa sätt, främst avtalsrättsligt. Institutet ansvarsgenombrott har 

även varit nära att lagregleras, vilket dock aldrig skedde. Uppsatsen undersöker hur 

frågan behandlades i förarbetena och om beslutet att inte lagstifta hade skäl för sig. 

1.3 Frågeställning 

Frågeställningarna som uppsatsen bygger på är följande:  

1. Vad är ett stödbrev och hur fungerar det? 

2. Vad är det som gör att stödbrev i vissa fall får bindande verkan? 

3. Existerar institutet ansvarsgenombrott i svensk rätt? 

4a. Om fråga 3 kan besvaras jakande, vilka förutsättningar måste uppfyllas för att 

konstituera ett ansvarsgenombrott? 

4b. Finns det alternativa förklaringar till utgångarna i målen som ofta åberopas till stöd 

för ansvarsgenombrott? 

5. Kan utfärdande av ett stödbrev utlösa ansvarsgenombrott? 

1.4 Metod och material 

Den metod som används är den sedvanliga juridiska rättsdogmatiska metoden. 

Vanligtvis används följande rättskällor: lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. För såväl 

stödbrev som ansvarsgenombrott saknas lagstiftning, däremot finns det författningstext 

som inverkar på uppsatsens ämne. I den mån författningstext inverkar på uppsatsens 

frågeställningar refereras och analyseras den. Främst används praxis, doktrin, allmänna 
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rättsprinciper och närliggande rätt för att beskriva dessa två företeelser. I viss mån 

presenteras och analyseras förarbetsuttalanden.   

 I norden har det skrivits tre avhandlingar som stödbrev. Røsægs Garantier eller 

fattigmannstrøst, Iversens Støtteerklæringer och Gäverths Stödbrev. Det är tre 

omfattande verk som alla har använts. De är skrivna mellan åren 1991 och 1994, vilket 

innebär att verken är något gamla. Nya artiklar om stödbrev har därför också använts.

 Diskussioner i doktrinen om ansvarsgenombrott har också ofta handlat om vilka 

alternativa institut som eventuellt har använts i de rättsfall som ofta åberopas till stöd 

för ansvarsgenombrott. En del i doktrinen menar att det snarare rör sig om olika typer 

av bulvanfall. Den kanske mest utförliga redogörelsen för bulvanskap torde vara 

Grönfors Ställningsfullmakt och bulvanskap. Den är visserligen från 1961, men den 

torde fortfarande väga tungt.  Även gällande ansvarsgenombrott och de alternativa 

förklaringarna har nyare verk använts.    

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen tar sikte dels på stödbrev, dels på ansvarsgenombrott. I båda fallen är det 

främst ett nationellt, förmögenhetsrättsligt och kommersiellt perspektiv som intas. Då 

det finns stora likheter mellan de nordiska länderna såväl avtalsrättsligt som 

aktiebolagsrättsligt är det av intresse att jämföra hur övriga Norden har behandlat 

stödbrev och ansvarsgenombrott. Uppsatsen är dock inte komparativ, därför används 

utländsk rätt relativt restriktivt. I Norden har det skrivits tre avhandlingar om stödbrev; 

en dansk, en norsk och en svensk. Därför begränsas jämförelse med svensk rätt till 

dansk och norsk rätt. I viss mån kommer associations- och skadeståndsrättsliga frågor 

att aktualiseras då de är av stort intresse för uppsatsens ämne. 

 För att verkligen förstå problematiken med stödbrev och ansvarsgenombrott måste 

man förstå hur avtal uppkommer. Avtalsrätten är ett gammalt rättsområde som under en 

lång tid förklarats med hjälp av olika teorier om hur partsbindning uppstår. Uppsatsen 

inleds därför med att beskriva de teorier som avtalslagen bygger på.  

 Av utrymmesskäl kommer det inte utredas hur 36 § AvtL förhåller sig till 

stödbrev och ansvarsgenombrott. Inte heller utreds frågeställningar rörande konkurrens-, 

process-, redovisnings-, skatte-, offentlighets- eller arbetsrätt på grund av utrymmesskäl.

 En rättsfigur som på vissa sätt liknar stödbrev är letter of intent (även kallad 

avsiktsförklaring), vilken vanligtvis är en förklaring att två parter har för avsikt att ingå 

avtal, varom vidare förhandlingar skall genomföras med sikte på att ett definitivt avtal 
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vid viss angiven tidpunkt skall träffas.
2
 Såväl letter of comfort som letter of intent 

saknar en klar definition och stundtals används beteckningarna inkonsekvent av parter.
3
 

I både rättspraxis och doktrin finns det dock generella definitioner och uppdelningar 

mellan dessa två olika handlingar. Jag har valt att avgränsa uppsatsen på så sätt att 

letters of intent ej kommer att behandlas.   

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fyra avdelningar med flera kapitel i varje del. Det första 

kapitlet, vilket inte är en del av någon avdelning, består av inledningen med en 

bakgrund till frågorna som uppsatsen behandlar, syftet med uppsatsen, var 

avgränsningarna går, metod- och materialval. I den första avdelningen förklaras 

avtalsrättsliga teorier och på vilket sätt de har betydelse för stödbrev och 

ansvarsgenombrott. I den andra avdelningen definieras stödbrev mera ingående och en 

serie rättsfall kommer att användas för att analysera vanliga frågor och problem med 

stödbrev. I den tredje avdelningen behandlas ansvarsgenombrott och hur utgången i 

olika rättsfall som ofta åberopas till stöd för institutet ansvarsgenombrott kan förklaras. 

I den fjärde och avslutande avdelningen sammanfattas uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Adlercreutz I, s 114. 

3
 I exempelvis NJA 1992 s. 375 användes beteckningen letter of intent utan att det handlar om ett föravtal 

e.d. 
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Avdelning I 

2 Avtalsrättsliga teorier och utgångspunkter 

”Sedan gammalt anses det allmänt vara en för privaträtten grundläggande och omistligt princip, att 

förpliktelser på grund av avtal kan åvila blott de avtalande (förhandlande) parterna själva; ingen skall 

kunna förplikta någon utomstående utan att denne på något sätt har visat sig vara villig att bli bunden av 

förpliktelsen.” – K. Grönfors 

 

2.1 Utgångspunkter för kapitel 2 

I den här avdelningen redogörs för de teorier som ligger till grund för AvtL, och förslag 

för att lösa problem som inte kan lösas med sedvanliga avtalsrättsliga metoder 

analyseras. Genom att förstå hur avtal brukar slutas förstår man de frågor som 

uppkommer då man anlägger ett avtalsrättsligt perspektiv på såväl stödbrev som 

ansvarsgenombrott. 

2.2 Om teorier och principer 

Lag och rätt har stundtals i äldre tider setts som något som har kommit från gudar 

istället för att endast ses som regler skapade av människor.
4
 Då utgångspunkten var att 

rättigheter och skyldigheter kunde härledes från något övernaturligt fanns det behov av 

olika teorier inom avtalsrätten. Teorierna fungerade som förklaringsmodeller till vad det 

var som gav en rättshandling dess ”bindande kraft”. I takt med den skandinaviska 

rättsrealismens intåg, vilken ledde till att man slutade söka rättens grunder som i sig 

givna (till exempel naturrätt), fanns det inte längre samma behov av att försöka klämma 

in och anpassa lösningar till olika typer av rättsregler (till exempel rättspositivism). 

Numera uppfattas rättsregler som något som grundas på rättspolitiska överväganden, 

vilket självfallet tar olika intressen i större beaktande än andra men inte kan sägas vara 

teoretiskt rätt eller fel (sant eller falskt). Det kan därför vara rimligare att se teorier och 

principer som sammanfattande uttryck för alternativa lösningar.
5
 AvtL stiftades med 

tillitsteorin och löftesprincipen i åtanke, vilka definieras längre ner i kapitlet. Det 

behöver dock inte betyda att den numera över hundra år gamla lagen, i ett rättsområde 

                                                      
4
 Exempelvis Moses och stentavlorna med de tio budorden. 

5
 Adlercreutz-Gorton I, s. 43 f. 
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som i väldigt hög utsträckning formas och ändras genom HD:s prejudikat, utesluter 

avtalsverkningar som bygger på andra grunder. AvtL är dispositiv när det gäller 

slutande av avtal och den modell som ställts fram i 1 kap. är just bara en grundmodell. 

Andra modeller kan således också användas och man behöver inte längre hänföra 

varenda rättsregel tillbaka till en och samma teori eller rättslära.
6
 

2.3 Rättshandling 

Var skall man börja om inte i början? För en avtalsrättslig uppsats kan det vara en god 

idé att inleda med att definierat vad ett avtal är. På vissa rättsområden är det vanligt med 

legaldefinitioner men tyvärr är det inte särdeles generöst med sådana i avtalsrätten. 

Någon legaldefinition för avtal finns varken i AvtL eller i någon annan lagtext.   

 Rubriken till AvtL är: Lag om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område, vilket ger läsaren stöd för uppfattningen att avtal är en 

form av rättshandling. Det finns dock inte heller någon legaldefinition för begreppet 

rättshandling, men det var ingen slump. Obligationsrättskommittén (kommittén) skriver 

i motiven till lagförslaget ”[a]tt i lag söka definiera begreppet rättshandling kan 

naturligtvis icke ifrågakomma”.
7
 Kommittén lämnar dock inte läsaren helt rådvill utan 

den presenterar viss vägledning. Uttrycket rättshandling i förslaget innefattade ”alla 

viljeförklaringar vilka hava till syfte att grundlägga, förändra eller upphäva ett 

rättsförhållande”.
8
 Viktigt att notera är att det är syftet, inte resultatet, som är det 

väsentliga. Även om en rättshandling skulle betecknas som ogiltig är det ändå en 

rättshandling. Även ett borgensåtagande är en rättshandling då det är en viljeförklaring 

vars syfte är att grundlägga ett rättsförhållande.  

 I äldre tider har det funnits en distinktion mellan begreppet avtal och begreppet 

rättshandling. Den romerska rätten gjorde åtskillnad mellan ensidiga och ömsesidiga 

rättshandlingar, där avtalet är det typiska exemplet på ömsesidiga rättshandlingar. 

Uppdelningen hade att göra med att i den romerska rätten ansåg att ensidiga 

rättshandlingar inte var bindande. Ett anbud var således ett led i avtalet medan avtalet 

var ett rättsfaktum.   

 I svensk rätt är ett anbud en ensidig rättshandling vilket medför förpliktelse om 

accepten, vilken även den är en rättshandling, inkommer i tid. Anbudsgivaren är även 

                                                      
6
 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 81. 

7
 Förslag till lag om avtal 1914 (Förslag), s. 116. 

8
 Förslag, s. 116. 
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ensidigt förpliktad under acceptfristen i den utsträckningen att anbudsgivaren inte längre kan 

återta anbudet om anbudet kommit adressaten till handa och adressaten har tagit del av anbudet, 

AvtL 7 §. Ett avtal är således två rättshandlingar.
9
 Vad som dock skiljer avtal från andra 

rättshandlingar är att avtal ”i princip kräver accept från en motpart”.
10

 

2.4 Partsbindning 

Det framgår av AvtL 1 kap. 1 § 2 st. att det första kapitlet i AvtL är dispositivt, men 1 

kap. 1 § 1 st. ger exempel på hur man kan sluta avtal: ”[a]nbud om slutande av avtal och 

svar å sådant anbud vare” bindande för den som avgivit anbudet eller svaret. Hela 1 kap. 

AvtL är uppbyggd kring den i 1 kap. 1 § 1 st. uppställda modellen, anbud-accept-

modellen. I lagmotiven beskrivs avtalsmekanismen enligt följande: ”[v]id varje avtal 

kan man särskilja åtminstone två viljeförklaringar” och ”avtal kommer till stånd genom 

utbyte av sammanstämmande viljeförklaringar”.
11

  

 Vad avser termen viljeförklaring betyder uttrycket enligt Adlercreutz att den part 

som avger en viljeförklaring skall ha vilja eller avsikt att framkalla en viss rättsverkan 

och att denna vilja eller avsikt måste ha kommit till uttryck på ett sådant sätt att den kan 

uppfattas i sinnevärlden. En ”förklaring”, en yttre manifestation av viljan, måste ha 

kommit till stånd. Avsikten skall ha kommit till ett för motparten uppfattbart uttryck.
12

  

Dock vill Adlercreutz-Gorton understryka att det inte torde funnits någon 

begreppsmässig skillnad mellan en rättshandling och en viljeförklaring i förarbetena till 

AvtL.
13

  

 Ett pedagogiskt sätt som ofta används i doktrinen för att förklara avtalets 

uppkomst är den så kallade spegelbildprincipen. När viljeförklaringarna går att spegla 

mot varandra är de samstämmiga och då har ett avtal uppkommit. 

2.5 Vilje- och tillitsteorin 

Vilken lag, eller till och med rättsområde, man än undersöker närmare står det klart att 

det ofta finns flera olika intressen. Även i avtalsrätten finns det motstående intressen, 

vilket främst utmärker sig i frågan gällande vem av parterna man finner mest 

skyddsvärd. Enligt äldre rätt, vilket även till viss del har stöd i den romerska rätten, 

vilade avtalsrätten på en närmast naturrättslig grund. Det ansågs vara den rätthandlandes 
                                                      
9
 Förslag, s. 116. 

10
 Adlercreutz-Gorton I, s. 25. 

11
 Förslag s. 35f och även s. 49. 

12
 Adlercreutz-Gorton I, s. 24. 

13
 Adlercreutz I, s. 25. 
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vilja som var det rättsskapande elementet. Detta innebar att part A endast kunde bli 

bunden av det som omfattades av hans vilja, oavsett om rättshandlingen av misstag hade 

fått ett annat innehåll och part B var i god tro.
14

 Teorin brukar kallas för viljeteorin eller 

viljeprincipen och det var alltså en subjektiv tolkningsmetod som användes för att lösa 

rättsfrågor.  

 Kritiker till viljeteorin menade att det uppstod stor osäkerhet vid merkantila 

förhållanden när sådan stor hänsyn togs till parts vilja. För att komma tillrätta med 

osäkerheten och på så sätt underlätta handel uppstod tillitsteorin. I stället för att främst 

ta hänsyn till anbudsgivaren ville man tillgodose medkontrahenten och dennes intresse 

av att kunna förlita sig på rättshandlingar under förutsättning att hon var god tro.
15

 Med 

viljeteorin i åtanke kan man dristas till att tro att termen viljeförklaring också skall ha en 

koppling till en persons inre vilja, det är dock inte fallet.  

 I förarbetena till AvtL togs det avstånd ifrån viljeteorin, det var istället tillitsteorin 

som låg till grund för den nya lagen.
16

 Det är motpartens tillit till löftet som anses ge 

upphov till avtalsverkan, vilket bland annat framgår av AvtL 32 § 1 st. Det stadgas där 

att ”[d]en, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat 

misstag å hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av 

viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller bort 

inse misstaget.” Det följer av AvtL 32 § 1 st. e contrario att en godtroende 

medkontrahents tillit får företräde framför avsaknaden av vilja från parten som avgivit 

en felaktig viljeförklaring. 

2.6 Avtalsgrundande rättsfakta 

Även om huvudprincipen i svensk rätt är att avtal träffas genom utbyte av anbud och 

accept träffas många avtal utan något uttryckligt utbyte av anbud och accept. Istället 

verkar man ”läsa in” anbud och accept, men genom att göra det försvinner en del av 

precisionen i fråga om avtalsmekanismen som juridisk instrument.
17

 Särskilt 

problematiskt är det att försöka få transportavtal och andra massavtal att passa in i 

AvtL:s schema, även om man där också kan försöka tolka in anbud och accept. 

Grönfors är av åsikten att den här intolkningen är onödig och bör skäras bort med 

Occams rakkniv, då man enligt honom aldrig skall arbeta med fler premisser än som 

                                                      
14

 Adlercreutz-Gorton I, s. 42. 
15

 Adlercreutz-Gorton I, s. 42. 
16

 NJA II 1915 s. 249. 
17

 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 75. 
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behövs för att uppnå slutsatsen.
18

 Den uppställda modellen i AvtL 1 kap. är som bekant 

inte tvingande. Grönfors tar fasta på det och föreslår att när svårigheterna blir så 

påtagliga som när det gäller ingående av massavtal av typen transportavtal finns det skäl 

att bryta med lagmodellen och i stället låta objektiva iakttagbara fakta bli 

utgångspunkten för avtalsmekanismen.
19

   

 Grönfors kallar sin modell för avtalsgrundande rättsfakta och utgångspunkten blir 

att en förklaringsteori används. Förklaringsteorin fokuserar på den yttre iakttagbara 

förklaringen sådan den framträder för en objektiv betraktare, inte på att försöka komma 

så nära den ena eller andre partens individuella vilja som möjligt.
20

 Modellen får kanske 

störst betydelse vid massavtal, men den är inte begränsad till det området.
21

 Grönfors 

nämner NJA 1981 s. 323, parkeringsfallet, som ett exempel där betraktelsesättet med 

objektiva iakttagbara fakta används. Genom att ställa sin bil på en parkeringsplats 

försedd med automat hade ett parkeringsavtal uppkommit. Grönfors anser att det är 

meningslöst att i en sådan enkel handling försöka pressa in termer som anbud och 

accept.
22

 HovR i rättsfallet använde sig av termen ”anbud” när den talade om 

parkeringsplatsbolagets skyltar, medan HD ansåg att avtal hade ingåtts ”genom en 

persons faktiska handlande”. Något behov av att försöka konstruera någon form av 

partsvilja mellan parkeringsplatsbolaget och föraren ansågs inte vara nödvändigt.
23

 

Partsvilja är således inte en ofrånkomlig förutsättning för uppkomsten av avtal, utan att 

anbud och accept som sammanfaller är bara en utav flera olika kategorier regler då man 

skall bedöma avtalsrättsliga regler. 

 

 

 

                                                      
18

 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 80. Occams rakkniv, uppkallad efter den medeltida 

filosofen William Ockham, är en princip inom vetenskaplig metod som innebär att man inte ska anta fler 

företeelser eller ting än som behövs för att förklara de observationer man gör. 
19

 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 81. 
20

 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 31. 
21

 Ingvarsson nämner rättsfallen NJA 1990 s. 243, NJA 1999 s. 35 och NJA 2006 s. 638 och menar att det 

rör situationer där avtalsslut genom avtalsgrundande rättsfakta möjligen är en bättre förklaringsmodell än 

gemensam partsvilja. I NJA 1990 s. 243, ”revisorsfallet” fanns det inga samstämmiga viljeförklaringar, 

utan avtalsbundenheten uppstod närmast som en sanktion mot den ena parten. Se Ingvarsson, s. 272, not 

12. 
22

 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 82. 
23

 Lehberg uttalar att Grönfors tolkning knappast kan vara okontroversiell. I vart fall kan domen mycket 

väl tolkas på annat sätt, se Lehrberg s. 467. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/William_Ockham
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskaplig_metod
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2.7 Kontrakts- och löftesteorin 

I såväl den engelsk-amerikanska som den franska rätten anser man att ett anbud inte är 

bindande för anbudsgivaren förrän anbudet har accepterats, innan dess står det 

anbudsgivaren fritt att återkalla sitt anbud. Principen vilar på synsättet att en person inte 

utan vidare rättsligt kan binda sig genom en ensidig handling.
24

 Det synsättet vilar på 

romerskrättslig grund och kallas ofta för kontraktsprincipen.   

 I Norden är såväl ett anbud som en accept var för sig bindande viljeförklaringar, 

vilka dock är villkorade av varandra.
25

 Tanken bakom det är främst praktiska 

hänsynstaganden gällande handelns behov av att anbudsmottagaren skall kunna göra 

överväganden och undersökningar utan att behöva riskera att anbudet återkallas. Den 

här principen brukar kallas för löftesprincipen. I motiven till AvtL fastslogs att det är 

löftesteorin, och inte kontraktsteorin, som gäller.
26

 Det innebär att ett anbud inte kan 

återkallas efter det att anbudet har kommit adressaten till handa och adressaten tagit del 

av anbudet, AvtL 7 §. Detta framgår även motsatsvis av 1 § p.1 AvtL, ”[a]nbud om 

slutande av avtal och svar å sådant anbud vare… bindande för den, som avgivit anbudet 

eller svaret”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24

 Adlercreutz-Gorton I, s. 326. 
25

 Adlercreutz-Gorton I, s. 325. 
26

 NJA II 1915 s. 162. 
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Avdelning II 

3 Om stödbrev 

3.1 Utgångspunkter för avdelning II 

Vid en närmare granskning av stödbrev blir det uppenbart att det finns väldigt många 

frågor att undersöka. Syftet med uppsatsen är bland annat att undersöka vilka effekter 

ett stödbrev får för utfärdare och mottagare. Avdelning II uppmärksammar därför de 

rättsfrågor som uppkommer till följd av utfärdandet, vilket är såväl behörighetsfrågor 

som frågan om det är möjligt att åberopa ett stödbrev trots att förhållanden ändras efter 

det att stödbrevet utfärdas. Avdelning II utreder även hur stödbrevstolkning går till samt 

vad det är som gör att stödbrev i vissa fall få bindande verkan. 

3.2 Definition av stödbrev 

Under perioden 1980-1990 började svensk doktrin uppmärksamma företeelsen 

stödbrev.
27

 Stödbrev synes vara den mest frekvent använda översättningen på 

företeelsen, men även olika engelska beteckningar används i affärslivet, till exempel 

letters of comfort, - awareness, – responsibility eller – support. Någon legaldefinition på 

någon utav de olika varianterna finns inte och inte heller synes det finnas någon 

konsekvent användning utav de olika namnen i förening med en viss typ av innehåll. 

För enkelhetens skull används termen stödbrev i uppsatsen, oberoende av vilket innehåll 

det specifika stödbrevet har. Rättsföljden av ett stödbrev beror på vilket innehåll som 

det specifika stödbrevet har, det finns därför inte ett generellt svar på vad ett stödbrev 

innebär.  

 Ofta beskrivs stödbrev som ett borgensliknande åtagande som ett moderbolag 

utfärdar till sitt dotterbolags kontrahent i samband med att dotterbolaget upptar ett lån 

eller försöker köpa varor på kredit från kontrahenten.
28

 Någon uttrycklig 

borgensförklaring eller garanti är det dock inte frågan om. Tvärtom finns det en 

medvetenhet hos parterna att avsiktligt låta bli att använda ord och uttryck som skulle få 

utfästelsen att tolkas som en borgen eller en garanti.  

 Betänk följande exempel: ett moderbolag vill av någon anledning inte lämna en 

                                                      
27

 Gorton, s. 405. 
28

 Stödbrev är dock inte begränsat till att endast ställas till kreditgivare. Det finns flera andra tänkbara 

situationer där det kan komma till användning, vilket även kommer synas i uppsatsen då olika rättsfall 

analyseras. 
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fullödig finansiell garanti åt dotterbolagets borgenär.
29

 Borgenären i sin tur kan inte 

tänka sig att ingå låneavtalet med dotterbolaget utan att få någon säkerhet. De två 

alternativ som står till buds, om vi nu utgår ifrån att det ej går att övertyga endera av 

parterna om att ändra sig, är att antingen avbryta avtalsförhandlingen eller att lämna 

frågan oreglerad. Om avtalet mellan dotterbolaget och dess kontrahent är av stor 

betydelse kan det ta emot att avbryta avtalsförhandlingen. Det är i sådana här lägen som 

det finns ett behov av stödbrev. Stödbrev är en skriftlig förklaring med innebörd att man 

– moraliskt och/eller juridiskt – förbinder sig i ett visst avseende och i en viss 

utsträckning till följd av exempelvis ett låneavtal mellan sitt dotterbolag och dess 

långivare.
30

   

 Vad vi kan se från exempel hämtade från verkligheten är att även om utfästelsen 

är en ensidig rättshandling kan ändå innehållet i stödbrev vara föremål för omfattande 

förhandlingar där skriftväxlingar och förslag på avtalsinnehållet skickas fram och 

tillbaka mellan parterna.
31

 Om parternas vilja med stödbrevet kan generellt kan sägas att 

utfärdaren ofta försöker begränsa ansvaret medan mottagaren, nu när denne blivit 

förvägrad en formell borgen eller garanti, strävar efter att stödbrevet får ett innehåll som 

tangerar borgen.   

 Båda parterna är medvetna om den andres inställning och båda väljer att skjuta 

risken, som inte behöver förverkligas, på framtiden. Hur många stödbrev som utfärdas 

per år och hur många tvister som avgörs i skiljerätt kan inte besvaras då det saknas 

offentlig information.   

 Om dotterbolaget inte kan återbetala lånet, till exempel för att verksamheten gått 

sämre än förväntat, kan moderbolaget välja att betala tillbaka lånet utan att deras 

skyldighet har blivit fastslagen i domstol. Det kan bero på att moderbolaget värderar sitt 

namn och rykte högre än att processa i domstol. Att skjuta den eventuella risken på 

framtiden kan således vara affärsmässigt motiverat.   

 

                                                      
29

 Gäverth uttalar på s. 24 att det exempelvis kan handla om att moderbolaget inte vill belasta sin 

balansräkning, är förhindrade på grund av en negativitetsklausul eller av skatteskäl. Røsæg uttalar på s. 

103 att det även kan handla om att moderbolagets vill undgå publicitet och av den anledningen inte vill att 

det skall upptas i räkenskaperna. 
30

 Gäverth, s. 25. Det saknas lagreglering om stödbrev och något formkrav finns därför inte. Det finns 

heller inte några legala formkrav för borgen, utan det kan ske såväl skriftligt som muntligt. Med tanke på 

bevissvårigheter och hur stödbrevet fungerar är det dock mer än rimligt att anta att det inte förekommer 

några muntliga stödbrev hos större kreditinstitut. 
31

 Se exempelvis NJA 1995 s. 586 
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4 Stödbrevs innehåll 

4.1 Den medvetna otydligheten 

Även om stödbrevet är en ensidig rättshandling betyder inte det att det endast är 

utfärdaren som bestämmer innehållet. Av rättspraxis att döma synes ofta 

förhandlingarna innan stödbrevsutfärdande föregås av något som liknar en klassisk 

avtalsförhandling. Utkast utväxlas, formuleringar förkastas, nya förslag presenteras och 

slutligen, efter flera försök, enas parterna om en viss formulering.
32

 Medan ett avtal ofta 

slutar i en gemensam förståelse för avtalets rättsliga innebörd slutar istället 

förhandlingen om stödbrevets innehåll med att det rör sig om ett oklart åtagande. Om 

det klart framgår att stödbrevet inte kan läggas till grund för något juridiskt ansvar från 

utfärdaren kommer banken aldrig skriva under; då hade de lika gärna kunnat låta bli att 

kräva ett stödbrev. Om det istället står helt klart att stödbrevet innebär att moderbolaget 

blir betalningsskyldigt om dotterbolaget inte kan återbetala lånet saknar moderbolaget 

anledning att skriva under; då hade det lika gärna kunnat utfärda en borgen. Det är alltså 

av synnerlig vikt att stödbrevet är otydligt.
33

   

 Det är osäkerheten om vad stödbrevet egentligen innebär som ger stödbrevet dess 

funktion i förhandlingar. Det innebär att om ett stödbrev prövas av domstol, vilket leder 

till vetskap om stödbrevets rättsliga innebörd, är texten i oförändrat skick obrukbar.

 Olika parter är olika skickliga på att förhandla och inför varje avtalsförhandling är 

utgångsläget unikt. Det faktumet får betydelse för graden av otydlighet i ett stödbrev. 

Bolag A kan, av diverse anledningar, lyckas få Bank Z att godkänna ett stödbrev där 

sannolikheten för att stödbrevet kommer att tolkas så att det innebär ett borgensliknande 

åtagande är lägre än det stödbrev som Bank Z krävde av Bolag B. Den här skillnaden 

mellan olika innehåll har fått till följd att det i doktrinen ofta görs en uppdelning mellan 

olika stödbrev. Vissa författare talar om svaga, mellanstarka och starka stödbrev. Det 

finns även i doktrinen åsikter om att uppdelningen skall göras efter andra kriterier.  
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 Ingvarsson, s. 267. 
33

 Ingvarsson, s. 271. 
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4.2 Vanligt förekommande stödbrevsinnehåll 

Innan de två olika modellerna för uppdelning av stödbrev presenteras kan det vara värt 

att uppmärksamma vad som förenar olika typer av stödbrev. Såväl nationellt som 

internationellt anses följande inslag vara vanligt förekommande för stödbrev.
34

 

1. Kännedom och faktiska omständigheter 

Ofta inleds ett stödbrev med att moderbolaget bekräftar att det är moderbolag till 

dotterbolaget, vilket aktieinnehav det har i dotterbolaget, att det har kännedom om att 

dotterbolaget önskar bli beviljat kredit av finansieringsinstitutet och att moderbolaget 

har förtroende för sitt dotterbolag. 

2. Försäkran om deltagande 

Det är inte sällan som en del av stödbrevet består av hur moderbolaget har tänkt agera i 

framtiden, till exempel att moderbolaget har för avsikt att behålla sitt aktieinnehav. Det 

kan även hända att utfärdaren tillägger att om bolaget vill sälja sitt aktieinnehav så 

försäkrar bolaget att det kommer att delta i förhandlingar med mottagaren tills en 

lösning som båda parter är nöjda med är nådd.  

 Även om stödbrevet skulle visa sig vara blott moraliskt förpliktande kan ändå 

moderbolaget känna sig tvunget, på grund av att det vill behålla sitt anseende på 

marknaden, att stödja dotterbolaget i händelse av kris. Även om stödbrev är långt ifrån 

”hängslen och livrem” kan den här faktorn åtminstone vara något för mottagaren att luta 

sig mot, åtminstone så länge moderbolaget inte också skulle gå i konkurs. 

3. Uttalande om policy 

Ett stödbrev avslutas ofta med att moderbolaget berättar om sin policy. Till exempel att 

moderbolagets policy är att långsiktigt stödja sitt dotterbolag och att se till att 

dotterbolaget kan sköta sina åtaganden. 

4. Garantiliknande utfästelser 

Stundtals innehåller stödbrev utfästelser som till exempel att moderbolaget skall åta sig 

att tillföra dotterbolaget likvida medel i händelse av att den inte längre kan uppfylla sina 

                                                      
34

 Georg A. Wittuhn, s. 492f. Bogdan gör en liknande uppdelning i objektiva fakta, subjektiva fakta och 

framtidsutfästelse i TfR 1988 s. 660–666. 
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åtaganden till långivaren. En sådan utfästelse gör att stödbrevet kan klassificeras som 

väldigt starkt.  

4.3 De två modellerna för uppdelning av stödbrev 

I doktrinen görs ofta en uppdelning mellan svaga, mellanstarka och starka stödbrev.  

Uppdelningen grundar sig på det materiella innehållet i det specifika stödbrevet. Till 

exempel att om ett stödbrev endast innehåller kännedom om faktiska omständigheter ses 

det som ett svagt stödbrev, men om det innehåller garantiliknande utfästelser bedöms 

det vara starkt. Åsikterna om uppdelningens syfte går isär. Gorton uttalar att ”stödbrev i 

olika sammanhang grupperats på olika sätt med avseende på deras karaktär beroende på 

hur de utformats, alltifrån svaga stödbrev utan åtagande till starka stödbrev med inslag 

av åtagande samt olika mellanformer”.
35

 Ingvarsson menar att det då skulle vara frågan 

om graden av bundenhet, men en avtalsförpliktelse har inte olika grader; antingen är 

en person förpliktad enligt avtalet att agera på ett visst sätt eller så föreligger ingen 

sådan skyldighet. Vad som skiljer stödbreven åt är inte graden av bundenhet, utan vad 

bundenheten innebär.
36

  

 Om däremot utgångspunkten för klassificeringen skulle vara ett slags 

sannolikhetsbedömning av hur troligt det är att stödbrevet kommer att tolkas så att det 

innebär någon form av garanti eller borgensliknande åtagande skulle bedömningen 

åtminstone göras i enlighet med hur civilrätten fungerar.   

 Uppdelningen mellan svaga, mellanstarka och starka stödbrev saknar enligt 

Ingvarsson värde för förståelsen av stödbrevet som borgensliknande säkerhetsrätt.
37

 Han 

föreslår dock en annan uppdelning där han menar att med den uppdelningen finns det en 

pedagogisk poäng. Uppdelning görs mellan att skilja på borgensliknande åtaganden, där 

till exempel ett moderbolag blir ersättningsskyldigt på grund av att dotterbolaget inte 

uppfyllt sitt åtagande (det kan inte längre återbetala lånet), och självständiga åtaganden, 

där moderbolaget blir ersättningsskyldigt på grund av det själv har brustit i att uppfylla 

ett åtagande (till exempel att behålla aktier i dotterbolaget). 

 Väljer man att dela upp stödbreven på det sätt som Ingvarsson förordar utesluter 

det inte att en skillnad mellan styrkan på stödbreven också kan göras. Frågan är dock 

vad som uppnås med den uppdelningen. Uppdelningen i styrka skulle som sagt kunna 

                                                      
35

 Gorton, s. 406. 
36

 Ingvarsson, s. 275. 
37

 Ingvarsson, s. 287. Han kritiserar även Bogdans uppdelning, i not. 44, och menar att den heller inte är 

hjälpsam för att avgöra om åtagandet kan fylla samma funktion som en borgen.  
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ses som ett slags sannolikhetsbedömning för att stödbrevet skall tolkas som garanti eller 

borgen. Även om det finns en medveten otydlighet i alla stödbrev betyder det inte att 

alla stödbrev är lika otydliga avseende hur de skulle klassificeras av en domstol. Om ett 

stödbrev är väldigt svagt torde det inte vara värt för en stödbrevsmottagare att driva en 

process mot utfärdaren, men den bedömningen lär få göras in casu. Uppdelningens 

användningsområde är kanske snarare ett sätt att exemplifiera att ett stödbrevs rättsliga 

innebörd inte kan besvaras generellt, snarare än att användas i det praktiska affärslivet. 

  

 Finns det även skäl att företa en uppdelning i styrka avseende den delen av 

stödbrev som avser ett självständigt åtagande? Till skillnad från det otydliga åtagandet, 

där varken utfärdaren eller mottagaren är säkra på om stödbrevet innebär ett 

borgensliknande åtagande, är de självständiga åtagandena i regel tydliga. I den delen 

synes det vara enkelt att avgöra vad i stödbrevet som är bindande för parterna. Dock 

skall det nämnas att omfattningen av de tydliga åtagandena också kan vara en fråga som 

parterna är oense om. Mellan avtalsparter talas det ofta om att det finns en lojalitetsplikt. 

Hur omfattande den är och vad den innebär i varje givet läge är dock inte helt klart. För 

de tydliga åtagandena kan således utfärdare och mottagare också sakna en gemensam 

partsvilja. Parterna är dock vid en sådan situation endast oense om hur omfattande 

exempelvis lojalitetsplikten är, till skillnad från de otydliga åtagandena där parterna helt 

saknar en gemensam förståelse för den rättsliga innebörden.  
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4.4 Sammanfattning av kapitel 4 

Hur stödbrevsinnehållet bestäms påminner starkt om vanliga avtalsförhandlingar, där 

parterna diskuterar avtalsinnehållet och skickar förslag på text fram och tillbaka mellan 

sig. Till skillnad från ett vanligt avtal saknas dock det mest elementära för avtal, en 

gemensam partsvilja angående den rättsliga innebörden. Vid vissa situationer kan 

avsaknad av gemensam partsvilja förklaras med att företräde ges för en motparts 

befogade tillit, då ett sådant synsätt gynnar handeln. Vid stödbrev har parterna full 

visshet om att motpartens inställning till stödbrevets rättsföljder är diametralt motsatt 

den egna inställningen, avseende den borgensliknande säkerhetsrätten, och det är då 

ingen dold dissens utan dissensen är väldigt tydlig för båda parterna. Trots otydligheten, 

eller kanske snarare tack vare otydligheten, har stödbrev ett syfte och plats i affärslivet 

som inte utan vidare kan ersättas med något annat instrument. Möjligheten att skjuta en 

affärsmässig risk på framtiden är nödvändig för att utfärdarens dotterbolag skall kunna 

sluta avtal med sin kontrahent. 
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5 Behörighet att utfärda stödbrev 

Låt oss föreställa oss att en stödbrevsmottagare har lyckats få utfärdaren att gå med på 

ett för mottagaren väldigt förmånligt innehåll. Det framkommer senare att 

ställföreträdaren för utställaren saknar behörighet att utfärda borgensförbindelser. Vad 

innebär det för mottagarens möjligheter att använda stödbrevet som en borgensliknande 

säkerhetsrätt?  

 Letar vi i svensk rättspraxis finner vi svaret i NJA 1992 s. 375. Bakgrunden var 

följande: Ett antal privatintressenter förhandlade med en kommun om att etablera ett så 

kallat lekland. Kommunen utarbetade stadgar för en helkommunal stiftelse som skulle 

bedriva turist- och kurortsverksamhet. Stiftelsen och privatintressenterna tecknade 

sedan aktier i ett blivande bolag, Leklandsbolaget. Ytterligare ett bolag bildades 

(Servicebolag AB) som sedermera benämndes Himlebolaget. Stiftelsen förvärvade 

aktier i Himlebolaget och Himlebolaget blev samtidigt moderbolag till Leklandsbolaget. 

Svenska handelsbanken (banken) beviljade sedermera krediter till såväl Himle- som 

Leklandsbolaget. Kommunen var medveten om bankens beviljande av krediter och 

författade en handling som benämndes ”letter of intent” som ställdes till banken. 

Handlingen var utfärdad av kommunstyrelsens ordförande och kommunens kanslichef. 

Både Himlebolaget och Leklandsbolaget gick senare i konkurs, varför banken yrkade 

betalningsansvar gentemot kommunen. Såväl ansvar till följd av stödbrevet som 

ansvarsgenombrott anfördes av banken såsom grund för kommunens 

betalningsskyldighet.
38

  

 Den aktuella handlingen benämndes, som sagt, letter of intent av kommunen. 

Handlingen innehöll dock en borgensliknande utfästelse som grunden till det tvistiga 

betalningsansvaret hänförde sig till. Den delen av utfästelsen som enligt banken skulle 

ligga till grund för betalningsansvaret var:  

”Vi har blivit informerade om att Ni beviljat Himle Turist AB och Leklandet Varberg AB 

krediter i form av lån för investeringsändamål 10-15 miljoner kronor jämte erforderlig 

rörelsekredit och har tagit del av kreditvillkoren. 

Vi bekräftar härmed kommunens avsikt att genom stiftelsen Sol & Bad eller annat 

kommunalt organ vara och förbli majoritetsägare av Himle Turist AB under kreditens 

löptid. Sistnämnda bolag är även moderbolag för Leklandet Varberg AB. 

                                                      
38

 Rättsfallet kommer återigen analyseras i uppsatsen, i kapitel 13.3.2, men där avseende den åberopade 

grunden ansvarsgenombrott. 
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Vi uttalar vidare att det är vår långsiktiga policy att Himle Turist AB skall drivas på 

sådant sätt att det kan fullfölja sina åtagande mot Er.”
39

  

I tingsrätten anförde banken i sin utveckling av talan följande: 

”Från kommunledningens sida ansågs kommunal borgen vara en politiskt alltför känslig 

fråga. [Kommunstyrelsens ordförande] A.H. framförde dock, att han garanterade att 

banken skulle erhålla en formell borgen så snart detta blev politiskt möjligt. I detta 

sammanhang diskuterades ett sk Letter of Intent. Det var en förutsättning för att banken 

skulle acceptera ett sådant brev, att detta fyllde samma funktion som en kommunal 

borgen.” 

Det framgår således klart och tydligt att parterna hade vitt skilda uppfattningar i fråga 

om borgen. Utställaren av stödbrevet menade att det inte var möjligt att ikläda sig ett 

borgensansvar, ändå var mottagarens uppfattning att stödbrevet skulle ha just de 

konsekvenserna.  

 HD anförde i sina domskäl att det ansvar som banken gjorde gällande i sak hade 

inneburit ett åtagande av samma karaktär som en borgen. På grund av att något beslut 

från kommunfullmäktige inte hade fattats och att banken ej heller ens hade påstått att 

den haft anledning att räkna med att något beslut av det slaget skulle föreligga kunde 

talan ej bifallas.  

 Domen innebär att om en ställföreträdare saknar behörighet att utfärda 

borgensförbindelser kan personen inte heller utfärda ett stödbrev som innehåller en 

liknande förpliktelse. Omvänt synes det innebära att om en person har rätt att utfärda en 

borgen har han också rätt att utfärda ett stödbrev.
40
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 Se yrkande m.m i tingsrättens domskäl. 
40

 Iversen, s. 49f. 
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6 Tolkning av stödbrev 

6.1 Principer för avtalstolkning 

Det är sällan avtalsrättsliga problem kan lösas enbart med hjälp av AvtL. Mycket på det 

avtalsrättsliga området bygger på praxis och rättsliga principer. Ett område inom 

avtalsrätten där det helt saknas lagreglering är avtalstolkning. Det har ändå varit möjligt 

att fastställa avtalsinnehåll, oftast med hjälp av den uppfattning som bägge parterna 

hade vid avtalsingåendet.
41

 När parterna påstår att det inte har funnits någon gemensam 

partsavsikt finns det andra metoder för att tolka avtal, till exempel att gå på den ena 

partens uppfattning. Ledning till den principen kommer från AvtL 6 § 2 st. I den 

paragrafen stadgas det att en anbudsgivare tar emot en oren accept, men måste ha insett 

att den som lämnat den orena accepten trott att den varit ren, blir bunden om 

reklamation inte sker utan oskäligt uppehåll. Ledning för att låta den ena parterns 

uppfattning väga tyngre kan även hämtas från AvtL 32 § 1 st, förklaringsmisstag. Vad 

paragrafen stadgar kan exemplifieras med följande. Anbudsgivaren lämnar i sitt anbud 

X, men har egentligen åsyftat Y. Motparten accepterar X, men är fullt medveten om att 

anbudsgivaren faktiskt har menat Y. Motparten är därför i ond tro om anbudsgivarens 

förklaringsmisstag och anbudsgivaren blir som resultat inte bunden vid avtalet.
42

 

Svårare blir det när båda parter varit lika ansvariga för oklarheten. Då kan varken det 

tillämpas någon sorts culpaprincip vid avtalstolkning eller en avtalstolkning till nackdel 

för den som bär ansvaret för den oklara formuleringen (avtalstolkning contra 

stipulatorem).
43

 Eftersom båda parterna varit lika ansvariga för oklarheten finns det inte 

något skäl att premiera den ena på den andres bekostnad. Parterna medvetna otydlighet 

får således som konsekvens att bägge parterna får stå sitt kast och behandlas lika.  

 Stödbrev är en främmande fågel i avtalsrätten, vilket märks när man försöker 

tolka stödbrevet. Enligt huvudregeln skall den gemensamma partsavsikten ligga till 

grund för avtalstolkning. Vid stödbrev leder sällan efterforskning av partsavsikten 

någon vart då utfärdaren i regel vill att stödbrevet skall ha så lite rättsverkan som 

möjligt medan mottagaren vill det omvända.
44

 Betyder det att innehållet skall 

avtalstolkas på ett annat sätt än vid vanliga avtal? HD besvarade frågan nekande 

i NJA 1992 s. 375. Där uttalade HD att ” den vaghet eller tvetydighet som ofta utmärker 
                                                      
41

 J Ramberg, JT 1992-93, s. 358. 
42

 J Ramberg, JT 1992-93, s. 358. 
43

 J Ramberg, JT 1992-93, s. 359. Se vidarehänvisningar för culpaprincipen och contra stipulatorem. 
44

 J Ramberg, JT 1994-95, s. 135f. 
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de ifrågavarande förklaringarna medför emellertid att den fråga som främst kan 

förutsättas ge upphov till tvister är i vad mån en för framtiden bindande utfästelse skall 

anses ha lämnats eller ej. Sådana frågor får för svensk del lösas enligt vanliga principer 

för avtalstolkning, varvid inte bara olika nyanser i förklaringens lydelse utan också 

omständigheterna vid dess tillkomst och vad som kan utrönas om parternas avsikter kan 

få betydelse”.
45

 HD har även i två senare rättsfall avseende stödbrev, NJA 1994 s. 204 

och NJA 1995 s. 586, slagit fast att det är vanlig avtalstolkning som skall användas. 

Utgångspunkten är således att stödbrev skall tolkas som vilket annat avtal som helst, 

men hur fungerar det i praktiken? 

6.2 Tolkning avseende självständiga åtaganden i stödbrev 

Väljer man att använda sig av Ingvarssons uppdelning av stödbrev (eller snarare 

stödbrevsinnehåll), borgensliknande och självständiga åtaganden, finner man ofta även 

en uppdelning mellan tydliga och otydliga utfästelser. I den delen av stödbrevet som rör 

det eventuella borgensåtagandet kan vi utgå från att någon gemensam partsvilja 

avseende den rättsliga innebörden saknas medan det omvända torde gälla för 

självständiga åtaganden. De självständiga åtagandena, till exempel att ett moderbolag 

skall behålla sitt ägande i dotterbolaget, är väldigt tydliga och det saknas anledning att 

tro något annat än att båda parterna har en gemensam partsvilja avseende de 

självständiga åtagandenas rättsliga innebörd. Även om det finns en sammanträffande 

partsvilja kan det föreligga svårigheter med att tolka avtalsinnehållet. Exempelvis 

kanske parterna har olika uppfattningar om hur långt den inomkontraktuella 

lojalitetsplikten sträcker sig, vilket skulle kunna få betydelse för om utfärdaren har gjort 

sig skyldig till avtalsbrott eller inte. Det finns inte några enhetliga, generella och 

entydiga lösningar gällande avtalstolkning för alla situationer, men det torde oftast vara 

enklare att tolka den delen av stödbrev som gäller självständiga åtaganden än det 

eventuella borgensliknande åtagandet.  

6.3 Tolkning avseende det eventuella borgensåtagandet 

Avtalstolkningen blir svårare när parterna inte bara påstår att det aldrig har funnits 

någon gemensam partsavsikt, utan det också bevisligen aldrig har funnits någon 

gemensam partsavsikt. Även om HD uttalade att stödbrevstolkning skall ske enligt 

vanliga principer för avtalstolkning är det kanske inte det enklaste att förstå hur den 
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 NJA 1992 s. 375, HD:s domskäl på s. 402. 
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tolkningen skall företas i praktiken. De högsta instanserna i både Sverige och Danmark 

har beviljat prövning för flera fall som gällde stödbrev och där tolkat stödbrevens 

innehåll. Genom att studera rättsfallen blir kanske tolkningen något klarare.  

 Från svenskt håll är NJA 1995 s. 586 av stort intresse. Bakgrunden till det fallet 

var att Salén och Wicander (SW), som ingick i koncernen SalénInvest (SI), bildade ett 

dotterbolag i Storbritannien (SWUK). Tanken bakom bildandet av SWUK var att 

SWUK skulle förvärva en brittisk företagsgrupp (DIgruppen). För att finansiera 

förvärvet ville SWUK låna pengar av PKBIL, ett dotterbolag till PK-banken. Lånet 

godkändes och två lånehandlingar upprättades. I samband med det ställde SW ut två 

handlingar till PKBIL, den ena kallad Letter of intent och den andra Letter of 

awareness.  

Letter of intent hade följande lydelse: 

”It is our understanding that you are extending a loan to Salen & Wicander UK Limited in the amount of 

Pounds 800000 (Eight Houndred Thousand Pounds). This confirms that the loan is being extended at our 

specific request and that we have full knowledge of, and agree with, the terms thereof, and with the 

obligations being undertaken by the Borrower, (which is directly 100 per cent owned by ourselves) and 

that as a result of this ownership we derive a benefit from the extension of this loan. We understand you 

are relying, with our consent, on this letter in making the loan. We agree to maintain 100 per cent 

ownership either directly or indirectly of the borrower. [min fetstil] 

We hereby confirm each and every representation in writing made by the borrower appearing in the loan 

agreement or any related documents with respect to the loan, and that this letter and the obligations 

expressed within it have all been duly authorized and that this letter had been duly executed and delivered 

to you, and all necessary governmental approvals and permissions have been obtained and that it does not 

conflict with any outstanding agreement or applicable law or other corporate documents applicable to 

ourselves or to which we are bound. 

It is our intention to see that the borrower complies with all of the terms and conditions and to 

honour all their respective obligations under the Facility Letter and under all related instruments. 

[min fetstil]” 

Letter of awareness upptar i två stycken motsvarigheter till vad som sägs i de två första 

styckena i Letter of intent. Handlingens tredje stycke hade följande lydelse: 

”It is our intention to see that the borrower complies with all of the terms and conditions and to 

hounor all of their respective obligations under the loan agreement. [min fetstil]” 
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SI gick sedermera i konkurs och aktierna i SW köptes av Consilium. Kort därefter sade 

PK-banken upp SW:s krediter i banken och två veckor efter det meddelade SW att 

bolaget inte längre kunde stödja SWUK finansiellt. Lånet från PKBIL sades därmed upp 

till omedelbar betalning. Efter det beskedet ansökte SWUK om konkurs, vilket bifölls. 

Banken fick en del av fordringen och vände sig därefter till SW för att få ut återstoden 

av lånebeloppet och åberopade de av SW utställda breven. SW menade å sin sida att 

breven inte innefattade några rättsliga åtaganden och avböjde att betala. I parternas 

sakframställning i TR framgår det att PKBIL var det bolaget som skickade över det 

första utkastet till ett letter of intent till SW, där sedan SW gjorde ändringar och 

skriftväxling fram och tillbaka pågick. Även letter of awareness hade varit föremål för 

omfattande diskussion mellan parterna. Consilium hävdade som sagt att breven inte 

kunde ligga till grund för något juridiskt åtagande och att de sista styckena skulle 

innehålla två satser. De hävdade även att ordvalet ”to honour all of their” var ett misstag 

och att det egentligen skulle ha stått ”honours all of its”. SWUK hade även anlitat en 

engelsk jurist som granskade breven och ansåg att SW:s föreslagna lydelse var 

meningslös och högst troligt inte skulle bli accepterad av PKBIL samt även att PKBIL:s 

version var oacceptabel då den antagligen skulle innebära en förpliktelse för SW. Den 

engelska juristen kom med ett förslag på stödbrevsinnehåll som enligt honom skulle 

innebära att SW inte skulle anses ha utfäst ett borgensliknande åtagande. Den engelska 

juristen förslag var det som sedermera användes.   

 HD fastslog att ordalydelsen i de omtvistade styckena i båda stödbreven hade 

tillkommit väsentligt enligt förslag från SW. HD ansåg att utformningen som 

stödbreven hade fått resulterade i att stödbreven måste få den språkliga innebörden att 

SW utfäst sig att infria SWUK:s förpliktelser enligt låneavtalet. Vad gällde parternas 

avsikt kunde det slås fast att ”PKBIL under förhandlingarna aldrig gav avkall på kravet 

på en bindande utfästelse från SW under det att SW för sin del utgick från att det inte 

var frågan om någon bindande utfästelse. Vad som förekommit under parternas 

förhandlingar har inte varit av beskaffenhet att någondera parten bör på grund härav 

svara för det uppkomna missförståndet rörande avsiktsförklaringen. Under sådana 

omständigheter får avsiktsförklaringen ges den innebörd som själva lydelsen utvisar”.
46

 

SW blev därför betalningsskyldigt.  

 Vi ser alltså att då båda parter har varit lika medvetna och ansvariga för 
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otydligheten blir följden enligt HD att avtalstolkning till den ena partens fördel inte 

företas. Adlercreutz-Gorton uppfattar att HD företog en objektiv tolkning tillsammans 

med en culpabedömning med negativt resultat.
47

 Jan Ramberg uttalar att man inte bör 

lösa frågan om den rättsliga innebörden av stödbrev uteslutande genom en semantisk 

analys åsyftande att fastställa det så kallade objektiva förklaringsinnehållet, utan det är 

av avgörande betydelse att sätta stödbrevet i samband med de förhållanden som 

föranlett dess tillkomst.
48

   

 Den engelska juristen som låg bakom texten i stödbrevet var som sagt av 

uppfattningen att texten inte skulle innebära ett åtagande för SW. Uppfattningen var 

säkerligen inte utan grund då stödbrevets lydelse var väldigt lik ett stödbrev som 

användes i ett känt engelskt rättsfall om stödbrev, Kleinwort Benson v. Malaysia 

Mining Corp. [1989] 1 All ER 785 CA. I det rättsfallet ansåg engelska Court of Appeal 

att stödbrevet inte innebar en juridisk betalningsskyldighet för utfärdaren. Man blir 

därför fundersam när en helt enig HD kom fram till ett diametralt motsatt domslut. 

Beror det på att engelsk rätt tolkar stödbrev annorlunda, eller är en konsekvens av 

stödbrevs otydlighet att resultaten blir närmast slumpmässiga för utfärdare och 

mottagare?  

 Tyvärr saknas det utrymme att även behandla engelsk rätt i uppsatsen, varför 

något svar på den första frågan inte kan ges. Stödbrevsfallen är få i svensk rätt men de 

nordiska ländernas avtalsrätt är lika varandra. Det finns därför skäl att se hur grannarna i 

söder behandlar stödbrev.  

 Danska Højesteret (H) har tolkat stödbrev flera gånger, bland annat i rättsfallet U 

1994.470 H. Utfärdaren Thyholms Tømmerhandel A/S (Thyholms) och mottagaren 

Jyske Bank A/S tvistade i det rättsfallet om vilka rättsverkningar ett stödbrev hade. 

Thyholms hade utfärdat ett stödbrev, kallat hensigtserklæring, till Jyske Bank med 

bland annat följande innehåll: 

”HENSIGTSERKLÆRING 

I anledning af at A/S Jyske Bank har stillet kreditfaciliteter till rådighed for A/S 

Engesvang Trælasthandel 1981, erklærer undertegnede Thyholm Tømmerhandel A/S 

hermed 

- at vi alltid vil følge selskabets utvikling nøje  
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- at vi ikke uden bankens indforståelse vil afhænde/pantsætte vore aktieposter i 

selskabet, så længe dettes kredit ikke er indfriet  

- att vi fornødent vil tilføre selskabet tilstrækkelige likvide midler til, at det til enhver tid 

er i stand til at opfylde sine forpligtelser overfor banken…”
49

 

Majoriteten slog fast i domskälen att innehållet i stödbrevet innebar att Thyholms hade 

avgivit ett klart löfte om att tillföra Engesvang tillräckligt med likvida medel så att 

Engesvang vid var tid var i stånd att uppfylla sina förpliktelser till Jyske Bank. Oavsett 

att rubriken på stödbrevet var hensigtserklæring var det Thyholms som var tvungna att 

bevisa att det förelåg sådana omständigheter vid tillkomsten att stödbrevet inte kunde 

ges de rättsverkningar som stämde överens med stödbrevets innehåll.  

 Banken hade ställt en begäran om borgen för lånet, vilken avvisades av Thyholms. 

Det förhållandet är den typiska bakgrunden för användande av stödbrev. Det kunde inte 

innebära att Jyske Bank, trots ordalydelsen, hade accepterat att stödbrevet inte skulle 

vara juridiskt förpliktande.  

  Ingvarsson tolkar domen som att det inte fanns stöd för att komma till en 

annan slutsats än att avsiktsförklaringen skulle vara bindande. Ingvarsson 

vidareutvecklar och menar att H tog utgångspunkt i de faktiska omständigheterna. De 

rättsfakta som förelåg var sådana att Thyholms måste räkna med att bli bunden, såvida 

inte faktiskt beteende som visade på motsatsen kunde leda till en annan bedömning. 

Eftersom det inte fanns sådana fakta som kunde stödja motsatt slut menar Ingvarsson att 

avtalsbundenheten kom att slå till mot utfärdaren som en form av sanktion.
50

 

 Från svensk rätt känns det igen hur stödbrev behandlas. H tar utgångspunkt i 

stödbrevets ordalydelse, vilket i det här fallet anses innebära ett borgensliknande 

åtagande. Omständigheter och parternas avsikter är av betydelse i både dansk och 

svensk rätt. Att båda parter hade olika avsikter vid undertecknandet är enligt H naturligt 

för stödbrev och det krävs därför något mer för att gå emot ordalydelsen i stödbrevet. 

Vad som faktiskt skulle krävas är inte helt klart. Danska H har i vart fall fastslagit en 

liknande tolkningsmetod som den som har förordats av svenska HD, nämligen att 

ordalydelsen, omständigheterna vid stödbrevets tillkomst och parternas avsikt enligt 

vanliga avtalsrättsliga principer skall vara avgörande. Gällande frågan om partsvilja, 

eller snarare bristen på en gemensam sådan, behandlas den på ett liknande sätt som den 
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behandlas i svensk rätt. Avsaknad av gemensam partsavsikt innebär inte i sig att 

stödbrevet inte kan ligga till grund för avtalsförpliktelser.   

 Ett annat danskt rättsfall om stödbrev är U 1998.1289 H. Varde Bank (banken) 

hade beviljat ett lån till bolaget Ginge Brand & Elektronik A/S (G), där G:s moderbolag 

SCS Finans A/S (S) i samband med lånet hade utställt ett stödbrev benämnt letter of 

comfort. I stödbrevet förklarade S att det ”økonomisk at ville støtte [G] med henblik på, 

at selskabet vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser overfor [banken]”. Såväl G 

som S kom sedermera att hamna i betalningssvårigheter, vilket till slut ledde till att båda 

bolagen gick i konkurs. Banken ville sedan få utdelning i S:s konkurs och hänvisade till 

stödbrevet. Majoriteten i Højesteret inledde domskälen med att hänvisa till U 1994.470 

och slog fast att stödbrev skall bedömas efter det mönstret. Majoriteten ansåg sedan att 

S, till skillnad från stödbrevsutgivaren i 1994-års fall, inte påtagit sig en uttrycklig 

förpliktelse att tillföra dotterbolaget likvida medel så att dotterbolaget kunde uppfylla 

sina förpliktelser till banken. Däremot hade S påtagit sig en förpliktelse, som efter 

stödbrevets formulering, kunde uppfyllas utan att tillföra likvida medel till 

dotterbolaget.  

 Vid en jämförelse av texten i de två stödbreven i de danska fallen framgår det att 

formuleringarna inte skiljer sig åt särskilt mycket, men tydligen var skillnaden stor nog 

för att stödbreven skulle innebära ett borgensliknande åtagande för den ena 

stödbrevsutställaren men inte för den andra. Även i Danmark synes det vara väldigt 

svårt att på förhand veta hur ett stödbrev kommer bli bedömt av rätten om man endast 

jämför olika stödbrevs ordalydelse. 

6.4 Avslutande analys av stödbrevstolkning 

Till skillnad från en del andra ensidiga rättshandlingar, till exempel en gåva, är det 

gällande stödbrev ofta fråga om ordentliga förhandlingar mellan parterna innan den 

slutliga texten bestäms. Till skillnad från ett vanligt avtal torde samstämmiga 

viljeförklaringar mellan parterna, avseende det borgensliknande åtagandets rättsliga 

innebörd, saknas. För om det hade funnits en gemensam avsikt hade det inte funnits 

någon anledning att använda sig av stödbrev. Stödbrev utmärker sig således från andra 

avtalsrättsliga instrument.  

 I den modellen för avtalsslut som uppställs i AvtL kan dissens angripas med AvtL 

6 § 1 st., den orena accepten anses som ett avslag i förening med ett nytt anbud. Om ett 

avtal helt eller delvis har fullgjorts och parterna i efterhand inser att det saknas 
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gemensam partsvilja, så kallad dold dissens, kan det vara praktiskt olämpligt att 

använda sig av huvudregeln, att oren accept innebär avslag och ett nytt anbud, då något 

avtal aldrig har uppkommit. Enligt den så kallade giltighetsregeln bör man utgå från att 

det föreligger ett bindande avtal och försöka fastställa ett rimligt avtalsinnehåll.
51

 

 Vid stödbrev har dock avtalet varken helt eller delvis fullgjorts, det är ju först 

efter domstolsprövningen som parterna vet om stödbrevet innebär ett juridiskt åtagande 

eller inte. I stödbrevssituationer är båda parterna redan från början medvetna om att de 

lägger olika innebörd i stödbrevets rättsverkning. Vid sådan öppen dissens får parterna, 

enligt Adlercreutz-Gorton, anses ha överlämnat åt domstol att fastställa det närmare 

innehållet med tillämpning av rättsregler för tolkning och utfyllning. Vidare anförs att 

dissensen knappast kan åberopas för ogiltighet, då den har varit medveten.
52

  

 När tolkning av stödbrev skall ske har HD sagt att vanlig avtalstolkning skall 

användas, vilket till exempel innebär att man skall försöka utröna den gemensamma 

partsviljan, ordalydelsen och omständigheterna vid avtalets tillkomst. När det kommer 

till ett ”vanligt” avtal är det en utmärkt utgångspunkt. Även om ett avtal har utformas i 

en skriftlig handling är själva pappret blott ett bevismedel för vad som har avtalats. 

Avtalet är något som inte existerar fysiskt, både avtalet och avtalsinnehållet är 

imaginära.
53

 Det är därför rimligt att låta parternas avsikt, vad de får anses ha bestämt 

tillsammans, ha företräde även om det står i strid med ordalydelsen (en strikt objektiv 

tolkning). Att den gemensamma partsavsikten, falsa demonstratio non nocet, har högre 

rang som tolkningsdata än lydelsen är enligt min mening fullt förståeligt.  

 Om vi begränsar oss till den delen av stödbrev som reglerar den rättsliga 

innebörden av det eventuella borgensliknande åtagandet fungerar det inte att försöka 

utröna en gemensam partsvilja för att tolka avtalet. Någon gemensam partsvilja kommer 

aldrig kunna hittas eftersom det aldrig har funnits någon. Om det hade funnits en 

gemensam partsvilja skulle parterna inte använt sig av stödbrev, utan ett moderbolag 

hade då kunnat utställa en borgen eller garanti som var klar och tydlig och något 

problem hade inte funnits.  

 Ingvarsson poängterar att det finns två andra principer som stundtals nyttjas när 

det kommer till avtalstolkning. Den ena är att den part som har utfärdat en handling får 

stå risken om handlingen är otydlig, oklarhetsregeln. Principen kan dock knappast ha 
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bäring i stödbrevsfall då det är båda parterna som gemensamt kommer överens om 

innehållet i stödbrevet. Den andra är att ett borgensåtagande skall tolkas till 

borgensmannens fördel, minimiregeln. Bakgrunden till den principen kommer, enligt 

Ingvarsson, från att en borgensman typiskt sett inte har något att vinna på att gå i 

borgen. Ett exempel är en förälder som går i borgen för sitt barns huslån eller dylikt. 

När det kommer till kommersiella förhållanden finns det dock inget stöd för den 

principen. Ett moderbolag har dels goda utsikter att värdera risken då det har insyn i sitt 

dotterbolags ekonomiska förhållanden, dels finns det en intressegemenskap bolagen 

emellan.
54

  

 Som nämndes i kapitel 2.5 i uppsatsen har Grönfors föreslagit modellen om 

avtalsgrundande rättsfakta, att man beaktar de objektiva iakttagbara omständigheterna. 

 Vid stödbrev har båda parterna medvetet fått innehållet i stödbrevet så otydligt att 

ingen av dem kan vara riktigt säkra på hur det kommer tolkas av domstol. Parternas 

syfte med stödbrevet blir därför bäst uppnådd med Grönfors modell. Visst stöd för 

användandet av Grönfors modell kan kanske även hämtas från Lehrberg, som skrev en 

ganska kritisk artikel om Grönfors bok avtalsgrundande rättsfakta.  

”Grönfors objektive betraktare är nu en fiktiv figur, vars existens jag har svårt att förlika mig 

med redan på det rent imaginära planet. Det går naturligtvis bra att tänka sig en sådan person när 

avtalstolkningen endast och uteslutande bygger på läsningen av ett skriftligt kontrakt. Men så snart 

avtalssituationen blir det minsta mer komplicerad är det svårt att bortse från det mycket konkreta och 

påtagliga faktumet att det bara finns två personer och därmed endast två alternativa perspektiv. Om 

en tredje person skall föras in i sammanhanget uppkommer frågan vilken position som denne skall anses 

inta. Vad skall han antas känna till om de händelser som föregått avtalsslutet? Vilka kunskaper skall han 

antas ha om de båda parternas förhållanden? Med denna invändning vill jag dock inte ha sagt att 

förklaringsteorin inte skulle rymma värdefulla insikter.”
55

 

 När det gäller stödbrev har rättsfallen med tydlighet visat att någon sammanträffande 

partsvilja aldrig har funnits avseende stödbrevets rättsliga innebörd. Jag anser därför att 

det saknas mening att försöka konstruera något som aldrig funnits för att tolka 

stödbrevet. Ingvarsson menar att Grönfors betraktelsesätt öppnar upp för att rädda 

stödbrev från att vara värdelösa till att bli ett förhandlingsinstrument av värde.
56

 En 

vetskap om att stödbrev aldrig skulle vara bindande innebär att stödbrevet inte fyller 

någon funktion. Det är just osäkerheten som gör att parterna enas om innehållet i 
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stödbrevet. De får därmed möjlighet att skjuta risken på framtiden och komma överens 

om vad de egentligen vill, till exempel att stödbrevmottagarens gäldenär skall få 

krediten.
57

   

 Ingvarsson anför vidare att till skillnad från andra situationer, där parter tvistar om 

ett avtal och påstår att det saknas gemensam partsvilja, är det med fullständig säkerhet 

att det aldrig har funnits någon gemensam partsvilja när det gäller stödbrev. Parterna 

som tvistar om stödbrev tvistar inte om detaljer i avtalet utan om den verkliga kärnan, är 

stödbrevet juridiskt bindande eller inte?
58

 Det skulle måhända gå att se det som att det 

finns en gemensam vilja om det slutliga innehållet i stödbrevet. Ingvarsson anser dock 

att det då inte handlar om vilja i en klassisk avtalsrättslig mening eftersom det inte finns 

en gemensam förståelse. Även om betydelsen ändras för vad som menas med vilja, 

vilken funktion fyller den här konstruerade partsviljan mer än ett desperat försök att 

rädda viljedogmen? Frångås istället teorierna om att ett avtal måste spegla 

kontrahenternas vilja föreligger det inte längre några svårigheter med att förklara hur 

parterna blir inomkontraktuellt bundna till varandra. Handeln har ändrats betydligt 

sedan avtalslagen stiftades. För att underlätta handel krävs det pragmatiska lösningar. 

När det gäller det medvetet otydliga innehållet i stödbrev, där bägge parternas 

inställning kan förklaras med ”I know that you know that I know” om varandras 

inställningar, finns det ingen anledning till att inte rent objektivt betrakta vad som 

faktiskt har skett. Någon rent semantisk analys av stödbrev rör det sig inte heller om 

med Grönfors modell, utan omständigheter runt stödbrevet har också betydelse. Att 

lägga någon vikt vid partsviljor kan däremot lämnas åt sidan vid just de här 

situationerna.
59
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7 Omständigheter vid stödbrevets utfärdande 

7.1 Inom eller utomkontraktuellt ansvar? 

I kapitel 4.3 diskuterades två olika uppdelningar av stödbrev. Den en var en uppdelning 

beroende på graden av bundenhet, eller kanske snarare en sannolikhetsbedömning för 

att ett stödbrev kommer att tolkas så att det innebär ett borgensliknande åtagande för 

utfärdaren. Den andra uppdelning gjorde en åtskillnad mellan självständiga och 

borgensliknande åtagande i frågan vad i stödbrevet som ett ersättningsanspråk hade sin 

grund i. Den senare uppdelningen kan få det att verka som om ersättning i en 

stödbrevssituation endast kan utlösas av ett borgensliknande åtagande eller att 

stödbrevsutfärdaren har brustit i ett självständigt åtagande gentemot 

stödbrevsmottagaren. Det finns dock i rättspraxis ett fall där flera författare tolkar 

domen på så sätt att utfärdaren inte haft ett borgensliknande åtagande gentemot 

mottagaren, men stödbrevet har indirekt legat till grund för ett utomobligatoriskt 

skadestånd.  

 Det fallet är NJA 1994 s . 204, där bakgrunden var följande: SUAB ägde 33 % av 

aktierna i bolaget Ljusne Kätting AB (LK). Asfur var ett franskt bolag som levererade 

stål till LK. Till följd av svag ekonomi befarade Asfur att LK inte skulle kunna betala 

för kommande leveranser av stål och SUAB utfärdade därför ett letter of comfort vilket 

fick till följd att Asfur genomförde leveransen. Stödbrevet hade följande lydelse:  

“This letter confirms that Söderhamns Utvecklings AB, a company owned by the community of 

Söderhamn is the owner of 33 % of the shares of Ljusne Kätting AB.  

We have last month of July granted Ljusne Kätting a loan of 20 million SEK in order of improve the 

liquidity of the company.   

Bulten Kanthal AB also holds 33 % of the shares of Ljusne Kätting AB. They granted Ljusne Kätting a 

loan of 20 million SEK at the same time for the same reason.  

We, Söderhamns Utvecklings AB declare that we intent to support Ljusne Kätting AB also for the future, 

if it should be necessary.” 

Kort efter att stålleveranser hade ankommit till LK beslöt LK att ansöka om konkurs. 

Asfur fick inte betalat för leveransen och tog SUAB till domstol. Asfurs yrkade på 

ersättning för leveransen av SUAB och anförde två grunder för sitt yrkande. 

Förstahandsgrunden var att SUAB hade ett betalningsansvar för leveransen på grund av 

utfästelsen i stödbrevet, andrahandsgrunden var dolus eller culpa in contrahendo. 

 HD uttalade i domen att ”[v]ad Ascometal i första hand har anfört som grund för 
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sin talan får anses innebära att SUAB har att svara för betalningen av stålleveransen i 

okt 1985 antingen till följd av ett direkt åtagande i brevet eller också i form av 

skadestånd på grund av bristande uppfyllelse av ett åtagande gentemot Asfur att lämna 

stöd åt Ljusne Kätting”.  

 HD ansåg sedan att den avsiktsförklaring som hade kommit till uttryck i brevet 

inte kunde tilläggas den betydelsen att SUAB åtog sig någon omedelbar 

betalningsskyldighet för LK:s ifrågavarande skuld till Asfur. Inte heller kunde SUAB 

genom brevet ansetts ha garanterat att LK skulle fullgöra sina förpliktelser mot det 

franska bolaget.  

 Jan Ramberg tolkar skillnaden mellan dessa två alternativ som att det enligt 

förstahandsgrunden antingen hade förelegat ett direkt åtagande för SUAB att betala 

fakturan till Asfur eller att stödbrevet skulle ha innefattat ett åtagande att fullgöra stödet 

till LK så att det bolaget själv kunde fullgöra betalningen.
60

  

 HD utredde sedan om SUAB i övrigt åtagit sig någon förpliktelse gentemot Asfur. 

Det stod klart att stödbrevet var en förutsättning för att Asfur skulle leverera och att det 

tillkommit just för det ändamålet. Enligt HD hade Asfur haft fog för sin uppfattning att 

SUAB skulle stödja LK, i vart fall tills SUAB hade underrättat Asfur om sin ändrade 

avsikt. HD skrev i sina domskäl att ”[v]id dessa förhållanden måste SUAB anses ha 

ådragit sig skyldighet att ersätta den skada som vållats Asfur genom att Asfur efter 

Ljusne Kättings konkurs ej erhöll betalning för stålpartiet”. 

 Att utfärdaren har en upplysningsplikt gentemot mottagaren för ändrade 

förhållanden stöds även av NJA 1992 s. 375, där HD i domskälen skrev följande: ”Var 

uppgifterna riktiga när de lämnades, kan utställaren beroende på omständigheterna 

tänkes ådra sig en upplysningsskyldighet för det fall förhållandena skulle ändras”.  

 Domskälen från HD är inte så klara som man hade kunnat önska. Det råder delade 

meningar i doktrinen om grunden för betalningsskyldigheten. Jan Ramberg skrev att 

man kanske kan tro att det rörde sig om culpa in contrahendo, men att det ”framgår 

emellertid klart att HD uteslutande beaktat [Asfurs] förstahandsgrund som i sig ansågs 

inrymma de två nämnda alternativen”.
61

 Jan Ramberg menar vidare att sedan HD 

avvisat ett ansvar på grund av ett ”direkt åtagande i brevet” återstod det att behandla 

frågan om ”skadestånd på grund av bristande uppfyllelse av ett åtagande gentemot 
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själv kunde ha åberopat stödbrevet då det bolaget inte var mottagare av stödbrevet. En ståndpunkt som 

följer principen om avtalets subjektiva begränsning. 
61

 J Ramberg, 1994-95, s. 135. 



42 

 

Asfur att lämna stöd åt Ljusne Kätting”. Det avslutande stycket i domskälen inleds med 

orden ”[v]id bedömningen av frågan om SUAB i övrigt åtagit sig någon förpliktelse 

(Rambergs kursiveringar).
62

  

 Angående det direkta åtagandet som det skrivs om i domskälen är även 

Ingvarsson av åsikten att det handlade om en skyldighet för SUAB att betala fakturan 

direkt till Asfur.
63

 Däremot håller inte Ingvarsson med om att det slutliga 

betalningsansvaret skulle ha en inomkontraktuell grund. Ingvarsson synes inte vara helt 

säker på att det rör sig om culpa in contrahendo ”men att skyldighet för moderbolaget 

att betala förefaller bygga på en norm som ligger nära culpa in contrahendo”, i vart fall 

skulle ansvaret vara utomkontraktuellt.
64

  

 HD skrev aldrig i domskälen att den faktiskt lämnar förstahandsgrunden, men 

frågan är om inte ”skadestånd på grund av bristande uppfyllelse”, som innefattas i 

förstahandsgrunden, prövas och ogillas genom HD:s uttalande ”[i]nte heller kan SUAB 

genom brevet anses ha garanterat att Ljusne Kätting skulle fullgöra sina förpliktelser 

mot det franska bolaget”.  

 Ingvarsson synes mena att det är på det sättet domskälen skall uppsattas då HD:s 

resonemang avser ansvar på annan grund än själva stödbrevet.
65

 Det kan, enligt 

Ingvarsson, utläsas av inledning till det efterföljande stycket i domen: “Vid 

bedömningen av frågan om SUAB i övrigt åtagit sig någon förpliktelse gentemot Asfor 

[…].(Ingvarssons kursivering)” Ingvarsson har svårt att se “åtagandet” som slutligen 

grundar betalningsskyldigheten som annat än ett oförbindande men culpöst löfte till 

Asfur. Det är enligt honom nästintill läroboksversionen av culpa in contrahendo.
66

  

 En intressant notering om NJA 1994 s. 204 är att ersättningen som dömdes ut i 

målet var hela det positiva kontraktsintresset. Som en allmän princip brukar det sägas 

att culpa in contrahendo endast medför skyldighet att ersätta det negativa 

kontraktsintresset.
67

 Med det menas att den skadelidande endast får sina utgifter och 

kostnader ersatta och försätts i en position som om avtalet aldrig hade ingåtts.
68

 Vid 

kontraktsbrott är det dock det positiva kontraktsintresset som skall betalas.
69

 

 Anledningen till utfallet i det här fallet kan tänkas vara det faktum att SUAB 
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vitsordade skäligheten i beloppet i och för sig.   

 Några författare som synes vara säkra på att det rör sig om culpa in contrahendo är 

dels Björkdahl,
70

 dels Gäverth.
71

  

7.2 Culpa in contrahendo 

En huvudregel i svensk avtalsrätt är att den som förhandlar gör det på egen risk. En part 

kan därför inte räkna med att få ersättning för sina utgifter och än mindre för uteblivna 

fördelar när förhandlingar inte lett till avtalsslut.
72

 Det finns dock undantag från 

huvudregeln, till exempel principen om culpa in contrahendo. Det är skadeståndsrättslig 

princip där ersättning kan utkrävas till följd av att motparten varit vårdslös eller 

klandervärd vid avtalsförhandlingen. Skadestånd för klandervärt beteende i samband 

med avtals ingående utdöms relativt restriktivt. För att ett stödbrev skall vara rättsligt 

relevant på utomobligatorisk grund krävs det enligt Björkdahl ett antal kriterium:  

1. Uppgifter av viss typ:  

Uppgifterna som lämnas skall avse uppgiftslämnarens sakkunskaper och 

verksamhetsområde.
73

  

2. Konkretion:  

Uppgifterna skall ha uppnått en sådan grad av konkretion att de kan ges ett materiellt 

innehåll, de skall kunna läggas till grund för ett anspråk av mottagaren.
74

 

Avsikter för framtiden får enligt Björkdahl vanligtvis relevans, medan rena 

beskrivningar om vad som tidigare har hänt saknar betydelse.
75

 Røsæg anser att en 

uppgift inte nödvändigtvis måste handla om framtiden, utan även en ren faktauppgift 

kan ha löftesverkningar.
76

 

3. Ekonomiskt värde:  

För att få rättslig relevans måste lämnade uppgifter kunna relateras till ett ekonomiskt 

värde.
77
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Är uppgifterna i stödbrevet av en viss typ, har uppnått en viss konkretion och kan 

relateras till ett ekonomiskt värde är det befogat av stödbrevsmottagaren att fästa tillit 

till dem.
78

 Björkdahl vill även understryka att det som regel bör röra omständigheter 

som uppgiftslämnaren kan påverka, och över huvud taget göra åtaganden om, för att det 

skall vara befogat att fästa tillit till dem.
79

 Vid jämförelse med NJA 1992 s. 375, där 

kommunchefen saknade rätt att teckna borgen, går det att konstatera att banken i det 

läget inte hade fog att fästa tillit till uppgifterna som lämnades.  

 Enligt Björkdahl kan ett stödbrev tillmätas rättslig relevans när det har haft 

betydelse för mottagarens agerande.
80

 Med det menas att uppgifterna kan ha påverkat 

beslutet att över huvud taget ingå avtal, men det är också tillräckligt att de bara har 

påverkat avtalets omfattning och innehåll. Då det rör sig om ansvar i det 

utomobligatoriska området krävs det som regel att uppgifterna har varit ett villkor för 

rättshandlingens företagande. I NJA 1994 s. 204, där uppgifterna i stödbrevet ansågs 

rättsligt relevant, hade mottagaren anfört att de åtaganden som gjordes i stödbrevet var 

av avgörande betydelse för beviljande av den kredit som åtagandet avsåg.
81

   

 Anlägger man Björkdahls kriterier på domen kan man se att mottagaren i NJA 

1994 s. 204 hade fått uppgifter av den typen att de låg inom utfärdarens område (vid 

behov stödja LK), uppgifterna var konkreta och kunde relateras till ett ekonomiskt 

värde.  Domskälen är, som nämnts, inte helt tillfredställande. Vad HD faktiskt menade 

är inte lätt att säga. Jag själv lutar åt att tolka domen som culpa in contrahendo, eller i 

vart fall en norm som liknar culpa in contrahendo.  

 Då det handlar om det utomobligatoriska området skall man bära med sig att man 

måste visa adekvat kausalitet mellan handlingen/underlåtenheten och skadan.  

 Stödbrev synes kunna ge upphov till förpliktelser såväl inom- som 

utomobligatoriskt. Det finns därför skäl att vara försiktig med att utfärda stödbrev om 

man verkligen inte vill riskera att bli ansvarig för dotterbolagets skulder. 
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8 Ändrade förhållanden 

 "No written contract is ever complete; even the most carefully drafted document rests on volumes 

of assumptions that cannot be explicitly expressed." – Arthur Rosett 

 

Huvudprincipen när det kommer till avtal är att avtal skall hållas, pacta sunt servanda. I 

främst traktaträtten gäller principen om clausula rebus sic stantibus (klausulläran), 

vilken innebär att om omständigheterna ändras tillräckligt mycket gäller inte längre 

avtalet.
82

 I svensk rätt står såväl förutsättningsläran som jämkning av avtal till buds för 

en part som anser att ett avtal som i och för sig ingåtts frivilligt ändå måste justeras på 

något sätt. En del författare anser att klausulläran har mer betydelse vid stödbrev än vid 

andra sorters avtal. Ingvarsson antar att inställningen om klausullärans ökade betydelse 

för stödbrev har sin grund i de formuleringar som ofta återfinns i stödbrev. I stödbrev 

talar man ofta om ”vår avsikt är” eller ”vår policy”. En avsikt skulle således vara en mer 

flyktig inställning än viljan.
83

 Bogdan anser att utfästelse i stödbrev “normalt utgör 

en utfästelse rebus sic stantibus, dvs. att utställaren har åtagit sig att under den aktuella 

tiden inte ändra sina avsikter utom vid en sådan ändring i förhållandena som inte 

rimligen kunde tas i beräkning när brevet utfärdades”.
84

 Ingvarsson har en motsatt 

ståndpunkt och menar att det är omöjligt att ur omständigheterna vid handlingens 

tillkomst härleda ett faktiskt underförstått förbehåll om att utfästelsen bara skall 

gälla under viss tid eller under vissa förhållanden.
85

   

 Efter NJA 1994 s. 204, som analyserades i kapitel 7, ansåg vissa författare att HD 

givit stöd åt klausulläran vid stödbrev. Bland annat synes Jan Ramberg uppfatta domen 

på det sättet.
86

 Han uppfattade å andra sidan grunden till betalningsskyldigheten som 

inomkontraktuell. Om betalningsskyldigheten istället uppfattas som utomkontraktuell, 

som Björkdahl och Ingvarsson gör, ger domen endast stöd för att ändrade 

omständigheter är av betydelse vid ett eventuellt utomkontraktuellt ansvar.
87

  

 I en senare dom, NJA 1995 s. 586 (vilken analyserades i kapitel 6.3), fick HD 

anledning att ge besked om klausulläran. Utfärdaren av stödbrevet, SW, menade att 
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stödbrevets rättsliga innebörd var beroende av deras ekonomiska ställning. HovR tog i 

sina domskäl hänsyn till stödbrevs kommersiella funktion i samband med frågan om 

clausula rebus sic stantibus. HovR menade att om stödbrev endast skulle vara bindande 

vid det utfärdande ögonblicket hade det inte funnits någon rimlig kommersiell funktion 

för dem, däremot borde stödbrev tillskrivas en underförstådd reservation för den rätt 

som ens egna borgenärer kräver.
88

 Med andra ord synes HovR mena att en fordring mot 

utställaren, som har sin grund i ett borgensliknande åtagande i stödbrevet, skulle vara 

efterställd. HD däremot ansåg att det i texten saknades någon reservation för ändrade 

förhållanden och det inte heller hade visats att PKBIL haft kännedom om eller bort inse 

att något sådant ingick i SW:s förutsättningar för stödbrev. Det var därför utan betydelse 

vilken ekonomisk ställning SW hade för frågan om SW:s förpliktelser enligt stödbrevet.

 HD har inte efter 1995 års fall givit prövningstillstånd åt några fler stödbrevsfall. 

Däremot har frågan om clausula rebus sic stantibus varit uppe till prövning hos 

hovrätten över Skåne och Blekinge i rättsfallet T 358-99.  

 Utställaren, Scandorama, hade utfärdat två stycken stödbrev – dock med samma 

lydelse i bägge. Bakgrunden till fallet var att Ribema behövde finansiering för ett 

byggprojekt och tog lån i banken BoLån. BoLån önskade att Ribemas moderbolag, 

Scandorama, skulle gå i borgen men det avböjde Scandorama. Istället utfärdades två 

stödbrev med bland annat följande innehåll: ”Vår intention är att noga följa 

utvecklingen i Handelshuset Ribema AB. Vidare har vi för avsikt att finansiellt stödja 

bolaget så att det alltid har möjlighet att fullgöra sina åtaganden”.  

 Scandorama anförde att deras åtagande var begränsat tidsmässig och även att 

deras åtagande endast gällde under förutsättning av att inget oförutsett inträffade efter 

utfärdandet av handlingen. Hovrätten uttalade följande:  

” Den avsikt som kommit till uttryck i stödbreven innefattar inte en omedelbar betalningsskyldighet för 

Ribemas skuld till banken. Inte heller kan Scandorama genom breven anses ha garanterat att Ribema 

skulle fullgöra sina förpliktelser gentemot BoLån. Åtagandet är av svagare karaktär där Scandorama 

förvisso utfäst sig att ekonomiskt stödja Ribema men knappast ovillkorligt och under förhållanden som 

inte rimligen kunnat förutses vid stödbrevens utfärdande, jfr. NJA 1994 s. 204.”  
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Jämför man T 358-99 med det danska fallet U 1994.470 H slås man av att 

formuleringarna i det danska och det svenska stödbrevet är nästintill identiska,
89

 

utgången blev däremot inte densamma. Ännu en gång bevisades det att frågan om ett 

stödbrevs rättsliga innebörd är väldigt svårt att sia om.  

 Då krisen på finansmarknaden hade lett till att Scandorama var i sådan finansiell 

ställning att fortsatt stöd till Ribema hade lett till att Scandorama hamnat på obestånd 

fann HovR att förutsättningarna hade ändrats på ett så avgörande sätt att Scandorama 

inte längre kunde anses skyldigt att gentemot BoLån ytterligare stödja Ribema. 

 HovR gick alltså ifrån det som HD fastslog i NJA 1995 s. 586, men kan eventuellt 

funnit stöd i HD:s uttalande i NJA 1994 s. 204 (beroende på hur man tolkar domen). Ett 

klargörande från HD hade varit önskvärt, men fallet beviljades inte prövningstillstånd.
90

 Att HD inte beviljade prövningstillstånd kan inte tas till intäkt för att rättsläget har 

ändrats efter Scandoramadomen. Däremot kanske inte rättsläget är så klart som man 

kanske ville tro efter NJA 1995 s. 586. Att klausulläran skulle spela en större roll för 

stödbrev än för borgen i kommersiella sammanhang i övrigt är jag inte övertygad om. 

Det saknas anledning att tolka in ett högre rättskällevärde i Scandoramadomen än vad 

en hovrättsdom har i allmänhet.  
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9 Prognos för framtiden 

Bogdan förutspådde strax efter NJA 1995 s. 586 att stödbrev skulle sluta användas i 

Sverige. 

”Avsiktsförklaringar i stödbrev brukades just därför att de var tvetydiga, så att varje part kunde tolka dem 

på sitt sätt medan ingen av parterna kunde vara säker på vilken av tolkningarna som skulle stå sig i 

domstolarnas ögon. Ett klargörande på denna punkt från den högsta domstolsinstansens sida, oavsett om 

det utmynnar i att avsiktsförklaringar är rättsligt värdelösa eller likställer dem med fullständiga garantier, 

tar bort själva poängen med denna typ av handlingar. Anses de, vilket synes vara fallet i Sverige efter 

1995 års dom, i princip vara likställda med fullvärdiga betalningsåtaganden, så kan man lika gärna ersätta 

dem med de sistnämnda”. 

”Det som däremot med största sannolikhet kommer att försvinna är de avsiktsförklaringar vilka har 

använts just därför att de ur juridisk synvinkel är tvetydiga”.
91

 

Även Jan Ramberg hade liknande tankegångar:  

”Hur man än tolkar [NJA 1995 s. 586] har man i vart fall i och för sig fått ett gott stöd för bedömningen 

av stödbrev med en uttalad ”avsikt” att stödja låntagaren. Sådana stödbrev anses enligt domen som 

regelrätta garantier. Detta skulle betyda att den som vill undgå eller begränsa ansvaret antingen måste 

avstå från att uttala ”avsikter” beträffande sådant som han inte vill förplikta sig till eller uttryckligen ange 

eventuella begränsningar i förpliktelsens omfattning”. 

Säkerligen använder många banker sig av färdiga stödbrevsmallar. Mallarna bli givetvis 

obrukbara när en domstol väl har tolkat innehållet, då båda parterna vill ha ett medvetet 

otydligt stödbrev. Att däremot alla tvetydiga stödbrev skulle tolkas som bindande på 

grund av NJA 1995 s. 586 och att stödbrev därför skulle sluta användas kan, med facit i 

hand, konstateras vara en felaktig gissning.
92

  

 Stödbrev fyller en funktion i affärslivet som inte kan ersättas av en borgen eller 

garanti. Det torde vara rimligt att anta att flera avtal som slutits efter det att ett stödbrev 

utfärdats inte skulle ha slutits om det inte varit möjligt att utfärda stödbrev. Om det är på 

det sättet bidrar alltså stödbrev till en ökad handel. Den som anser att stödbrev inte 

fyller någon funktion, utan menar att moderbolaget bara hade blivit tvingade att utfärda 

borgen om stödbrev inte var ett alternativ, glömmer att vissa bolag är förhindrade att 

företa en sådan rättshandling. Till exempel kan så vara fallet på grund av en 
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negativitetsklausul.  

 Det förtjänas även att nämnas att flera moderbolag tar allvarligt på den moraliska 

skyldigheten som ändå uppstår till följd av ett stödbrev, eller i vart fall påstår det. I NJA 

1995 s. 586 uttalade sig de personer som hade undertecknat stödbrevet i egenskap av 

stödbrevsutställare om hur de uppfattade stödbrevet. Den ena hade uppfattningen att 

stödbrevet var såväl juridiskt som moraliskt förpliktande. Den andra uppfattade 

stödbrevet som endast moraliskt förpliktande, men att man ändå hade betalat för annars 

hade man varit ”ute ur lånemarknaden”.
93

 Likaså i det danska rättsfallet, U 1998.1289 

H, där moderbolaget hade gått i konkurs sade ett av vittnena att han inte trodde att 

stödbrevet var juridiskt förpliktande men att “vi ville ikke kunne optræde på de bonede 

gulve, hvis vi tillod et datterselskab at undlade at opfylde sine forpligtelser”.
94

  

 Huruvida stödbrevsutställarna faktiskt hade betalat sitt dotterbolags skulder om de 

själva inte hade gått i konkurs går endast spekulera om. För givetvis är det enkelt att i 

efterhand påstår att det ena och det andra skulle ha gjorts om förmågan hade funnits. En 

stödbrevsutställare har dock taktiska och etiska överväganden att begrunda när den 

dagen då stödbrevsmottagaren knackar på dörren. Ett stödbrev skrivet med väldigt vaga 

och svävande ordalag kan vara värt lika mycket som en garanti om moderbolaget är 

solvent och inte vill riskera negativ publicitet.  

 Genom att förstå den affärsmässiga funktionen förstår man varför stödbreven är så 

illa formulerade.
95

 Min egen prognos är att vi kommer fortsätta se stödbrev, då de fyller 

en unik funktion och kan antas leda till ökad handel. 
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10 Sammanfattning av avdelning II 

Stödbrev är en väldigt speciell företeelse. Inledningsförfarandet påminner starkt om 

vanliga avtalsförhandlingar, där parterna diskuterar avtalsinnehållet. Till skillnad från 

ett vanligt avtal saknas det mest elementära för avtal, en gemensam partsvilja. I andra 

fall kan man förklara bort avsaknaden av gemensam partsvilja med motpartens 

befogade tillit och avtalsslut uppstår därför för att underlätta för handeln i stort. Vid 

stödbrev däremot har parterna full visshet om att motpartens inställning till stödbrevets 

rättsföljder är diametralt motsatt ens egen. Båda parter vet om att motparten väl känner 

till den egna inställningen. Stödbrev liknar inget annat instrument och tack vare den 

väldigt märkliga uppbyggnaden har stödbrevet ett syfte och plats i det affärsmässiga 

livet. Utan stödbrev hade många avtal säkerligen inte kommit till stånd. Möjligheten att 

skjuta en affärsmässig risk på framtiden är nödvändig för avtalsslut. Stödbrev kan därför 

inte ersättas med borgen eller garanti.  

 En stödbrevsutfärdare får dock ta sig akt. Även om en domstol finner att ett 

utfärdat stödbrev inte direkt kan ligga till grund för ett betalningsåliggande kan 

stödbrevet ändå ge upphov till utomkontraktuella förpliktelser.  

 En stödbrevsmottagare får vara noggrann och se till att den ställföreträdare som 

utfärdar stödbrevet faktiskt har behörighet och befogenhet för det uppdraget.  

 Huruvida klausulläran har ett större utrymme att begränsa förpliktelser för 

stödbrev än andra säkerhetsrätter är inte helt klart.  

 Sammanfattningsvis får sägas att såväl utfärdare som mottagare tar en stor risk när 

de använder sig av stödbrev, men det är just osäkerheten som ger stödbrevets dess 

praktiska funktion i kommersiella sammanhang.  
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Avdelning III 

11 Ansvarsgenombrott 

”För det ekonomiska framåtskridandet, likasom för den menskliga odlingen i allmänhet, är associationen 

otvifvelaktigt ett af de vigtigaste hjelpmedel.” – Hj. L. Hammarskjöld 

11.1 Utgångspunkter för avdelning III 

Avdelning III rör ansvarsgenombrott, vilket är ett institut som inte är lagreglerat. En del 

författare hävdar att institutet har skapats genom rättspraxis. Andra påstår att de rättsfall 

som åberopas till stöd för ansvarsgenombrott kan förklaras med olika bulvanupplägg, 

andra avtalsrättsliga konstruktioner eller på skadeståndsrättslig väg. Om det går att 

förklara utgångarna i de rättsfall som åberopas till stöd för ansvarsgenombrott med 

bulvanupplägg saknas det anledning att tro att institutet existerar. Bulvanbegreppet 

saknar också en klar definition i svensk rätt, men flera författare har försökt definiera 

begreppet. För att läsaren skall kunna tillgodogöra sig analyserna av de rättsfall som 

ofta åberopas för ansvarsgenombrott är det nödvändigt att ägna en del av uppsatsen åt 

att beskriva bulvanskap. 

11.2 Definition av ansvarsgenombrott 

Grundtanken med aktiebolag är det skall finnas en möjlighet att ackumulera kapital från 

flera olika håll och bedriva verksamhet utan att riskera något personligt 

betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Friheten från det personliga 

betalningsansvaret återfinns i ABL 1 kap. 3 § st 1.  Regeln är dock inte fri från 

undantag. I 1 kap. 3 § st. 2 ABL stadgas att ett personligt betalningsansvar för 

aktieägare kan inträda i samband med likvidationsskyldighet på grund av kapitalbrist 

och en hänvisning görs till 25 kap. 19 § ABL, där det närmare regleras hur det 

personliga betalningsansvaret inträder. I förarbetena beskrivs det här som ett begränsat 

genombrott i principen om aktieägares ansvarsfrihet.
96

   

 Det finns ingen reglering i ABL som ger ett generellt undantag från aktieägarnas 

ansvarsfrihet. Däremot finns det ett i doktrinen omskrivet institut som tillåter undantag 

från aktieägarnas ansvarsfrihet i vissa situationer, nämligen ansvarsgenombrott. En del 

författare anser att HD har infört ett sådant institut i svensk rätt. 

                                                      
96

 SOU 2001:1 s. 280. 



52 

 

 Innan det undersöks om institutet existerar är det lämpligt att först besvara frågan: 

Vad är ansvarsgenombrott? I engelsk rätt talar man om lifting/piercing the corporate 

veil, där man antingen använder institutet som ett sätt att utkräva personligt 

betalningsansvar av aktieägarna för bolagets skulder eller att man gör en genomsyn av 

ett aktiebolag av anledningar såsom ersättning i ett koncernförhållande.
97

 I svensk rätt är 

det främst rättsfall där personligt betalningsansvar från aktieägare utkrävs som av 

författare åberopas till stöd för ansvarsgenombrott. Det har även föreslagits att 

ansvarsgenombrott, i bemärkelsen personligt betalningsansvar för aktieägare, skulle 

införas i ABL.
98

 Förslaget, vilket presenteras närmare i kapitel 14, innebar i stora drag 

följande: Om ett aktiebolag inte kan uppfylla sina förpliktelser mot borgenärer och det 

beror på att en delägare begagnat sitt inflytande på ett otillbörligt sätt och bolagets 

ekonomiska underlag varit otillräckligt ansvarar delägarna solidariskt för vad bolaget 

brister.  
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12 Bulvanskap 

12.1 Lagreglering avseende bulvanskap 

Det finns inget krav på att det endast är fysiska personer som omfattas av bulvanskap 

utan såväl fysiska som juridiska personer kan vara både huvudman och bulvan.
99

 Det 

finns ingen lag med generella regler om bulvanskap och inte heller i doktrin har det 

utarbetats en klar och heltäckande definition av begreppet.
100

  

 Den enda definitionen i svensk rätt gällande bulvanskap återfinns i lag (1985:277) 

om vissa bulvanförhållanden (LBF), vilken ersatte 1925 års lag om bulvanförhållande i 

fråga om fast egendom och 1934 års lag om bulvanförhållande i fråga om aktier i vissa 

bolag. LBF gäller bara när ett bulvanförhållande används för att kringgå ett sådant 

hinder mot att förvärva eller behålla viss egendom som uppställs i jordförvärvslagen 

(1979:230), 1 § st. 1 LBF. LBF definierar bulvan i 1 § st. 2 med att någon (bulvanen) 

utåt framstår som ägare av viss egendom men i verkligheten innehar egendomen 

huvudsakligen för annans (huvudmannens) räkning. Definitionen är inte speciellt 

komplicerad och man kan därför kanske tro att termen bulvan är ett enhetligt och enkelt 

begrepp. I förarbetena till LBF står däremot följande: ”[o]rdet bulvan används som regel 

endast vid förfaranden som betraktas som illojala på ett eller annat sätt. Rättsligt sett har 

termen bulvan inte någon allmänt godtagen innebörd.”
101

 De slutsatser som går att dra 

är för det första att termen bulvan inte enbart är förbehållen LBF, men man får hålla i 

åtanke att begreppsbestämningen i LBF är knuten till lagens syfte och inte är avsedd att 

mer precist ange vad som utmärker bulvanskap i allmänhet.
102

 För det andra kan det 

finnas flera olika former av bulvanskap och för det tredje kan det antas att 

bulvankonstruktioner används vid illojala förfaranden men att en bulvankonstruktion i 

och för sig är tillåten och inte behöver användas illojalt.  

  Bulvanbegreppet har alltså inte någon klar definition utan brukar beskrivas som 

att bulvanen är den formella men inte verkliga ägaren utan bara ett redskap för 

huvudmannen.
103

 De skillnader som finns mellan olika bulvanförhållanden vad gäller 

äganderättsbefogenheter består i praktiken dels av huvudmannens grad av press på 

bulvanen, dels av bulvanens möjligheter att för egen del förfoga över egendomen. 

                                                      
99

 SOU 1998:47 s. 57. 
100

 SOU 1998:47 s. 57. 
101

 Prop. 1984/85:111 s. 7. 
102

 SOU 1998:47 s. 57. 
103

 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 283. 



54 

 

Förfogandemöjligheterna kan skifta från att bulvanen i viss utsträckning faktiskt 

förfogar över egendomen som ägare och huvudmannen bara instruerar bulvanen, till att 

förfogandemöjligheterna är helt och hållet obefintliga och ”bulvanskapet endast innebär 

ett namnlån”.
104

 Tiberg och Dotevall för ett liknande resonemang, nämligen att 

”stundom ingår bulvanen över huvud taget inget avtal [med tredje man] utan lånar 

endast sitt namn åt en rörelse som de facto drivs av huvudmannen.
105

  

 En del författare synes alltså vara av uppfattningen att namnlån är en form av 

bulvanskap och att namnlån närmare beskriver vilken grad bulvanen är inblandad. 

Lindskog däremot synes göra nästintill en artskillnad mellan dem. Som exempel kan 

nämnas att han vid en analys av NJA 1930 s. 306 skrev att ”[d]et är viktigt att notera att 

rättsfallet gäller namnlån. Ofta tolkas det som ett bulvanfall sålunda att B och inte A 

skulle ha varit den rättshandlande, vilket inte är förenligt med HDs domsmotivering. 

Således fäste HD enligt motiveringen vikt vid främst det förhållandet att namnlånaren A 

och inte namnutlånaren B var den verklige rörelseidkaren”.
106

 Det är då bland annat 

Håstad som, enligt Lindskog, utgår från att ”B förvärvat egendom … för A”
107

 vilket då 

skulle innebära att B och inte A rättshandlat. Lindskogs definition på namnlån är att en 

person rättshandlar själv för egen räkning men i lånat namn, vilket ”förhindrar” att B 

skulle kunna vara den som förvärvat egendom för A om det skulle vara ett 

namnlånsfall.
108

   

 Vad gäller namnlån är begreppet inte heller lagreglerat. Benämningen används 

dock i såväl doktrin
109

 som i praxis.
110

 Uppdelning mellan namnlån och bulvanfall kan 

få betydelse för rättsföljderna, se närmare i kapitel 12.3. 

12.2 Förhållandet mellan bulvanskap och rörelsekommission 

Bulvanskap har väldigt många likheter med rörelsekommission. Rörelsekommission är 

en form av kommission där kommissionären enligt avtal driver med en kommittent 

rörelse i eget namn men för kommittentens räkning.
111

 Upplägget går att beskrivas med 

att B rättshandlar i sitt eget namn för A:s räkning. Vid rörelsekommission tillfaller 
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vinsten i rörelsen kommittenten och det är kommittenten som slutligt skall ansvara för 

de förpliktelser som uppkommer i rörelsen.
112

   

 Beskrivningen att en bulvan agerar i eget namn men i huvudmannens intresse är 

densamma som att kommissionären agerar i eget namn men i kommittentens intresse. 

Vad är då egentligen skillnaden mellan bulvanskap genom kommissionsupplägg och 

”vanlig” kommission? Lindskog är av åsikten att det som vanligen betecknas 

bulvanskap är ett specialfall av kommission.
113

 Skiljenämnden i Salénstvisten
114

 uttalar 

däremot att ”kommissionsförhållandet kan i själva verket sägas utgöra en form av 

bulvanskap.”
115

 Lindskog håller inte med om skiljenämndens uppfattning utan menar att 

bulvaneriet normalt faller inom ramen för rättsfiguren kommission, men att det 

omvända inte behöver stämma. Anledningen är enligt Lindskog att inget bulvaneri kan 

föreligga om kommissionsaffärens huvudman är känd för tredje man.
116

 Grönfors menar 

att vid bulvanskap döljer bulvanen typiskt sett huvudmannen i dennes intresse. Skälet 

till varför huvudmannen önskar vara dold kan vara många. Till exempel kan 

anledningen vara att huvudmannen inte tror att han själv kan erhålla tillstånd för en 

verksamhet han önskar bedriva eller att han önskar ha en målvakt som skyddar honom 

mot fordringar. En kommissionär döljer däremot kommittenten i sitt eget intresse, 

såsom en affärshemlighet.
117

 Nilsson-Stjernquist är av åsikten att kommissionärens 

uppdrag saknar draget av varaktighet som utmärker bulvanens uppdrag.
118

 

 Hur varaktiga kommissionsuppdrag är i praktiken är omöjligt att veta då de inte 

registreras någonstans. Jag ställer mig dock osäker till att det är ett användbart rekvisit 

för att göra skillnad mellan bulvanskap genom kommissionsupplägg och 

rörelsekommission. Det illojala syftet har också ansetts vara karakteristiskt för 

bulvanskap och är enligt min mening den klaraste skillnaden mot kommission, dock är 

illojalitet inte en nödvändig förutsättning för att det skall föreligga bulvaneri.   

 Skiljenämnden i Salénstvisten uttalade att det inte är möjligt att dra en skarp gräns 
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mellan de två instituten då de har så nära släktskap med varandra.
119

 Även i betänkandet 

avseende ansvarsgenombrott m.m nämner kommittén att erfarenheten har visat att det är 

förenat med utomordentligt stora svårigheter att dra gränsen mellan illojala 

bulvanförhållanden där betalningsansvars för huvudmannen ter sig påkallat och andra 

situationer där borgenärerna bör hänvisas till att hålla sig till mellanmannen, vilket till 

exempel är kommission.
120

  

 Lindskog föreslår att man ser beteckningen bulvanskap som en term som omfattar 

sådana fall där visst rättsligt partsbindningsmönster – kommission, namnlån eller bolag 

– kommit till användning i ett såsom illojalt kvalificerat syfte att dölja den reelle 

intressenten.
121

 Möjligen skulle det dessutom krävas att det illojala syftet förtjänar 

rättsordningens fördömande i så hög grad att de rättsföljder som annars följer det 

använda partsbindningsmönster korrigeras på ett eller annat sätt.
122

   

 Att snarare betrakta bulvaneri som en beteckning på vissa undantagsfall än som en 

egentlig rättsfigur och institut per se lutar jag åt att hålla med om. 

12.3 Rättsverkningar för bulvanupplägg vid avtalsingående 

Jag inleder med att först presentera en översiktlig bild av olika mellanmansupplägg och 

deras rättsföljder för att läsaren skall ha en referensram:  

Kommission: B rättshandlar för A, men i B:s namn, med C. B blir ensamt ansvarig mot 

C, 24 § KommL.  

Fullmakt: B rättshandlar för A, i A:s namn, med C. A blir ensamt ansvarig mot C, 10 § 

och 25 § AvtL.  

Namnlån: A rättshandlar för A, i B:s ”lånade” namn med C. Enligt Lindskog blir A 

ansvarig mot C.
123

 

Gällande bulvaner är huvudregeln densamma som för en annan person som handlar i 

eget namn, nämligen att rättshandlingen endast binder bulvanen och inte 

huvudmannen.
124

 Likaså gäller att om ett rättshandlande genom fullmakt sker, oavsett 

om det är kombinerat med bulvanskap, inträder de vanliga partsbindningsmekanismerna 
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som stadgas i AvtL 2 kap. Det har att göra med att läran om bulvanskapets 

rättsverkningar i hög grad är beroende av den utformning som gäller för 

kommissionsreglerna och fullmaktsrätten:
125

 

(1) In dubio antas man handla i eget namn . 

(2) Den som handlar i eget namn är själv ensam betalningsskyldig.  

(3) Den som handlar i annans namn blir däremot icke själv betalningsskyldig. 

Tiberg och Dotevall synes hålla med om att det är huvudregeln men att huvudmannen 

ibland kan göras ansvarig för fullgörandet av förbindelser som bulvanen ingått.
126

 

Naturligtvis uppkommer frågan: i vilka situationer blir huvudmannen bunden? Lindskog 

uttalar att behovet att binda huvudmannen bör vara ”begränsat till fall av illojalitet; 

endast när tredje man på ett eller annat sätt ”luras” – dvs att hans befogade tillit visar sig 

grundlös – finns ju anledning att låta honom komma i en bättre position än han vid 

avtalets ingående hade anledning att räkna med”.
127

  

  Grönfors har ställt upp två typfall som enligt honom har bildats i svensk 

rättspraxis där huvudmannen blir bunden i ett bulvanfall.   

 Det första typfallet är att en rörelse drivs för huvudmannens räkning men i 

bulvanens namn och situationen i sig varit ägnad att inrikta medkontrahenten på 

rörelsen som den ekonomiska grundvalen för avtalsförpliktelserna, oberoende av vem 

som står som rörelsens innehavare.
128

   

 Det andra typfallet är att en juridisk person skjuts emellan huvudmannen och 

medkontrahenten som bulvan i syfte att utnyttja ansvarsbegränsningen på ett illojalt sätt 

och inte som en normalt fungerande association, till exempel för att utestänga 

borgenärerna från krav de eljest skulle ha kunnat göra gällande.
129

  

 Enligt Lindskog skulle som sagt huvudmannen vid namnlån vara ansvarig mot 

tredje man, men på vilka grunder? Lindskog motiverar det med att det är huvudmannen 

som anses vara avtalsparten. Det är huvudmannen som blir direkt berättigad och 

förpliktad till följd av avtalet med tredje man. Syftet bakom arrangemanget saknar 

betydelse och det är inte frågan om en särskild rättsföljd för namnlån, utan 
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huvudmannens bundenhet följer av att han är avtalspart.
130

 Namnutlånaren kan dock 

inte bara för det luta sig tillbaka, utan om han givit tillstånd till namnlånet kan han 

enligt Lindskog drabbas av ett medansvar eller i vart fall ett skadeståndsansvar.
131

 

Zackariasson är inte lika säker som Lindskog om vem det är som betraktas som 

avtalspart vid namnlån. I anslutning till en analys av NJA 1930 s. 306, där HD i 

domskälen (obiter dicta) fastslår att en rörelse under Grips ”lånade namn” hade bedrivits 

av Löfmark för egen räkning och att Löfmark därför själv var ansvarig för de 

förbindelser som ingåtts i rörelsen, ställer sig Zackariasson frågan om fallet handlade 

om direktkrav vid rörelsekommission. Hon anser dock att begreppet rörelsekommission 

får för stor räckvidd om fall där ”kommissionären” endast lånar ut sitt namn till 

”kommittenten” skall inräknas. Hon ser det snarare som ett namnlånsfall. Vid frågan om 

huvudmannens ansvar frågar sig Zackariasson om det skulle kunna vara på det sättet att 

HD anser att den som rättshandlar för egen räkning men med annans lånade namn ändå 

får anses rättshandla i eget namn, eller att den som handlar för egen räkning alltid blir 

att betrakta som avtalspart oavsett i vilket namn avtalet sluts. Om något av de två 

alternativen stämmer föreligger det ett avtalsförhållande mellan tredje man och 

huvudmannen. Det betyder att tredje mans rätt att utkräva ansvar av huvudmannen i 

sådant fall har sin grund i ett sedvanligt avtalsförhållande och inte följer av en 

direktkravsrätt.
132

 

12.4 Avtalets subjektiva begränsning  

I svensk rätt gäller som huvudregel att ett avtal endast är bindande för avtalsparterna. 

Avtalsparterna kan inte, såvida ej särskilt lagstöd eller fullmakt finns, träffa avtal som är 

bindande för andra än dem själva.
133

 Med det sagt menas dock inte att ett avtal inte kan 

ge rättsverkningar för andra än parterna, ett exempel är sakrättsliga regler om när en 

överlåtelse blir gällande mot överlåtarens borgenärer.
134

 Det som huvudregeln avser är 

att förpliktelser i ett avtal inte kan läggas på annan än avtalsparten.
135

 Den omnämnda 

principen kallas för avtalets subjektiva begränsning. Även om det finns en huvudregel 

är den inte helt utan undantag, till exempel kan en konsument i vissa fall rikta anspråk 

mot näringsidkare i tidigare säljled, 46 § KKL. På grund av avtalets subjektiva 
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begränsning går det inte att hur som helst binda såväl bulvanen som huvudmannen om 

inte båda är avtalsparter.  

Om man vid ett bulvanfall kommer fram till att den bakomliggande huvudmannen är 

den egentlige rörelseidkaren och i realiteten tredje mans kontrahent, går det då att 

förklara partsbindning utan att man gör avsteg från avtalets subjektiva begränsning?  

Om vi utgår från att huvudmannen har använt ett bulvanupplägg för att låta någon annan 

stå som målvakt och skydda huvudmannen från fordringar uppkommer flera frågor. 

Finns det en sammanträffande partsvilja mellan huvudmannen och tredje man? Någon 

utväxling av anbud och accept har knappast inträffat. Vidare har inte huvudmannen 

velat bli bunden, utan han har nyttjat bulvanen som en målvakt för att undgå ansvar. 

Inte heller har huvudmannen med en viljeförklaring framfört ett meddelande som tredje 

man skulle kunna sätta tillit till.   

 Kanske man istället kan använda sig av Grönfors modell om avtalsgrundande 

rättsfakta. Man företar en genomsyn av de faktiska förhållandena och ser vilka objektiva 

iakttagbara fakta som faktiskt existerar. Bundenheten skulle kunna förklaras genom att 

titta på det faktiska agerandet mellan huvudmannen och tredje man utan att man 

behöver fingera viljeförklaringar. 
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13 Rättsfall som ofta åberopas till stöd för ansvarsgenombrott 

13.1 Uppdelning mellan frivilliga och ofrivilliga borgenärer 

 I flera rättsfall har det gjorts en uppdelning i domskälen mellan frivilliga och ofrivilliga 

borgenärer när frågan om ansvarsgenombrott behandlas. Frivilliga borgenärer används i 

de fallen där det är en part som frivilligt ingått avtal med ett aktiebolag och aktiebolaget 

senare inte kan betala för sig, till exempel på grund av att aktiebolaget gått i konkurs. 

Den frivilliga borgenären försöker sedan att använda sig av ansvarsgenombrott för att 

övervältra betalningsansvaret på aktieägarna.   

 Ofrivilliga borgenärer används när en part inte har ingått något avtal med ett 

aktiebolag, men ändå har lidit skada på grund av aktiebolaget och aktiebolaget inte själv 

kan ersätta skadan som vållats den ofrivilliga borgenären.  

 Då utgångsläget är väsentligt annorlunda mellan de två grupperna finner jag det 

lämpligt att använda mig av den nämnda uppdelningen. 

13.2 Ofrivilliga borgenärer 

Ett av de mest frekvent åberopade rättsfallen till stöd för ansvarsgenombrott är NJA 

1947 s. 647. Enligt Andersson kan det beskrivas som ”[d]et kanske klaraste rättsfallet 

om ansvarsgenombrott i svensk rätt”.
136

 En kort bakgrund till fallet är att en 

dammbyggnad ägdes av Nyköpingsåns kraftintressenters aktiebolag (bolaget). 

Dammbyggnaden blev sedan översvämmad, till följd av bristande skötsel och underhåll, 

vilket fick till följd att skada uppkom på grannen Von Eckermanns mark och egendom. 

Bolaget blev sedermera ersättningsskyldigt men saknade tillgångar, vilket fick till följd 

att det trädde i likvidation. Frågan som då uppstod var om ägarna bakom bolaget kunde 

bli ersättningsskyldiga.  

 Avseende ekonomin kan det nämnas att bolaget hade ett aktiekapital på 30 000 kr, 

vilket enligt dåvarande lagstiftning var sex gånger högre än vad som krävdes, 2 § 

ÄABL.
137

 I HovR lämnade Von Eckermann uppgifter, ”vars riktighet ej är att 

betvivla”
138

, om bolagets balansräkning samt vinst- och förlusträkningar för åren 1940-

42 samt att delägarna under nämnda år genom direkta bidrag eller efterskänkande av 

lämnade lån understödde bolaget med omkring 72 000 kr. I HD:s domskäl framgår även 
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att kostnaderna för dammens skötsel och underhåll, i den mån aktiekapitalet inte tagits i 

anspråk, bestritts genom tillskott från ägarna och att bolaget trädde i likvidation då 

aktiekapitalet var förbrukat. Sammantaget visades att bolaget inte drevs på ett sådant 

sätt att det hade kapital för löpande kostnader i den normala verksamheten, vilket enligt 

Andersson kan beskrivas som ”negativt vinstsyfte”.
139

 Därför kan man tala om 

underkapitalisering, vilket är det första av tre rekvisit som brukar framhållas i doktrin 

som nödvändiga för att konstituera ansvarsgenombrott.   

 HD uttalade vidare att bolaget endast utgjort ett verkställighetsorgan för ägarna 

vad gäller handhavandet av vattenhushållningen vid dammen och inte utövat någon 

självständig verksamhet. Bolaget saknade alltså ett eget syfte och var helt underordnat 

kraftverksamheten. Av det kan således slås fast en osjälvständighet, vilket är det andra 

rekvisitet.  

 Den sista delen i rättsfallet är inte så tydligt som hade varit önskvärt. HD skrev att 

”[m]ed hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt” kunde inte ägarna undgå 

ersättningsansvar. I doktrin väljer vissa författare att kalla det för ett slags 

otillbörlighetsrekvisit.
140

  

 Rodhe väljer däremot att anlägga ett internationellt perspektiv och menar att de tre 

rekvisiten som motiverar ansvarsgenombrott är: att bolaget saknar självständigt 

affärsmässigt syfte, att bolaget saknar självständig förvaltning och att 

underkapitalisering föreligger i förhållande till den aktuella verksamheten.
141

   

 Andersson och Rodhe synes vara eniga om att rättsfallet ger stöd åt att 

ansvarsgenombrott skapats i svensk rättspraxis även om de är oense om vilka rekvisit 

som krävs. Ett flertal författare tolkar dock rättsfallet annorlunda.   

 Lindskog uppfattar det som att själva kärnan är att bolaget var en osjälvständig 

uppdragstagare åt kraftverksägarna och verksamheten bedrevs med andra ord i deras 

direkta intresse.
142

 Lindskog ställer sig frågan om utgången i målet hade blivit 

annorlunda om VD:n drivit verksamheten i eget namn, vilket Lindskog inte tror att den 

hade blivit. Hans slutsats blir därför att det inte är den aktiebolagsrättsliga 

ansvarsbegränsningen som har genombrutits, utan att det snarare kanske hänför sig till 
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uppdragsgivares ansvar för uppdragstagares vållande av skada mot tredje man.
143

  

 Hjerner menar att före skadeståndslagens tillkomst gjordes företagare ansvariga 

för skada orsakad av självständig driftsledning utan att man behövde åberopa någon 

form av ansvarsgenombrott.
144

   

 Grönfors menar att det här är ett bulvanfall, då huvudmannen hade utnyttjat 

aktiebolaget som en bulvan för att kunna åtnjuta ansvarsbegränsning på ett illojalt sätt. 

Därför uppstår bundenhet gentemot tredje man.
145

   

 Zackariasson i sin tur menar att det var ett utomobligatoriskt skadeståndsanspråk 

från tredje mans sida. Det betyder enligt Zackariasson å ena sidan att 56 § 1 st. 

ÄKommL, numera 24 § KommL, inte var direkt tillämpligt eftersom den paragrafen 

endast reglerar kommittentens ansvar för de avtal kommissionären ingår med tredje 

man. Å andra sidan kunde knappast kraftverksägarnas ansvar för skadorna varit 

självskrivna, för redan principen om avtalets subjektiva begränsning måste i sig 

innebära att ansvar inte kunde grundas på kommissionsförhållandet. Hon fortsätter 

sedan med att föreslå två synsätt som HD kan ha menat med domskälen. Den skulle 

kunnat mena att ägarna till kraftverket hade ett principalansvar, alternativt att ägarna 

betraktades som skadevållare.
146

   

 Att det skulle röra sig om en skadeståndsrättslig princip hade överensstämt med 

hur ansvarsgenombrott ses i norsk rätt. Där ses ansvarsgenombrott som ett 

skadeståndsansvar och inte som ett fristående institut som handlar om en bolagsrättslig 

undantagsregel.
147

  

 Dansk rätt synes överensstämma med hur ansvarsgenombrott ses i Norge. Iversen 

har uttalat att det saknas belägg för att ansvarsgenombrott existerar i dansk rätt. 

Däremot har det hänt att man sätter den juridiska personen åt sidan, till exempel vid 

sammanblandning av förmögenhet, vid kringgående eller undandragande. Det är dock 

ett utslag på allmänna rättsgrundsatser och inte en bolagsrättslig genombrottsnorm eller 

lojalitetsplikt.
148

 Iversen verkar dock inte helt utesluta att ansvarsgenombrott skulle 

kunna komma på tal, men då måste det snarare handla om en deliktsituation där man 

inte valt sin "skyldner” (skadevållare). I en kontraktsituation väljer man, med mer eller 
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mindre öppna ögon, själv sin medkontrahent.
149

 Iversen synes alltså göra en uppdelning 

mellan frivilliga och ofrivilliga borgenärer, vilket känns igen från svensk rätt.  

 Det råder ingen brist på tolkningar av NJA 1947 s. 647. Även om domen ofta 

åberopas som det mest klara stödet för ansvarsgenombrott som institut i svensk rätt, 

vilket inte är uteslutet att så faktiskt är fallet, är jag inte övertygad om institutets 

existens. Tvärtom är de andra författarnas argument övertygande och slutsatsen att 

utgången i fallet beror på en skadeståndsrättslig princip är jag villig att hålla med om. 

13.3 Frivilliga borgenärer 

13.3.1 Ansvarsgenombrott eller bulvanskap genom kommissionsupplägg? 

Ett rättsfall som, enligt Andersson, vid sidan av NJA 1947 s. 647 kanske är det mest 

intressanta avgörandet rörande ansvarsgenombrott är NJA 1975 s. 45. Likt NJA 1947 s. 

647 råder det inte enighet i doktrinen om det här avgörandet heller.
150

 Det förtjänar dock 

att uppmärksammas att i ingressen till NJA 1975 s. 45 hänvisas det till NJA 1947 s. 647. 

 Bakgrunden till fallet var följande:  

Holmens Motor Aktiebolag (Holmenbolaget) inregistrerades den 24 maj 1962 och hade enligt 

bolagsordningen till uppgift att driva handel med bilar, traktorer och idka därmed förenlig verksamhet. 

Bolagets aktiekapital var 5000 kr och aktierna i bolaget tecknades av direktören Hugo Källkvists barn. 

Källkvist utgjorde ensam eller tillsammans med annan bolagets styrelse fram till september 1968, varefter 

försäljaren Brännlund utgjorde bolagets styrelse intill konkursen i februari 1969.  

 Aktiebolaget Sollefteå Bilbolag (Bilbolaget), i vilket Källkvist utgjorde bolagets styrelse, ägdes av 

Källkvist och dennes hustru.  

  Mellan Bilbolaget och Holmenbolaget, båda företrädda av Källkvist, upprättades ett avtal 

dagtecknat den 9 juni 1964 med innehåll att Holmenbolaget till Bilbolaget överlät tillgångar till ett värde 

av 860 916 kr, och att Bilbolaget övertog betalningsansvaret för skulder till ett belopp av 508 621 kr, att 

Holmenbolaget i sina böcker skulle debitera Bilbolaget för tillgångarna och kreditera Bilbolaget för de 

övertagna skulderna samt att från och med den 1 maj 1964 skulle Holmenbolagets hela rörelse bedrivas i 

kommission för Bilbolaget. Av avtalet framgick vidare bland annat att det ålåg Holmenbolaget att för 

rörelsen föra särskild förlagsbokföring och snarast efter tilländalupet räkenskapsår till Bilbolaget lämna 

fullständig redovisning för rörelsen och att avtalet i de delar detsamma avsåg rörelsens bedrivande i 

kommission för Bilbolaget gällde till och med den 30 april 1965 och därefter förlängdes ett år i sänder, 

om ej uppsägning skedde minst tre månader i förväg.  
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 I en, dagtecknad 31 december 1967, av båda bolagen genom Källkvist undertecknad handling 

förklarade sig Bilbolaget uppsäga ovanstående avtal från och med utgången av räkenskapsåret 1967-68 

eller den 30 april 1968. Holmenbolaget gick, som nämndes ovan, i konkurs i februari 1969. 

 Holmensbolagets konkursbo yrkade efter stämning å Bilbolaget att Bilbolaget var skyldig att svara 

för samtliga de skulder som uppkommit i Holmenbolagets verksamhet, eller i vart fall för de skulder som 

hade uppkommit i Holmenbolagets rörelse före den 2 maj 1968. Ett antal person yrkade att Bilbolaget 

skulle utgiva belopp, som Holmenbolaget efter lagakraftvunna domar hade förpliktats att utgiva till 

käranden. De utdömda beloppen avsåg avtal om bilköp som Holmenbolaget inte hade fullgjort.
151

 

HD anförde i domskälen att utredningen i målet visade att Holmenbolaget i förhållande 

till Bilbolaget utgjorde ett kommissionärsbolag i skatterättsligt hänseende enligt 

dåvarande gällande 43 § 2 mom. Kommunalskattelagen.
152

 Kännetecknande för ett 

sådant bolag är att kommissionärsbolagets verksamhet drivs under eget namn men 

uteslutande för huvudbolagets räkning. Frågan i målet var om huvudbolaget 

(Bilbolaget) skulle vara skyldig att svara för förpliktelser som uppkommit i 

kommissionärsbolagets (Holmenbolaget) verksamhet.  

 HD slog fast att betalningsansvar uppenbarligen inte kunde grundas enbart på den 

personella gemenskapen mellan bolagen eller att Holmenbolaget bedrev sin verksamhet 

uteslutande i Bilbolagets intresse. Det skall enligt Zackariasson förstås på följande sätt: 

Om en verksamhet drivits för kommittentens räkning innebär det att tredje man, precis 

som vid kommission enligt kommissionslagen, saknar rätt att på grund av avtalet med 

kommissionären rikta anspråk direkt mot kommittenten.
153

  Rörelsekommission kan i 

sig inte utgöra en rätt för tredje man att rikta ett direktkrav mot rörelsekommittenten. 

Enligt Andersson tar det stycket av domskälen sikte på rekvisitet osjälvständighet. HD 

menar, enligt Andersson, att osjälvständighetsrekvisitet inte är en tillräcklig betingelse 

för att konstituera ansvarsgenombrott, åtminstone är det huvudregeln.
154

 

 Vidare i domskälen skrev HD:   

”Emellertid tillkommer att Holmenbolagets tillgångar otvivelaktigt icke varit av den storlek som krävts 

för att den i Holmenbolagets namn bedrivna rörelsen skulle kunna drivas självständigt. Holmenbolaget 

synes ej ha disponerat rörelsetillgångar av betydelse utöver lagret av bilar, och detta har ägts av 

Bilbolaget. Vad som tillförts utifrån har tydligen, senast före varje räkenskapsårs bokslut, överförts till 

Bilbolaget”.  
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Andersson tolkar det stycket med att, likt intressentbolaget i 1947 års mål, 

Holmenbolaget saknade medel för att täcka ens de löpande kostnaderna som uppstod i 

den normala verksamheten (”negativt” vinstsyfte?).
155

 Rekvisitet underkapitalisering 

skulle i sådant fall vara uppfyllt. Eventuellt skulle det kanske gå att tolka in rekvisitet 

otillbörlighet i det stycket också. Det är dock inte säkert att HD menade att det förelåg 

en för ansvarsgenombrott relevant underkapitalisering med sina domskäl.   

 HD slog sedan fast att det rättsförhållandet som förelåg mellan Bilbolaget och 

Holmenbolaget hade betydande avvikelser från vad som regelmässigt präglar ett 

kommissionsförhållande. Därför kunde inte 56 § ÄKommL, numera 24 § KommL, 

tillämpas för att Bilbolaget i egenskap av kommittent skulle slippa betalningsansvar.  

 HD kom fram till att Bilbolagets ställning med avseende på Holmenbolagets 

rörelse hade varit sådan att Bilbolaget fick betraktas som den egentlige rörelseidkaren 

”eller i allt fall såsom i så hög grad medverkande i verksamheten, att bolaget ej kan 

undgå att svara för rörelseförpliktelserna”.   

 De författare som menar att Bilbolagets förpliktelser grundar sig på 

ansvarsgenombrott synes ha goda skäl för sin ståndpunkt, samtliga rekvisit som det i 

doktrinen antas krävas för ansvarsgenombrott är uppfyllda. Även 

Kommissionslagskommittén nämner såväl 1947 som 1975 års fall som exempel på 

ansvarsgenombrott.
156

 Om man nu väljer att se fallet som ansvarsgenombrott är det 

dock intressant att ansvarsgenombrottet i det här fallet inte riktar sig mot aktieägarna, 

Källkvist barn. Ansvaret riktades istället mot Bilbolaget, som var huvudbolaget i det här 

kommissionsliknande upplägget med Holmenbolaget. Enligt Nerep och 

Samuelsson menas med ansvarsgenombrott, i egentlig mening, att aktieägare blir 

personligt betalningsansvariga för bolagets förpliktelser.
157

 Även Hellner tycks utgå 

från att ansvarsgenombrott träffar aktieägarna.
158

 Eftersom det i NJA 1975 s. 45 är ett 

annat aktiebolag som blir betalningsskyldigt och inte aktieägarna, kan det då vara ett 

ansvarsgenombrottsfall? Lindskog besvarar den frågan nekande och menar att det inte 

frågan om ett ”aktiebolagsrättsligt ansvarsgenombrott, vilket torde innebära att utgången 

inte påverkades av det förhållandet att kommissionären var ett aktiebolag”.
159

   

 Om HD inte grundade betalningsskyldigheten på grund av ansvarsgenombrott, 
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vad var det då som grundade betalningsskyldigheten? Grönfors anser att det är ett 

bulvanfall och att huvudmannen blir bunden till följd av att en juridisk person skjutits 

emellan huvudmannen och medkontrahenten som bulvan på ett illojalt sätt.
160

 

 HD motiverade att Bilbolagets betalningsskyldighet förelåg på en av två 

alternativa grunder, nämligen att Bilbolaget var den egentlige rörelseidkaren eller i allt 

fall medverkande i verksamheten i den grad att de inte kunde undgå att svara för 

rörelseförpliktelser. Lindskog menar att den första grunden inte kan förstås på ett annat 

sätt än att det är fråga om namnlån.
161

 Vid namnlån finns enligt Lindskog ingen 

anledning för rättsordningen att inte bedöma situationen realistiskt och se till vem det 

faktiskt är som rättshandlar, nämligen namnlånaren A, och därmed anse honom vara 

avtalspart. Att någon vid rättshandlade för egen räkning brukar felaktigt namn saknar 

således betydelse för partsbindningen och det blir ingen skillnad mot när man 

rättshandlar för egen räkning i eget namn.
162

 Namnlånaren blir bunden. Det är alltså inte 

fråga om en särskild rättsföljd på grund av namnlån, utan bundenhet för A uppstår 

därför att han och ingen annan varit avtalspart.
163

 Lindskog är väldigt tydlig med 

slutsatsen, som ligger i linje med huvudregeln om avtalets subjektiva begränsning vilket 

innebär att man vid rättshandlade för egen räkning binder sig själv och ingen annan. 

Första grunden torde enligt Zackariasson innebära att Holmenbolagets 

underkapitalisering inte var det avgörande utan att det var osjälvständigheten som var 

anledningen till att rättsförhållandet inte ansågs utgöra ett vanligt 

kommissionsförhållande.
164

  

 Vad gäller den alternativa grunden, att Bilbolagets i så hög grad var medverkande 

i verksamheten att bolaget ej kan undgå att svara för rörelseförpliktelserna, finner 

Lindskog att den bakomliggande rättsliga principen är oklar. Möjligen skulle det kunna 

ses som ett slags namnlån. Genom att bilbolaget aktivt tar del i rörelsen vid sidan av 

Holmenbolaget är båda att se som rättshandlande (i Holmenbolagets namn), varför båda 

parterna ådrar sig solidariskt ansvar för ingångna förpliktelser som uppstår.
165

 

Situationen ligger väldigt nära ett bolagsförhållande, där solidariskt ansvar gäller. HD 

gör även en hänvisning till 51 § (äldre) lagen om handelsbolag och enkla bolag.
166
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Enligt Hjerner är det just ÄHBL 51 § som ligger till grund för utgången i målet.
167

 

 Zackariasson menar att utgången i målet åtminstone delvis får antas ha grundats 

på ÄHBL 51 §, vilket skulle förklara HD:s uttalande att huvudbolaget i vart fall varit i 

såg hög grad medverkande att det kunde åläggas ansvar.
168

 

 Likt 1947 års fall råder det ingen brist på alternativa förklaringar för avgörandets 

utgång. Jag övertygas mer av de argument som menar att det betalningsansvaret har sin 

grund i ett bulvanupplägg av något slag än ansvarsgenombrott. Då ansvaret inte träffar 

aktieägare känns det väldigt främmande att försöka pressa in avgörandets utgång i en 

bolagsrättslig genombrottsnorm. Det skall dock understrykas att HD i ingressen 

hänvisade till 1947 års fall. Om 1975 års fall inte är ett ansvarsgenombrottsfall uppstår 

frågan vilken koppling det har till 1947 års fall. De flesta alternativa förklaringarna 

argumenterade att utgången var på grund av en skadeståndsrättslig princip. Samma 

författare som argumenterade för den slutsatsen argumenterar dock inte för att 

betalningsansvaret i 1975 års fall också skulle bero på en skadeståndsrättslig princip. 

Den enda alternativa förklaringen som passar in på båda fallen är i sådant fall Grönfors 

tolkning om att båda fallen är bulvanfall.  

13.3.2 Ansvarsgenombrott på grund av stödbrev? 

Inte nog med att NJA 1992 s. 375 var det första stödbrevsfallet som HD prövade, även 

om HD som inte prövade stödbrevets materiella innehåll, det är även rättsfallet där HD 

använde uttrycket ansvarsgenombrott för första gången. Rättsfallet har analyserats 

tidigare i uppsatsen, kapitel 5, där frågan om behörighet för att utfärda stödbrev 

uppmärksammades. Eftersom en mera ingående bakgrund redan finns skall bakgrunden 

här bara kort beskrivas: En kommun, genom kommunstyrelsens ordförande och 

kommunens kanslichef, hade till en bank hade avgivit en skriftlig förklaring av innehåll 

bland annat att ett aktiebolag, i vilket en kommunal stiftelse var majoritetsägare, skulle 

drivas på sådant sätt att det kunde fullfölja sina åtaganden mot banken. Bolaget gick 

sedermera i konkurs innan lånet hade återbetalts, vilket fick till följd att banken yrkade 

betalningsansvar av kommunen. Förstahandsgrunden var att kommunen var 

betalningsansvarig på grund av ett borgensliknande åtagande i stödbrevet, i andra hand 

hade banken åberopat ersättning på grund av ansvarsgenombrott.  

 TR ansåg att efter en viss tidpunkt hade Himlebolaget haft en kapitalbas som var 
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uppenbart otillräcklig för bolagets nytillkomna verksamhetsinriktning. Även övriga av 

banken åberopade omständigheter beträffande kommunens reella inflytande över 

Himlebolagets verksamhet och bolagets avsaknad av ett självständigt affärsmässigt 

syfte utgjorde skäl att överväga betalningsansvar för kommunen.  Banken hade dock 

hela tiden varit väl medveten om samtliga faktorer som den åberopade till stöd för 

ansvarsgenombrott. TR ogillade därför bankens käromål. HovR:n delade TR:ns 

bedömning gällande det åberopade ansvarsgenombrottet.  HD ansåg följande: ”Som 

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

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

betalningsskyldighet för kommunen enligt principerna om ansvarsgenombrott. Redan av 

detta skäl finner HD att yrkandet inte heller kan bifallas på sådan grund.”
169

  

 HD fastslog således aldrig vilka rekvisit som krävdes för ansvarsgenombrott. HD 

gör ingen explicit uppdelning mellan frivilliga och ofrivilliga borgenärer i domskälen. 

Det saknas dock skäl att utgå från att HD menade annat än att en frivillig borgenär inte 

kan vinna framgång med sin talan om fastställande av betalningsskyldighet för 

motparten genom att åberopa omständigheter som borgenären varit medveten om vid 

avtalsslutet. Andersson menar att motivet till HD:s dom är att kreditgivare presumeras 

ta en medveten kreditrisk.
170

  

 Det kan inte med säkerhet sägas att HD avsåg ansvarsgenombrott som det har 

framställts i doktrin eller om andra rekvisit måste vara uppfyllda för att institutet skall 

kunna åberopas med framgång. Att någon form av ansvarsgenombrott existerar torde 

dock kunna presumeras.  

 I kapitel 6.3 analyserades rättsfallet NJA 1995 s. 586. Någon närmare beskrivning 

av fallet skall därför inte upprepas. Däremot förtjänar det att nämnas att Jan Ramberg i 

en analys av rättsfallet ansåg att man får anta att utgången i målet inte uteslutande 

byggde på en rent semantisk analys, trots att HD använde sig av lokutionen ”språklig 

innebörd”, utan också på innebörden i övrigt av stödbreven i den relevanta kontexten.
171

 

Han fortsätter vidare med att mena att ansvar för ett moderbolag enligt principerna om 

ansvarsgenombrott också skulle kunna tillämpas när stödbrev utfärdas, som exempel på 

omständighet som skulle kunna ge upphov till ansvarsgenombrott kan vara lånets 
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storlek i förhållande till det låntagande bolagets ”aktiekapital”.
172

  

 Jag utgår ifrån att han menar det låntagande bolagets samlade tillgångar eller 

liknande, då en jämförelse med aktiekapitalet hade kunnat ge en väldigt skev bild av 

verkligheten. Att ansvars enligt principerna om ansvarsgenombrott skulle kunna 

tillämpas i en stödbrevssituation håller jag med Ramberg om. För även om HD i 1992 

års fall ogillar talan om ansvarsgenombrott synes HD inte utesluta att det en sådan talan 

skulle kunna vinna framgång, dock inte genom att åberopa omständigheter som 

stödbrevsmottagaren känt till sedan innan. Rambergs gav som exempel att det 

låntagande bolagets ”aktiekapital” skulle kunna ge upphov till ansvar enligt principerna 

om ansvarsgenombrott. Det skulle kunna tänkas att det såväl underkapitalisering som 

osjälvständighet ligger för handen i Rambergs exempel. HD är dock väldigt tydlig i 

domskälen i 1992 års fall. Kända omständigheter synes inte kunna åberopas med 

framgång av en frivillig borgenär. Hur kan en bank då vinna framgång med principerna 

om ansvarsgenombrott? Att en långivare inte noggrant undersöker låntagaren vid en 

stödbrevssituation för att inte få kännedom om omständigheter som förhindrar en talan 

om ansvarsgenombrott kan i vart fall inte vara ett alternativ. Det finns ingen anledning 

för rättsväsendet att premiera riskabel låneverksamhet till följd av culpöst ovetande. 

 Vilka okända omständigheter vid avtalsslutet skulle då kunna tänkas vara rättsligt 

relevanta? Måhända kan viss ledning hämtas från NJA 1982 s. 244, det så kallade 

Byggma-målet. Byggma-målet belyser flera intressanta frågor, dock saknas det 

utrymme för en närmare granskning av rättsfallet. Det kan kort nämnas att frågan i 

målet var huruvida moderbolaget i en koncern, genom det sätt varpå bolaget förhållit 

sig, ådragit sig betalningsskyldighet för leveranser till dotterbolagen. I målet ingav 

Stockholms handelskammare ett yttrande till HD, som handlade mestadels om 

ansvarsgenombrott men även om stödbrev. Stockholms handelskammare uppgav där att 

stödbrev aldrig belastar utfärdarens balansräkning. Huruvida det förfarandet fortfarande 

används och är god redovisningssed faller utanför uppsatsens syfte. Om det förfarandet 

fortfarande gäller kan vi uppställa följande exempel: Det låntagande bolaget (kiosken), 

Walls dotterbolag, har utfärdat flera stödbrev för sitt dotterbolags räkning. Wall kände 

inte bara till att kiosken hade utfärdat stödbrev, Wall hade också genom sitt inflytande 

påverkade kiosken att utfärda stödbrev. Varken Wall eller kiosken upplyser sedan 

banken om de av kiosken utfärdade stödbreven. Senare visar det sig att de stödbreven 
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som kiosken utfärdade tolkades av domstol så att det innebar borgensliknande åtagande, 

vilket får till följd att kiosken tvingas gå i konkurs. I den här situationen hade banken 

undersökt hur kapitaliserat kiosken var innan lånet beviljades och den omständigheten 

att kiosken utfärdat flera stödbrev var något som banken inte kände till. Hade ansvar för 

moderbolaget enligt principerna om ansvarsgenombrott kunnat användas? 

Ansvarsgenombrott används väldigt restriktivt, men det hade kanske inte varit uteslutet 

då osjälvständigheten och otillbörligheten inte kunde kontrolleras fullständigt av 

banken. Rättsläget är dock för oklart för att något klart svar skall kunna ges. Följande 

förtjänar dock att uppmärksammas. Dels påstås det ofta att det krävs att något 

otillbörligt skall ha skett för att konstituera ansvarsgenombrott, dels att det finns någon 

sorts lojalitetsplikt mellan två parter som ingått avtal. Till skillnad från övriga 

ansvarsgenombrottsfall finns det vid stödbrev två separata avtal som spelar roll. I kiosk-

exemplet har banken dels ett låneavtal med kiosken, som är det avtalet som banken vill 

att Wall skall bli betalningsskyldigt för genom att genombryta Walls frihet från 

personligt betalningsansvar. Eftersom Wall har utfärdat ett stödbrev föreligger det en 

lojalitetsplikt mellan Wall och banken. Även om stödbrevet inte anses innebära ett 

borgensliknande åtagande finns det fortfarande en lojalitetsplikt mellan Wall och 

banken. Det intressanta är därför om den här lojalitetsplikten kan sänka gränsen för när 

något otillbörligt anses ha skett. Tyvärr finns svaret än så länge inte rättspraxis, och 

eftersom ansvarsgenombrott inte är lagreglerat går det inte att vända sig till förarbeten 

eller dylikt. Utan slutsatsen får bli en allmän varning om att stödbrevsutfärdare inte 

skall bete sig otillbörligt mot mottagaren. Vilket i och för sig inte borde vara något 

problem för seriösa parter.  

13.4 Ansvarsgenombrott på grund av rättegångskostnader 

Frågan i NJA 2006 s. 420 avsåg om en konkursförvaltare som väckte talan om så kallad 

bristtäckning enligt aktiebolagslagen vid skadeståndsansvar är skyldig att tillse att 

svaranden i det målet vid ett ogillande av talan kan få ersättning för sina av domstol 

utdömda rättegångskostnader. Då det enligt TR var en ren rättsfråga inom ett område för 

skadeståndsrätt där gränserna för skadeståndsskyldighet inte var klargjorda inom 

rättsutvecklingen, hänsköt den frågan direkt till HD. Majoriteten slog fast att det i 

svensk rätt inte finns något allmänt krav på att den som är part i en rättegång skall ha 

förmågan att ersätta motpartens rättegångskostnader och något sådant generellt krav inte 

heller kan uppställas för konkursbon utan lagstöd. Majoriteten utelämnade frågan om 
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ansvarsgenombrott helt i sina domskäl, minoriteten behandlade däremot frågan då den 

tyckte det var naturligt då svarandens förlust hade uppkommit till följd av att en juridisk 

person saknade kapital att täcka motpartens rättegångskostnader.  

 Minoriteten (justitieråden Håstad och Calissendorff) anförde att 

ansvarsgenombrott traditionellt sett riktar sig mot den bakomliggande intressenten. 

Håstad och Calissendorff gör i sitt yttrande skillnad mellan frivilliga och ofrivilliga 

borgenärer. Ansvarsgenombrott skall enligt dem användas med synnerlig restriktivitet 

för frivilliga borgenärer, men om en fordringshavare är en ofrivillig borgenär bör 

inställningen till institutet bli generösare. Minoriteten fortsatte sedan med att konstatera 

att för en svarande är processen inte frivillig. Traditionellt riktar sig ansvarsgenombrott 

mot den bakomliggande intressenten, vilket i ett konkursbo är en eller flera borgenärer. 

Den menade senare att om ”ansvarsgenombrott skall komma i fråga, måste det 

dessutom krävas att det ansvariga rättssubjektet haft ett bestämmande inflytande över 

den ansvarsgrundande verksamheten”.
173

 I just det här fallet föreföll det som kravet var 

uppfyllt då staten obestritt hade påståtts vara den enda borgenären och pådrivande. Till 

skillnad från andra fall om ansvarsgenombrott hade talan inte riktats mot den 

bakomliggande intressenten, utan mot konkursförvaltaren såsom ställföreträdare. Något 

generellt ansvar ville dock inte minoriteten se, men den uteslöt inte ansvar om det 

förelåg särskilda omständigheter. Exempel på särskilda omständigheter skulle enligt 

minoriteten vara att konkursboet förvärvat ett processföremål och driver processen 

enligt ett avtal med överlåtaren där denne tillförsäkrats andel i eventuell vinst (jfr NJA 

2000 s. 144).  

 Jag tolkar det som att minoriteten erkände alla tre rekvisit som brukar åberopas 

för ansvarsgenombrott. Den inledde med att konstatera att på grund av att bakgrunden 

var en underkapitaliserat juridisk person var det naturligt att pröva frågan om 

ansvarsgenombrott, således underkapitalisering. Sedan slog den fast att det måste 

krävas bestämmande inflytande över den ansvarsgrundade verksamheten, även 

osjälvständighet slogs alltså fast. Något generellt ansvar fanns inte, men vid en 

tillräcklig grad av otillbörlighet såg det ut som om ansvarsgenombrott skulle kunna 

tänkas vinna framgång.   

 Vissa likheter med NJA 2006 s. 420 har RH 2011:24. Här hade två personer (M.E 

och O.A) startat ett aktiebolag med 100 000 kr i aktiekapital och den enda verksamheten 
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var att driva en rättsprocess mot en annan person (P.O.N). Bolaget saknade 

inkomstbringande affärsverksamhet i övrigt. Det blev en kostsam process för P.O.N. 

men det slutade med att han blev tillerkänd ersättning för rättegångskostnader på över 

en halv miljon kr. Det förnekades inte i målet att M.E och O.A använde 

aktiebolagsformen för att de skulle kunna driva en process mot P.O.N. utan att löpa 

någon risk att behöva betala hans rättegångskostnader i händelse av förlust. Både TR 

och HovR slog fast att omständigheterna i målet var så speciella att solidariskt 

personligt betalningsansvar ålades aktieägarna, M.E och O.A, för rättegångskostnaderna 

enligt principerna för så kallat ansvarsgenombrott. Skillnaden mot NJA 2006 s. 420 var 

att i RH 2011:24 hade några personer startat ett aktiebolag med förhoppningen att 

rättegångskostnaderna skulle stanna på bolaget, medan det i NJA 2006 s. 420 var ett 

konkursbo som sökte återvinning.  

 M.E och O.A ansökte om prövningstillstånd, vilket HD avslog.
174

 Med tanke på 

vilken oklarhet som finns runt institutet ansvarsgenombrott är det beklagligt att HD 

valde att inte pröva målet som verkligen kunnat ge svar på frågan om 

ansvarsgenombrott existerar och i sådant fall när och hur institutet kan tillämpas. 
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14 Ansvarsgenombrott i förarbetena 

I olika förarbeten synes det förutsättas att institutet ansvarsgenombrott existerar.
175

 

Frågan om ansvarsgenombrott borde lagregleras har behandlats i riksdagen flera gånger, 

bland annat i SOU 1987:59 vilken ledde till prop. 1990/91:198. Syftet var att kodifiera 

rättspraxis för att öka rättssäkerheten genom att skapa en enhetlig rättstillämpning och 

därigenom en högre grad av förutsebarhet.
176

 Då ansvarsgenombrott går emot 

grundprincipen med aktiebolag är det naturligtvis av hög principiell betydelse att 

rättsläget kodifieras. Lagrådet poängterade att de rättsfall som låg till grund för 

utredningen handlade om ”att från en som helhet livskraftig näringsverksamhet har 

skilts ut en sektor eller aktivitet, vilken lagts i ett särskilt företag, t.ex. ett dotterbolag. 

Detta har dock inte försetts med erforderligt riskkapital eller garantier för att kunna på 

ett affärsmässigt sätt driva sin del av verksamheten” och lagförslaget var utav mer 

generell innebörd vilket därför gör att det inte strikt handlar om en kodifiering av 

rättsläget. Den föreslagna författningstexten hade följande lydelse:  

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

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

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

ekonomiska underlag varit uppenbart otillräckligt i förhållande till verksamhetens art och omfattning samt 

till förutsebara risker. För förpliktelser på grund av avtal med viss borgenär inträder ej ansvar för 

delägare, som gjort vad som på honom skäligen ankommit för att upplysa borgenären om bolagets 

ekonomiska förhållanden.  

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

ansvarig enligt de grunder som anges i första stycket.  

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

tillämpas bestämmelserna i 4 kap. 19 och 20 §§ konkurslagen (1987:672).”
177

 

Lagrådet var kritiskt till de föreslagna rekvisiten otillbörligt samt ”uppenbart” 

otillräckligt, avseende det ekonomiska underlaget. Rekvisitet ”otillbörligt” var enligt 

lagrådet ett ord med värdeladdning som passar mindre väl som ett avgörande kriterium i 

en lagregel om undantag från en associationsrättslig grundprincip.
178

 Lagrådet ansåg 
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inte heller att utredningen på ett godtagbart sätt lyckats definiera vad som egentligen 

menades med att kapitalet var ”uppenbart” otillräckligt (underkapitalisering).
179

 

Förslaget ledde aldrig fram till att ansvarsgenombrott lagreglerades.  

 Drygt ett decennium senare var det åter dags att ta tag i frågan om 

ansvarsgenombrott skulle lagregleras. Aktiebolagskommittén diskuterade i SOU 2001:1 

möjligheterna att införa en form av generalklausul för att tillgodose kravet på lagstöd 

för en mer generell form av ansvarsgenombrott.
180

 Rekvisitet underkapitalisering 

prövades ånyo. Kommittén kom fram till att ett sådant rekvisit är väldigt problematiskt 

då ABL inte innehåller något konsolideringskrav och aktiebolag runt om i Sverige 

bedriver väldigt många olika typer av verksamheter.
181

 De hänvisade sedan till lagrådets 

kommentarer gällande prop. 1990/91:198 om att problemet ej kan avhjälpas genom att 

använda sig av rekvisitet ”uppenbart” underkapitaliserat.
182

 Kommittén kom även fram 

till att utan ett krav på otillbörlighet blir tillämpningsområdet alldeles för vidsträckt och 

de ansåg att det skulle finnas en risk att ansvarsgenombrott skulle användas i en rad fall 

där det inte var önskvärt.   

 Lagrådets uppfattning om rekvisitet ”otillbörligt” var att det skulle öka 

rättsosäkerheten i näringslivet.
183

 Kommittén fastslog att de problem som faktiskt skulle 

uppstå inte kunde avhjälpas med att man bara formulerade om rekvisitet.
184

  

 I slutändan fann lagstiftaren att behovet av att lagstifta om ansvarsgenombrott var 

mindre än de problem som skulle kunna uppstå till följd av en lagreglering, eftersom 

institutet sedan länge har fastslagits i rättspraxis. Lagstiftaren menade också att behovet 

år 2001 var än mindre än på 80-talet till följd av att lagstiftning skärpts på andra 

områden, till exempel skärpta regler i ABL om tvångslikvidation av aktiebolag, ny 

bokföringslag (SFS 1999:1078) och en ny revisorslag (1995:528).
185

  

 Ansvarsgenombrott uppmärksammades även i SOU 2008:49, dock utan ändrad 

ståndpunkt avseende behovet av lagreglering.
186

  

 Att behovet av att lagreglera ansvarsgenombrott har minskat till följd av reglering 

av andra lagar och att det därför antas att behovet av att tillämpa institutet är mindre är 

ett resonemang som till viss del övertygar. Jag ställer mig dock ändå lite kritisk till 
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slutsatsen att det skulle leda till en ökad rättsosäkerhet om ansvarsgenombrott 

lagreglerades. Det har å ena sidan slagits fast att de rekvisit som föreslås för att 

ansvarsgenombrott skall konstitueras är svårdefinierade och följden skulle därför bli en 

ökad rättsosäkerhet. Å andra sidan synes det finnas ett förtroende för domstolarna och 

att de kan använda institutet ansvarsgenombrott med hjälp av de i rättspraxis utarbetade 

förutsättningarna.  Om man utgår från att domstolarna använder sig av de rekvisit som 

enligt doktrin krävs för ansvarsgenombrott, föreligger i så fall överensstämmelse med 

de rekvisit som föreslogs i förarbetena. Av naturliga skäl är rekvisiten som tolkas fram 

ur rättspraxis däremot inte lika definierade som de hade kunnat bli genom 

förarbetsuttalanden vid lagstiftning. Det är därför svårare för en aktieägare att bedöma 

om han riskerar att drabbas av ett ansvarsgenombrott med det nuvarande systemet än 

om ansvarsgenombrott hade lagreglerats.  

 Samtidigt kan jag hålla med om att det måste vara förenat med stora svårigheter 

att försöka definiera de nämnda rekvisiten, men lagstiftaren har ett ansvar gentemot 

folket och kan knappast skylla på att det är för svårt. Ett förtroende för domstolarna är 

hedrande, men lagstiftaren smiter enligt min mening undan sitt ansvar. 
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15 Avslutande analys av ansvarsgenombrott 

Eftersom varken namnlån, bulvanskap genom kommissionsupplägg eller 

ansvarsgenombrott är lagreglerat och eftersom HD inte är tydliga med varför 

betalningsskyldighet uppstod varken i NJA 1947 s. 647 eller i NJA 1975 s. 45 går det 

inte med säkerhet att utesluta eller slå fast vilket av de olika alternativen det faktiskt 

handlade om.   

 I NJA 1975 s. 45 träffade ansvaret ett så kallat huvudbolag och inte aktieägarna 

till det bolag som tredje man från början hade riktat anspråk mot. Det behöver dock inte 

utesluta att det ändå faktiskt handlade om ett ansvarsgenombrott, även om det enligt 

min mening känns väldigt märkligt. I det tidigare presenterade lagförslaget om 

ansvarsgenombrott från SOU 1987:59 uteslöts inte möjligheten att utkräva ansvar för 

annan än aktieägare, och betalningsansvarskommittén hänvisar i SOU:n just till NJA 

1975 s. 45.
187

 Kommissionslagskommittén såg också NJA 1975 s. 45 som ett fall av 

ansvarsgenombrott.
188

 Kommissionslagskommittén anförde att ansvaret för 

rörelseförpliktelserna stöddes av att bolaget ansågs ha bedrivit verksamheten. Den 

menade också att det av rättsfall följer att ansvar vid ansvarsgenombrott normalt 

konstituerats på grunden att den ansvarige ansetts vara ”den egentlige rörelseidkaren” 

eller motsvarande.
189

 Kommissionslagskommittén gjorde sedan ett intressant uttalande: 

”Att ansvar kunnat utkrävas av annan än kontraktsparten eller den formelle rörelseidkaren - vilket strider 

mot allmänna civilrättsliga principer - har således bringats till överensstämmelse med nyssnämnda 

principer genom att omständigheterna sagts utpeka den ansvarige som den verklige kontraktsparten eller 

rörelseidkaren. Annorlunda uttryckt: Det har fastställts att den juridiska personen varit bulvan för den 

ansvarige. Som vi påpekat i vårt remissyttrande över betänkandet SOU 1987:59 går det därför inte att 

hålla isär frågan om ansvarsgenombrott från frågan under vilka förutsättningar en bakomvarande 

intressent i allmänhet blir ansvarig på grund av att bulvanskap anses föreligga.”
190

 

Lindskog är som tidigare nämnts tveksam till om det ens finns ett särskilt institut som 

kan betecknas bulvanskap. Gällande nyss citerade uttalande från kommittén menar 

Lindskog att frågan om bulvanskap kan lämnas därhän i sammanhanget. ”För att 

bulvanskap skulle vara för handen krävs ju att man eftersträvar att hålla huvudmannen 

dold av skäl som kan anses illojala i den ena eller andra meningen. Sådan illojalitet 

                                                      
187

 SOU 1987:59 s. 104f. 
188

 SOU 1988:63 s. 222. 
189

 SOU 1988:63 s. 222f. 
190

 SOU 1988:63 s. 223f. 



77 

 

föreligger normalt inte vid rörelsekommission”.
191

 Vad sedan gäller frågan om 

associationsrättsligt ansvarsgenombrott är det något som enligt Lindskog kan och skall 

hållas isär från frågan om medansvar på kommissionsrättslig grund.
192

 Lindskog frågar 

sig om man inte kan uppställa ett hypotetiskt prov. Om huvudmannen anses ansvarig 

oberoende av om kommissionären är en juridisk eller fysisk person kan ansvarsgrunden 

rimligen inte vara att hänföra till associationsrätten.
193

 Kommissionslagskommittén 

uttalade, bland annat med stöd av NJA 1975 s. 45, att även om en fysisk person är 

rörelsekommissionär skulle solidariskt ansvar kunna uppkomma.
194

   

 Lindskog har enligt min mening en god poäng med att fallet knappast borde 

hänföras till associationsrätten.  Även om ansvarsgenombrott skulle lagregleras och 

införas i ABL och även täcka in annan än aktieägare (”bestämmande inflytande”) är det 

befogat att fråga om den lagregleringen verkligen hade haft skäl för sig. Att det är 

angeläget att borgenärer kan rikta anspråk mot ljusskygga personer som missbrukar 

såväl bolagskonstruktioner som andra upplägg håller jag helt med om. Att man däremot 

tvunget vill hänföra det till aktiebolagsrätten ser jag inga skäl till. 

 Till att börja med vill jag, likt de skiljaktiga justitieråden i NJA 2006 s. 420, göra 

en uppdelning mellan frivilliga och ofrivilliga borgenärer vid frågan om en borgenärs 

rätt till betalning på grund av principerna om ansvarsgenombrott.  

En ofrivillig borgenär, som de skadelidna i NJA 1947 s. 647, hade inte en möjlighet att 

balansera risken eller kräva säkerhet av kraftverksägarna. Det finns därför skäl till en 

generösare bedömning.   

 I HD:s domskäl i NJA 1992 s. 375 uttalar domstolen att omständigheter som är 

kända för motparten vid avtalsslut inte kan åberopas till stöd för ansvarsgenombrott. Det 

är inte helt klart om HD med det uttalandet menade såväl frivilliga som ofrivilliga 

borgenärer. Bara för att HD inte, till skillnad mot minoriteten i 2006 års fall, explicit 

gjorde en åtskillnad mellan de två grupperna behöver inte det betyda att domskälen 

gäller för båda grupperna. Som nämndes i kapitel 13.3.2 tolkar jag domskälen som att 

de endast innefattar frivilliga borgenärer. För vilken nytta är kända omständigheter för 

en ofrivillig borgenär om denne ändå inte kan undvika en skada som annan vållar ens 

egendom? En ofrivillig borgenär kan inte företa de försiktighetsåtgärder frivilliga 

borgenärer kan företa. Att en ofrivillig borgenär därför skall kunna få ersättning genom 
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att ansvarsgenombrott används låter enligt min mening rimligt. Dock borde den frågan, 

likt Lindskog föreslår, lösas inom skadeståndsrätten och ej aktiebolagsrätten.
195

  

 Avseende frivilliga borgenärer är det ett annat utgångsläge. Där har en part 

möjlighet att undersöka till exempel motpartens kreditvärdighet innan han ingår avtal 

med denne. Visserligen kanske han får en felaktig uppfattning om motpartens 

kreditvärdighet om det är en bakomliggande intressent som rättsligt kan disponera över 

motpartens egendom. Samma princip är det dock också om någon har leasat, hyrt eller 

lånat egendom. Det går aldrig att vara helt säker på att en person äger all egendom som 

hon har i sin besittning, det finns därför skäl att ha viss restriktivitet för 

ansvarsgenombrott för frivilliga borgenärer. Däremot måste det finnas en gräns för hur 

otillbörlig en motpart kan vara. Var den gränsen skulle gå är, som konstaterades vid 

frågan om lagreglering av ansvarsgenombrott, svår att säga.   

 Lindskog föreslår att i den mån en person försöker skydda sig från anspråk från 

tredje man genom att ”ställa någon framför sig” kan det tänkas att personen ändå blir 

ansvarig för anspråket.
196

 Rättsgrundsatsen skulle då istället vara att den reelle 

intressenten anses vara den verklige rörelseidkaren.
197

 Lindskogs förslag liknar 

Grönfors andra typfall, där huvudmannen blir bunden i ett bulvanfall. Lindskog synes 

dock ha utökat regeln från att gälla en juridisk person till att även innefatta en fysisk 

person. 

 En annan fråga som är intressant, som berördes kort i analysen av 1975 års fall, 

kapitel 13.3.1, är vilket koppling HD ansåg fanns mellan 1947 och 1975 års fall. Det går 

att se båda fallen som bulvanfall, vilket Grönfors förordade. Kanske var det istället så 

att HD faktiskt avsåg ansvarsgenombrott, oavsett om ansvaret riktas mot aktieägarna 

eller den bakomliggande intressenten. Något klart besked kan tyvärr inte lämnas. 

 Om man dock ser 1947 års fall som ett skadeståndsrättsligt fall och 1975 års fall 

som ett bulvanfall, då har HD aldrig skapat institutet ansvarsgenombrott. Visserligen 

synes HD i 1992 års fall fastslagit att någon typ av ansvarsgenombrott existerar, men 

frågan är om Hovrätten över Skåne och Blekinge inte varit lite väl djärv i domen från 

2011. Det enda man med säkerhet kan säga är att rättsläget är väldigt oklart. Det är inte 

orimligt att tro att någon typ av ansvarsgenombrott existerar, i vart fall har parter kunnat 

åberopa institutet med framgång i underrätterna. Tills HD väljer att besvara frågan 
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ordentligt får slutsatsen sålunda vara att en talan om ansvarsgenombrott kan vinna 

framgång.  

 Man kan också fråga sig om betalningsansvar nödvändigtvis måste innebära att 

den verklige rörelseidkaren är eller anses vara avtalspart. Rättsfallen skulle kanske 

kunna tolkas som att tredje man har en dold direktkravsrätt gentemot huvudmannen. 

Något avtalsförhållande skulle i ett sådant fall inte föreligga mellan tredje man och 

huvudmannen. Om man dock tolkar fallen som namnlånsfall betyder det att 

huvudmannen har någon form av avtalsförhållande med tredje man. Om 

rättsgrundsatsen är den verklige rörelseidkaren frågar jag mig hur det hänger ihop med 

modellen om samstämmiga viljeförklaringar. Likt hur vissa författare vill utsträcka 

viljebegreppet till att gälla otydliga stödbrev, då parterna är eniga om innehållet utan att 

vara eniga om den rättsliga innebörden, kanske man även vid namnlån kan se de som att 

tredje man hade en vilja att bli bunden till den verklige rörelseidkaren. Istället för att 

laborera och utsträcka begreppen kan jag tycka att Grönfors modell om avtalsgrundande 

rättsfakta, vilken i och för sig varken är tillräckligt utredd eller har klart stöd för att den 

faktiskt har använts av HD, är en mer behändig modell. Den skulle kunna förklara 

partsbindningen på ett enkelt sätt. Man skulle således varken behöva trassla in sig med 

eventuella avsteg från aktiebolagsrättsliga grundregler eller företa en extensiv definition 

av viljeförklaring, utan istället hänföra utgångarna till avtalsrätten och de objektiva 

iakttagbara fakta.  

 Att döma av HD:s domskäl i 1992 års fall synes ansvarsgenombrott existerar i 

någon form, även om det inte är helt klart när och hur institutet kan åberopas med 

framgång. Lyckligtvis har HD, nästan 70 år efter kvarndammsfallet, till slut valt att 

bevilja prövningstillstånd för en dom om ansvarsgenombrott.
198

 Den bakomliggande 

tvisten är väldigt lik 2011 års fall och det skall bli oerhört intressant att ta del av HD:s 

dom. Någon gång under år 2015 har förhoppningsvis HD klargjort vad som gället.  
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16 Sammanfattning avdelning III 

Det finns många författare som i doktrinen påstår att ansvarsgenombrott existerar. Det 

saknas dock lagreglering om institutet, även om det har föreslagits att institutet skulle 

regleras i ABL. Efter en genomgång av rättspraxis synes det vara en rimlig slutsats att 

anta att ansvarsgenombrott existerar, men däremot är det inte helt klart vilka rekvisit 

som krävs.  De tre vanligaste är som diskuteras i doktrin är underkapitalisering, 

osjälvständighet och otillbörlighet.   

 Det finns även dem som vill göra en uppdelning mellan frivilliga och ofrivilliga 

borgenärer när frågan om ansvarsgenombrott skall prövas. En mer generös inställning 

till institutet skall då ges till de ofrivilliga borgenärerna därför att de inte har haft 

möjlighet att skydda sig på samma sätt som en frivillig borgenär (som kan använda 

olika kreditsäkringsmetoder och noggrant undersöka sin motpart innan avtal sluts). 

 En del författare synes mena att ersättningsanspråk som riktas mot en 

bakomliggande intressent av en frivillig borgenär kan lösas inom avtalsrätten, medan 

ersättningsanspråk mot en bakomliggande intressent av en ofrivillig borgenär kan lösas 

skadståndsrättsligt.  

 Ansvarsgenombrott har kunnat användas med framgång i underrätterna och tills 

HD ger ett klart prejudikat föreligger viss rättsosäkerhet om ansvarsgenombrott är 

förenlig med gällande rätt, om man väljer att definiera gällande rätt såsom att man med 

viss grad av sannolikhet kan utgå från att den aktuella regeln skulle komma att tillämpas 

av den högsta rättsinstansen om saken kom under dess prövning. 
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Avdelning IV 

17 Sammanfattning av uppsatsen 

Stödbrev är ett verktyg som ibland används av ett moderbolag för att stödja sitt 

dotterbolag då dotterbolaget vill bli beviljat ett lån. Anledningen till att just stödbrev 

används är att långivaren vill minska risken för att lånet inte blir återbetalt i 

kombination med att det låntagande bolagets moderbolag (moderbolaget) varken vill 

utfärda en borgen eller en garanti å dotterbolagets vägnar. Moderbolaget och långivaren 

har således två vitt skilda viljor. Långivaren kan antingen välja att inte bevilja lånet, 

eller kan moderbolaget och långivaren komma överens om att moderbolaget skall 

utfärda ett stödbrev. Ett stödbrev är ett medvetet otydligt åtagande som ofta brukar 

innehålla ett uttalande där moderbolaget bekräftar att det känner till lånet till 

dotterbolaget, vilket aktieinnehav det har i dotterbolaget och om det har för avsikt att 

behålla aktierna. Stödbrev brukar också ofta innehålla upplysning om vad moderbolaget 

tidigare haft för policy gentemot sitt dotterbolag, till exempel att det försett sitt 

dotterbolag med extra kapital om det varit nödvändigt, och hur det har tänkt agera i 

framtiden. En del stödbrev innehåller också någon form av garantiliknande utfästelse. 

 AvtL bygger på tillits- och löftesteorin. Utgångspunkten för hur avtal sluts är att 

en part lämnar ett anbud som den andra parten kan acceptera eller avböja. Om ett anbud 

och en accept speglar varandra sluter parterna avtal. Vid stödbrev har utfärdare och 

mottagare motsatta ståndpunkter avseende stödbrevets rättsliga innebörd, dock har 

parterna varit eniga om stödbrevsinnehållet. Då det är öppen, och inte dold, dissens har 

stödbrev ansetts binda parterna till det som domstolen tolkar att stödbrevet innebär. 

I doktrinen finns det en ståndpunkt om att faktumet att parterna är ense om stödbrevets 

slutliga innehåller får anses innebära att det föreligger en gemensam partsvilja. Det 

finns dock också en ståndpunkt om att den synen går ifrån begreppet vilja i klassisk 

avtalsrättslig mening. Istället föreslås det att man skall använda sig en av Grönfors 

föreslagen modellen om avtalsgrundande rättsfakta. Den modellen innebär att hänsyn 

tas till objektiva iakttagbara fakta såsom de framträder för en yttre betraktare, utan att ta 

hänsyn till parternas vilja. Modellen om avtalsgrundande rättsfakta synes enligt min 

mening ha goda skäl för sig att användas vid otydliga stödbrevsutfästelser. 

 Då utfärdaren och mottagaren saknar en gemensam partsvilja avseende 

stödbrevets rättsliga innebörd skall stödbrevet, för att vara lyckat, vara otydligt. Om det 
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klart framgår vad stödbrevet innebär försvinner stödbrevets funktion. Då hade 

stödbrevet till exempel kunnat ersättas av en borgensutfästelse. Att parterna kan skjuta 

risken på framtiden är just det som ger stödbrev dess funktion.  

 Om det låntagande bolaget inte kan återbetala lånet torde långivaren börja med att 

kontakta det låntagande bolagets moderbolag. Om stödbrevet kan ligga till grund för en 

juridisk betalningsförpliktelse eller inte är i det här läget fortfarande oklart. Många 

aktörer på marknaden är väldigt måna om sitt anseende och att inte stödja sitt 

dotterbolag kan ge negativ publicitet och försvåra i framtida affärsförhandlingar. 

Stödbrevet fungerar i det här läget som en moralisk förpliktelse för moderbolaget som 

själv väljer om det vill betala sitt dotterbolags lån eller inte.   

 Om moderbolaget väljer att inte själv återbetala lånet, kanske för att även det är i 

ekonomiskt trångmål eller för att det helt enkelt inte vill, blir långivaren tvungen att ta 

stödbrevet till domstol för tolkning. Domstolen skall med vanlig avtalsrättslig tolkning 

fastställa vad stödbrevet egentligen innebär. Om stödbrevet tolkas så att det innebär ett 

borgensliknande åtagande för utfärdaren blir utfärdaren betalningsskyldig. Även om 

domstolen anser att stödbrevet inte innebär ett borgensliknande åtagande betyder inte 

det att långivaren har slut på alternativ. Ett stödbrev kan också ge upphov till 

utomobligatoriska förpliktelser enligt principerna om culpa in contrahendo.  

 Om domstolen anser att utfärdaren inte gjort sig skyldig till culpa in contrahendo 

och att stödbrevet inte heller kan anses innebära ett borgensliknande åtagande för 

utfärdaren börjar alternativen för mottagaren ta slut. Ett sista försök kan göras, 

domstolen kan pröva huruvida det föreligger omständigheter som kan ge upphov till 

ansvar enligt principerna om ansvarsgenombrott.  

 Med ansvarsgenombrott avses ett undantag från den aktiebolagsrättsliga 

huvudregeln om att aktieägare inte är personligt betalningsansvariga för sitt bolags 

skulder. Institutet saknar lagreglering, men en del författare anser att HD har skapat 

institutet genom prejudikat. Förespråkare för ansvarsgenombrott menar att de rekvisit 

som troligtvis krävs för att konstituera ett ansvarsgenombrott är underkapitalisering, 

osjälvständighet och otillbörlighet.  

 Långivaren har ju inte bara ett avtalsförhållande. Långivaren har dels ett 

avtalsförhållande med stödbrevsutfärdaren, dels ett avtalsförhållande med det 

låntagande bolaget. Vid frågan om ansvarsgenombrott är avtalsförhållandet med det 

låntagande bolaget som är av primär betydelse. Genom ansvarsgenombrott skulle man 

kunna ”tränga igenom” aktieägarens, i det här fallet moderbolaget tillika 
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stödbrevsutfärdaren, sedvanliga frihet från personligt betalningsansvar och därmed 

utkräva betalning till följd av låneavtalet. Stödbrevet fungerar i den här situationen 

eventuellt som en förstärkande anledning till varför ansvarsgenombrott skall beviljas. 

Anledningen skulle eventuellt vara att det finns en lojalitetsplikt mellan 

stödbrevsparterna som sänker kravet på vad som anses vara otillbörligt. Något svar i 

rättspraxis finns det dock inte, men utfärdare gör bäst i att ta sig i akt. 

 I rättspraxis har det på senare tid gjorts en uppdelning mellan frivilliga och 

ofrivilliga borgenärer. Den tidigare kategorin har inte ansetts lika skyddsvärd som den 

senare och det har därför ansetts att större restriktivitet skall tillämpas för frivilliga 

borgenärer. Av rättspraxis att döma synes en stödbrevsmottagare inte kunna åberopa 

omständigheter som denne kände till vid avtalsslutet vid frågan om ansvarsgenombrott. 

Det faktumet kan dock knappast innebära att en långivare skall slarva med 

undersökningen av sin klient. Det finns ingen anledning till att rättsväsendet skulle 

premiera långivare som inte fullgör sin undersökningsplikt. Snarare lär HD:s domskäl 

innebära att det krävs att moderbolaget undanhållit information eller på annat vis varit 

illojal och agerat på ett otillbörligt sätt för att mottagaren kunna vinna framgång med en 

talan om ansvarsgenombrott.  

 Ansvarsgenombrott är ett omdiskuterat institut. Flera författare i doktrinen tolkar 

de rättsfall som ofta åberopas till stöd för ansvarsgenombrott egentligen kan förklaras 

på skadestånds- och avtalsrättsrättslig väg. NJA 1947 s. 647 har till exempel ansetts 

vara ett exempel på en äldre skadeståndsrättslig princip som gällde innan SkL:s 

ikraftträdande, nämligen att arbetsgivaren var ansvarig för skador som en självständig 

driftsledning vållade. NJA 1975 s. 45 har av vissa författare ansetts vara ett exempel på 

namnlån. Det mesta i rättspraxis tyder på att HD aldrig har låtit en part vinna framgång 

med en talan om ansvarsgenombrott, däremot har underrätterna explicit tillåtit det. 

 HD har, efter väldigt många år, till slut valt att bevilja prövningstillstånd för en 

dom om ansvarsgenombrott. Någon gång under 2015 kommer det besvaras huruvida 

institutet existerar eller inte, samt vad som krävs för att konstituera ett 

ansvarsgenombrott.  
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