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1  Inledning 
1.1 Bakgrund och problemformulering 
Med undantag för sakrätten och diverse regleringar ägnade att skydda konsumenter och 

tredje män kan man säga att civilrätten som huvudregel reglerar hur och när ansvar för 

olika förpliktelser uppstår mellan två fristående parter. Ett exempel på detta är avtalet, som 

är subjektivt begränsat såtillvida att det som huvudregel bara binder dessa två parter genom 

att tillerkänna dessa rättigheter och förpliktelser gentemot varandra. Grundtanken inom 

skadeståndsrätten förhåller sig på samma sätt med några undantagsfall – den som har orsa-

kat skadan ska ersätta den skadelidande. 

 Undantagen från denna begränsning i ansvarssubjekt är dock flera, och ett av de mest 

diskuterade undantagen som hittills endast talats om i ett associationsrättsligt sammanhang 

är det så kallade ansvarsgenombrottsinstitutet. Rättsföljden vid tillämpning av detta institut 

är att ansvaret för en förpliktelse åläggs någon annan än den som formellt sett är att se som 

det ansvariga subjektet. I klassisk mening rör det sig om aktieägarnas ansvar i förhållandet 

aktieägare-aktiebolag där huvudregeln är att aktieägaren inte ansvarar för aktiebolagets för-

pliktelser, 1 kap 3 § aktiebolagsbolagen (2005:551), ABL. 

 Undantagen till friheten från personligt ansvar för aktieägare är strikta, restriktivt utfor-

made och lagreglerade. Exempelvis kan nämnas att personligt ansvar utlöses för styrelse, 

företrädare och aktieägare vid ett misslyckande att följa de i 25 kap ABL stadgade tvångs-

likvidationsreglerna för aktiebolag. Därtill finns skyddsinstrument i form av återbärings-

skyldighet jämte bristtäckningsansvaret vid olovliga värdeöverföringar enligt 17 kap ABL, 

samt ett antal bestämmelser utanför ABL som kan medföra ansvar för aktieägare. Gemen-

samt för dessa är att de är ägnade att skydda aktiebolagets borgenärer mot sådana transakt-

ioner som inte är affärsmässiga och som innebär att aktiebolaget på ett otillbörligt vis drän-

eras på tillgångar.1 

 Ansvarsgenombrottsinstitutet har, till skillnad från instrumenten som har nämnts ovan, 

tillämpats i ett fåtal fall där omständigheterna har varit sådana att domstolen inte har haft 

andra rättvisa lösningar att tillgå. I tillämpningen av institutet har domstolarna av förutsäg-

barhetsskäl uppvisat stor restriktivitet eftersom det har rört sig om ett oreglerat undantag 

till den lagligt stadgade friheten från personligt ansvar. Detta ställer givetvis till med pro-

blem i den framtida tillämpningen, då institutet i sig inte har tillämpats konsekvent och som 

nedan ska visa sig även antagit andra namn och sträckt sig långt förbi aktiebolagsrätten. 

                                                
1 Se exempelvis angående tvångslikvidationsreglerna prop 1895:6 s 126, 1975:103 s 103f, 2000/01:150 s 34f, 
SOU 2009:34 s 265.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Frågan om vad som utlöser ett ansvarsgenombrott är omdiskuterad – det till och med häv-

dats att institutet inte alls existerar i svensk rätt. Denna uppfattning synes vara förlegad i 

och med det ömsom belysande, ömsom fördunklande målet som avgjordes av HD under 

hösten 2014.2 De frågor som kommer att behandlas i denna uppsats är när och i vilken 

mån förpliktelser kan övervältras på en part som står ”bakom” ett visst formellt ansvarigt 

subjekt. Det är i denna vida mening som institutet ansvarsgenombrott ska undersökas.  

 Uppsatsen ska i sitt genomförande innefatta en beskrivning av hur en ansvarsgenom-

brottssituation kan se ut och lösas, och i vilka situationer en framgångsrik ansvarsgenom-

brottstalan skulle kunna göras gällande. Därtill belyses institutet ur en teoretisk synvinkel i 

syfte att klargöra vilka slags ändamål som ligger och borde ligga bakom institutet. 

 Mer konkret är skall syftet uppfyllas genom att besvara följande frågor: 

- Behövs och existerar ansvarssgenombrott i svensk rätt?  

- Finns det olika typer av ansvarsgenombrottssituationer?  

- Vilka skillnader i bedömningen föreligger i olika typer av ansvarsgenombrottssi-

tuationer? 

 

1.3 Begreppsterminologi 
För att besvara mina frågor har jag behövt göra ansvarsgenombrottsinstitutet överblickbart 

genom att systematisera det. På grunder som ska behandlas nedan kommer ett system med 

fyra olika typer av ansvarsgenombrottsfall att presenteras. Jag har funnit det lämpligast att 

basera detta system på vilket slags förhållande som föreligger mellan den bakomliggande 

intressenten och det formellt ansvariga subjektet. Med ”den bakomliggande intressenten” 

avses det rättsliga subjekt som utövar reell kontroll över det subjekt som vidtagit en viss 

rättshandling – som i sin tur refereras till som ”det formellt ansvariga subjektet”. Via en 

genomgång av rättspraxis når jag slutsatsen att det finns två typer av sådana förhållanden. 

Dessutom föreligger ännu en indelning som baserar sig på förhållandet mellan det formellt 

ansvariga subjektet och den borgenär som åberopar ansvarsgenombrottsinstitutet. 

 Avseende den första indelningen finns vad jag kommer att kalla vertikala förhållanden, 

som innebär att förhållandet mellan parterna på svarandesidan i huvudsak grundas på lag – 

exempelvis mellan aktieägare och aktiebolag, eller ekonomisk förening och dess medlem. 

För det andra finns även sådana förhållanden som jag betecknar som horisontella, där detta 

förhållande antingen grundar sig på avtal eller en reell, objektivt påvisbar, maktutövning. 

                                                
2 NJA 2014 s 877. 
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Det horisontella ansvarsgenombrottet omfattar bland annat det som tidigare beskrivits som 

bulvanförhållanden, kommissionärsförhållanden och namnlån. 

 När det gäller den andra indelningen har HD i rättspraxis flera gånger uttalat att man vid 

tillämpning av ansvarsgenombrottsinstitutet ska göra åtskillnad mellan frivilliga och ofrivilliga 

borgenärer på kärandesidan. Med frivilliga borgenärer avses sådana som på egen hand har 

gett sig in i avtalsförhållande med det formellt ansvariga subjektet och som därefter stäm-

mer in den bakomliggande intressenten. De ofrivilliga borgenärerna har däremot stämt in 

intressenten på utomobligatorisk grund, då de har lidit skada till följd av åtgärder som vid-

tagits av det formellt ansvariga subjektet, oftast till följd av subjektets insolvens. Man kan 

med fördel ha följande figur i åtanke vid läsning av uppsatsen. 

 
 

 
 

1.4 Metod och material 
Vid studierna av ett institut som är så pass oreglerat i svensk rätt, har en normal rättsdog-

matisk metod inte varit tillfredsställande. Trots att domstolarna själva har resonerat och 

även fastställt domar med hjälp av institutet föreligger nämligen stora tveksamheter bland 

praktiker, rättsvetenskapsmän och lagstiftare avseende dess tillämpning. Detta blir tydligt 

när man begrundar rättskällorna i samtliga led, vare sig det rör sig om propositioner inne-

hållande förslag till lagstiftning om institutet eller enskilda författares åsikter i doktrinen. 

Detta har lett mig till att diskutera och analysera institutet utifrån ”ett blankt papper”, där de 

lege lata- och de lege ferenda-tankar i mångt och mycket sammanblandas. Detta innebär givet-

vis att min metodik måste klargöras ytterligare. 

 I grunden har ett teleologiskt tankesätt tillämpats. Med detta avses att de bakomliggande 

tankarna, intressena, och syftena med institutet och i förlängningen  även det rättsområde 
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inom vilket det ingår, har klargjorts. Dessa har sedan varit ledande i en analys av materialet 

och tillämpningen av institutet. Rättskällorna har i detta avseende varit närmast historiska 

och sammanhållna framställningar på detta område är på det stora hela väldigt få till antalet. 

Avgränsningar har gjorts här för att inte glida ifrån juridiken som ämne alltför mycket, en 

ansträngning har gjorts för att uppsatsen ska få en konkret juridisk grund. Detta angrepps-

sätt har tillåtit mig att med lätthet skifta från helhets- till detaljnivå på ett smidigt sätt, då 

samtliga institutets delar såsom det har utmärkt sig i de högsta rättskällorna – högsta dom-

stolens praxis –  ständigt har kunnat jämföras med syftena bakom det rättsområde till vilket 

det tillhör. 

 Just rättspraxis har spelat en oerhört kritisk roll för den metod som har tillämpats. I 

uppsatsen beaktas rättsfall från 1928 till 2015 – och mycket har också förändrats i domsto-

larnas framställning av domskäl och domslut under denna period. Från korta och koncisa 

domar, där endast de mest kritiska omständigheterna för domslutet radas upp, har domskä-

len idag nästan nått en essäliknande form. En stor del av denna utveckling kan givetvis 

hänföras till att klarhet i domslutet har varit eftersträvansvärd, men detta får konsekvensen 

att så många omständigheter riskerar uppfattas som kritiska att läsaren endast med svårig-

het kan utkristallisera de verkligt viktiga faktorerna för domslutet. Här har jag återigen valt 

att tolka och implementera domstolarnas domskäl enligt ett teleologiskt synsätt och med 

beaktande av tidigare praxis på området. 

 Eftersom praxis som explicit behandlar ansvarsgenombrottsinstitutet har varit sparsam 

har det varit nödvändigt att undersöka andra typer av rättsliga instrument som existerar för 

att tillgodose samma intressen som institutet gör. En sådan undersökning har genomförts i 

syfte att uppmärksamma luckor i lagstiftningen där det föreligger intressen som ett an-

svarsgenombrottsinstitut borde tillgodose. När även detta har varit otillräckligt – ibland på 

grund av otillräckliga samband mellan de olika juridiska verktygen, andra gånger på grund 

av att underlaget även då har varit otillräckligt för att dra konkreta slutsatser – har det 

krävts att andra rättskällor tillgripits. 

 I första hand har det rört sig om svensk doktrin i frågan. I uppsatsen har jag dock syftat 

till att göra analysen så pass självständig som möjligt, varför jag i huvudsak uppmärksam-

mat författares åsikter i frågan i den mån de själva inte har återupprepat andra författares 

åsikter i deras analyser av rättspraxis. Bristen på underlag för analys har emellertid gjort att 

många författare har uttryckt sig mycket försiktigt avseende ansvarsgenombrottsinstitutet. 

 Som sista del i min undersökning har jag varit vänt blicken till det amerikanska rättssy-

stemet, de där ansvarsgenombrottsinstitutet har varit relativt välutvecklat i förhållande till 
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Sveriges version av detta legala instrument. Anledningen till att jag har valt just amerikansk 

rätt som föremål för undersökningen är att det finns en otrolig mängd material att tillgå i 

form av doktrin och praxis, till skillnad från de flesta andra rättsystem. Det största proble-

met som har uppstått i jämförelsen har onekligen varit att min analys av amerikansk rätts-

praxis inte uppburit samma självständighet som min analys av svensk rätt. Dessa tillkorta-

kommanden har tacklats med hjälp av amerikansk doktrin i ämnet.  

 

1.5 Ämnesval och avgränsningar 
Ett stort problem med att undersöka ett rättsinstitut som verkar sväva över hela civilrätten 

består bland annat av svårigheten att avgränsa promemorian till ett enda rättsligt område.  

 Denna uppsats kommer att inledningsvis fokusera på associationsrättsliga sammanhang, 

men eftersom den rättspraxis som berör ansvarsgenombrottsinstitutet omfattar så många 

andra stora rättsområden, såsom skadestånds- och avtalsrätt, kommer även dessa att utgöra 

en grund för argumentationen och slutsatserna. 

 I syfte att göra uppsatsen så koncentrerad som möjligt har jag i huvudsak bortsett från 

att ifrågasätta eller nå några slutsatser kring klassiska bulvanförhållanden och liknande typer 

av rättsfigurer, såvida inte dessa har relevans för institutets tillämpning. 

 

1.6 Disposition 
Eftersom ansvarsgenombrottsinstitutet är så pass omfattande insåg jag snabbt att varje 

försök till att filtrera institutet till olika av rekvisit för att sedan diskutera dessa enskilt, 

skulle resultera i ett arbete som inte tillför så mycket som jag skulle önska till rättsveten-

skapen. Jag har därför valt att skriva uppsatsen på ett sätt som på sina håll har medfört 

längre kapitel än vad som i vanliga fall kan förväntas i en examensuppsats. Utrymmet har i 

första hand disponerats utefter den egna analysen, varför de deskriptiva delarna ofta är 

koncisa i sin utformning. 

 Inledningsvis ska jag redogöra för de två rättsfall där högsta domstolen uttryckligen till-

lämpar ansvarsgenombrottsinstitutet. I syfte att utveckla domskälen i dessa rättsfall och ge 

grund för konstruktionen av det system som jag sedan presenterar kommer jag att gå ige-

nom andra typer av ansvarsgenombrottsliknande rättspraxis, där ansvaret för vissa förplik-

telser har åvilat andra parter än den som framstår som det formellt ansvariga rättssubjektet. 

Genom detta undersöks huruvida det föreligger några gemensamma nämnare i rättspraxis 

för när ett ansvarsgenombrott i vidare mening ska kunna utlösas. 
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  Efter detta avsnitt ser jag över huruvida det har förekommit några särskilda uttalanden 

angående sagda praxis i motiv och doktrin. Syftet med detta avsnitt är att ytterligare klar-

göra de ibland mycket dunkelt skrivna domskälen som förekom i äldre praxis. Olika slags 

systematiseringsförsök från framstående författare kommer här redogöras för och analyse-

ras. 

 Därefter blickar jag ut mot den amerikanska rätten. Detta görs i syfte att belysa att det 

finns inneboende problem i det moderna rättssystemet som har skapat ett verkligt behov 

av ett rättsligt skyddsinstrument i form av ett ansvarsgenombrottsinstitut. Som jag beskrev i 

metodavsnittet valdes just amerikansk rätt för att ansvarsgenombrottsinstitutet där är rela-

tivt välutvecklat i förhållande till de flesta andra rättssystem. 

 I nästkommande avsnitt beskrivs några situationer och förslag till lösningar på dessa 

som föranleder frågor som har med ansvarsgenombrottsinstitutet att göra. Kapitlet ämnar 

att exemplifiera hur man kan tackla olika slags omständigheter i egenskap av borgenär. Av-

slutningsvis sammanfattas de slutsatser som har nåtts i föregående avsnitt.  

2  Allmänt om ansvarsgenombrott 
2.1 Aktiebolagsrättsligt ansvarsgenombrott 
En av de största fördelarna med aktiebolaget som självständigt rättssubjekt är frånvaron av 

personligt betalningsansvar för ägarna av subjektet. Aktiebolaget anses vara en av de stora 

revolutionerande ekonomiska innovationerna under 1900-talet och har medfört oräkneliga 

ekonomiska fördelar för samhället. Ändamålen med aktiebolagsinstitutet är att främja det 

ekonomiska risktagandet och därigenom öka den ekonomiska omsättningen i syfte att 

gynna samhällsekonomin. Genom frånvaron av det personliga betalningsansvaret upp-

kommer emellertid flera intressekonflikter i relation till aktiebolagets borgenärer, och för 

att balansera  olika intressen har ett flertal regler tillkommit för att skydda olika borgenärer 

mot ett alltför riskfyllt beteende från ägarnas och bolagsledningens sida. Främst kommer 

dessa till uttryck i de skadeståndsregler som stadgas i 29 kap ABL, samt de tvångslikvidat-

ionsregler som stadgas i 25 kap ABL. Reglerna utgör huvudsakligen ett slags kapitalskydd 

och innebär under vissa förutsättningar ett undantag från frånvaron av det personliga be-

talningsansvaret för aktieägare. 

 Som det kommer att visa sig nedan är dessa regler inte alltid tillräckliga för att skydda 

aktiebolagets borgenärer. I praxis har det uppkommit av lagstiftaren oförutsedda situation-

er, som fått följden att domstolarna själva har varit tvungna att skapa olika regler för när 

aktiebolagets ägare är ansvariga för aktiebolagets skulder. Man skulle kunna hävda att dessa 
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situationer uppkommer utifrån det faktumet att aktiebolaget, trots existensen av en juridisk 

person, egentligen inte är annat än en rättslig fiktion och ett herrelöst skal – till dess att 

verkliga människor utövar sin kontroll över det. 

 Det första rättsfallet där ett renodlat utomobligatoriskt ansvarsgenombrott aktualisera-

des var i NJA 1947 s 647. Svarandena, som bestod av Nyköpings stad jämte ett antal andra 

kraftverksägare, hade bildat ett intressentbolag i syfte att förvärva den s k Sibrodammen. 

Genom intressentbolaget, och troligen uteslutande i syfte att öka kapaciteten hos sina re-

spektive vattenkraftverk som var utplacerade längs samma vattendrag som reglerades av 

dammen, hade ägarna utövat olaglig dämning. Därigenom översvämmades kärandens mar-

ker, varför käranden till en början instämde intressentbolaget för ersättning av skadorna. 

Bolaget i fråga hade emellertid inga andra tillgångar än själva dammen, och försattes i kon-

kurs kort efter att domen i det första målet föll. I NJA 1947 s 647 stämde därför käranden 

in svarandena på den grunden, att svarandena hade gjort en obehörig vinst på kärandens be-

kostnad, och att de därför borde anses vara skyldiga att ersätta skadan. 

 Av domskälen går att utläsa att det var relevant att bolaget i fråga tillskapats i ett enda 

syfte och att ägarna fullgjorde detta syfte på ett sådant sätt att svarandens egendom lidit 

skada. 3 Dessutom lade domstolen vikt vid att aktiekapitalet var lågt, att bolagets kostnader i 

den mån de inte tagit i anspråk aktiekapitalet fortlöpande finansierades genom tillskott av 

ägarna, och att bolaget hade försatts i konkurs. Domstolen uttalade att intressentbolaget 

bara varit ett verkställighetsorgan och inte bedrivit någon självständig verksamhet. HD ålade 

aktieägarna i intressentbolaget fullt ansvar att ersätta skadorna på svarandens marker. 

 En första anmärkning är att HD inte lade någon större vikt vid något slags obehörig 

vinst-resonemang som hade varit möjligt att göra här. Rättsfallet rörde trots allt en uto-

mobligatorisk skada som orsakats av ett bolag. Kärandenas yrkanden verkar ha syftat till att 

det är själva styrningen av bolaget som medgett svarandenas vinster på kärandens bekost-

nad. Bolaget har enligt domstolen endast utgjort ett verkställighetsorgan – på samma sätt som 

ett slagträ kan utgöra ett verktyg vid sakskada. För att försöka komma runt faktumet att det 

är bolaget som formellt sett vidtagit de skadegörande handlingarna argumenterar domsto-

len för att frånta bolaget dess juridiska personlighet. Här uttrycker HD att intressentbolaget 

var osjälvständigt och bara formellt tillskapat i syften som inte kan anses vara förenliga med 

ändamålen bakom friheten från det personliga betalningsansvaret. 

                                                
3 Högsta domstolen lade vikt vid flera faktorer som sedermera har behandlats upprepade gånger i doktrinen. 
Jag väljer härvid att till en början göra en från doktrinen fristående analys, och därefter väga in andra författa-
res synvinklar i ett senare kapitel. 
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 Aktiebolaget som institut bygger på förutsättningen att aktieägare inte är ansvariga för 

aktiebolagets skulder. På grund av detta kan ett undantag från denna förutsättning, som 

prejudikatet medför, inte läsas på ett vidlyftigt sätt. Av förutsägbarhetsskäl gäller detta i 

synnerhet när undantaget inte följer av lag. Genom en restriktiv tolkning av rättsfallet kan 

prejudikatet formuleras så att aktieägare endast drabbas av ansvar då ett aktiebolag, som 

inte bedrivit någon självständig verksamhet eller haft en självständig ekonomi utan endast 

utnyttjats som ett verkställighetsorgan av aktieägarna, har skadat tredje man. Man kan gi-

vetvis fråga sig om alla typer av borgenärer ska omfattas, hur aktieägarstrukturen ska se ut 

och hur osjälvständigt aktiebolaget måste vara. Domskälen ger dock inte någon ledning i 

dessa frågor, och någon diskussion som uteslutande är baserad på rättsfallet ter sig konstlad 

och kommer mycket snabbt att urarta i ren spekulation. 

 Eftersom rättsfallet inte ger mycket ledning på egen hand är det därför av intresse att ta 

upp det i HD nyligen avgjorda rättsfallet NJA 2014 s 877 som får anses vara det enda andra 

rättsfallet som ger ett bifall till en ansvarsgenombrottstalan. Svarandena i rättsfallet hade 

bildat ett aktiebolag i syfte att föra en skadeståndsprocess gentemot käranden, och samti-

digt gardera sig mot eventuella omfattande rättegångskostnader vid förlust. När bolaget 

hade förlorat processen försattes det omedelbart i konkurs till följd av motpartens fordran 

på rättegångskostnader gentemot aktiebolaget. Käranden väckte därför talan mot svaran-

dena och yrkade att dessa solidariskt skulle förpliktas att betala rättegångskostnaderna i 

skadeståndsprocessen. 

 HD inleder domskälen med att försiktigt uttala sig om att en ansvarsgenombrottsregel 

av den sort som har yrkats i målet kan ha olika grunder och förklaras på olika sätt. Om 

NJA 1947 s 647 talas sparsamt, och HD menar att rättsfallet innebar att aktieägarna blev 

ersättningsskyldiga på grund av allmänna skadeståndsrättsliga regler.4 Därefter gör HD 

skillnad mellan frivilliga och ofrivilliga borgenärer och menar att de sistnämnda intar en 

särställning som innebär att de kan vara i behov av ett förstärkt rättsskydd.5 Käranden an-

sågs ha utgjort en sådan ofrivillig borgenär, då denne inte kunde ha undvikit att bli indragen 

i en rättegång. 

 I domskälen tar HD upp sådana omständigheter som sammanfaller med det inledande 

ställningstagandet. Det fastslås att aktiebolaget endast utgjort ett medel för svarandena att 

kunna driva en rättsprocess med en begränsad risk för ekonomiska konsekvenser och att de 

                                                
4 Troligtvis rör det sig här om en modifierad version av det som inom skadeståndsrätten brukar kallas för 
principalansvar. Om detta se närmare Zackariasson, Direktkrav s 88 med hänvisning till Hellner, Skade-
ståndsrätt s 149ff. 
5 Här finns en tydlig koppling till minoritetens skiljaktiga motivering i NJA 2006 s 420, vari samma inställning 
uttrycktes. 
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ekonomiska transaktionerna i bolaget endast rörde förvärvet av processföremålet samt 

egna ombudskostnader som finansierades genom motsvarande inbetalningar till bolaget.6 

Slutsatsen är att arrangemanget endast syftat till att kringgå rättegångsbalkens regler om 

ansvar för rättegångskostnader, och därmed till att rubba det incitament och den balans 

som dessa regler avser att åstadkomma.7 

 När man ställer 2014 års fall i relation till NJA 1947 s 647 finner man många likheter 

och kan därför dra vissa slutsatser, som alltjämt bör grunda sig i en restriktiv tolkning av 

båda rättsfallen. I båda fallen hade bolag tillskapats i ett enda syfte och dess verksamhet har 

finansierats genom regelmässiga inbetalningar från aktieägarna. Någon självständig verk-

samhet har inte bedrivits. Det sätt som verksamheten har bedrivits på har medfört skada på 

en ofrivillig borgenär – i 1947 års fall genom att bolaget orsakat faktisk skada på egendom 

och mark, och i 2014 års fall genom att man dragit in en part i en rättegång där dennes 

eventuella rättegångskostnader aldrig skulle kunna bli ersatta av bolaget. I 2014 års fall ut-

vecklas det sistnämnda genom att HD uttalar sig om när den ofrivilliga borgenärens behov 

av rättsskydd kan föranleda ett ansvar för annan än bolaget, och att denna bedömning 

bland annat ska bero på vilken slags fordring det rör sig om och ändamålet bakom den 

rättsregel som fordringen vilar på. 

 Ett nyligen avgjort hovrättsfall belyser ansvarsgenombrottsinstitutet ytterligare när frivil-

liga borgenärer är inblandade.8 I fallet hade vissa garantiutfästelser från ett bolag (säljbola-

get) som var del av en koncern där toppen och flera styrelseledamöter, som tillika utgjorde 

svarandeparterna, inte kunnat uppfyllas som del av en överlåtelse av ett dotterbolag till 

kärandeparten. I överlåtelseavtalet framgick bland annat att säljbolaget skulle garantera att 

tillgångarna i dotterbolaget inte skulle avvika från vad som varit avtalat. Man garanterade 

även att dotterbolaget inte skulle ha åtaganden eller förpliktelser som skulle medföra krav 

på betalning jämte ett antal andra garantier i händelse av tredje parts krav gentemot dotter-

bolaget. Till detta hör att dotterbolaget i fråga tidigare hade ingått en annan affär om över-

låtelse av vissa av sina egna dotterbolag till en tredje part – en affär som potentiellt kunde 

innebära en återgång av överlåtelsen till följd av vissa åtaganden gentemot den tredje par-

ten.  

 När affären mellan dotterbolaget och kärandebolaget genomförts ville tredje part häva 

avtalet mellan den tredje parten och dotterbolaget. Under den process som tredje man 

förde mot dotterbolaget hade detta fusionerats upp i kärandebolaget, vilket då tog över 

                                                
6 Jfr resonemanget kring intressentbolaget som ett verktyg ovan.  
7 NJA 2014 s 877, referatet s 891. 
8 Svea Hovrätts dom i mål nr T 7360-14, meddelad den 29 september 2015. 
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processen i egenskap av svarandepart. Sedermera förlorade kärandebolaget denna process, 

varför ett betalningsanspråk riktades gentemot säljbolaget till följd av de ovan nämnda ga-

rantiutfästelserna. 

 När tredje part väckte talan gentemot dotterbolaget flyttades tillgångarna i säljbolaget till 

ett av svarandeparterna kontrollerat systerbolag, vilket i praktiken innebar att säljbolaget 

inte innehade några tillgångar överhuvudtaget. Till följd av det sätt som transaktionen ge-

nomfördes på hade dock nettotillgångarna i säljbolaget inte förändrats. 

 Betalningsanspråket avvisades av säljbolaget, vilket ledde till att kärandebolaget väckte 

talan i skiljedomstol. Kort därefter gick säljbolaget i konkurs, och talan bifölls i skiljedom-

stolen då konkursförvaltaren och konkursbolaget valde att inte delta i skiljeförfarandet.  

 Talan väcktes därefter av kärandebolaget gentemot svarandeparterna. Käranden yrkade 

att skadestånd skulle utgå med det belopp som hade förlorats i tvisten med tredje man, till 

följd av de garantier som hade getts av säljbolaget. Den första grunden var att ett ansvars-

genombrott skulle ske eftersom det var otillbörligt att lämna felaktig information om risken 

för tredje mans framtida krav eller lämnandet av garantier. Den andra grunden var att det 

skulle vara otillbörligt att överlåta de tillgångar som fanns i säljbolaget till ett systerbolag, då 

det innebar att en infrielse av bolagets förpliktelser enligt garantiåtagandena gentemot kä-

randen omöjliggjordes.  

 Den första grunden förkastades av hovrätten då det inte ansågs vara visat att någon 

otillbörlighet förelåg i överlämnandet av information angående riskerna med affären. Inte 

heller var det otillbörligt att lämna garantier från säljbolaget, då kärandeparten var väl inför-

stådd med att detta var ett nystartat bolag som bildades i syfte att möjliggöra affären, och 

att det därför fick anses vara förenat med en avsevärd affärsmässig risk att acceptera garan-

tier från endast säljbolaget. Insikten om riskerna var något som bevisades av det faktum att 

kärandebolaget försökte få ett borgensåtagande från svarandena under förhandlingsproces-

sen. 

 Avseende själva överlåtelsen av tillgångarna till systerbolaget konstaterar hovrätten in-

ledningsvis att säljbolagets nettotillgångar inte har påverkats och att vårdeöverföringen 

därmed inte är oförenlig med ABL. Hovrätten uttrycker följande: 

 

Det torde dock stå klart att transaktionen försämrade möjligheterna för [säljbolaget] att i framti-

den kunna generera intäkter eftersom det efter transaktionen endast fanns begränsade tillgångar 

i bolaget.9 

                                                
9 Svea Hovrätts dom i mål nr T 7360-14, meddelad den 29 september 2015, originaldomen, s 7. 
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I relation till detta ställs dock att käranden under förhandlingarna hade haft förutsättningar 

att kräva borgensåtaganden, eller kräva att verksamheten i säljbolaget skulle fortskrida för 

att säkerställa eventuella anspråk från kärandens sida. Sammantaget drar hovrätten slutsat-

sen att överlåtelsen av tillgångarna inte innebar något sådant kvalificerat otillbörligt age-

rande från svarandeparternas sida att ett ansvarsgenombrott skulle komma på fråga.  

 Man kan kritisera hovrättens resonemang på den grunden att det inte beaktas vilken 

situation som skulle uppstå om inte ovan nämnda transaktion hade genomförts. Hade bo-

laget gått i konkurs utan att ovan nämnda transaktion hade genomförts skulle ju föremålet 

för transaktionen alltjämt utgöra del av konkursbolagets tillgångar. Såvitt det framgår av 

rättsfallet var nämligen inte dessa tillgångar eller den skuld som kvittades i syfte att möjlig-

göra transaktionen förenade med någon förmånsrätt för förvärvaren av tillgångarna. Detta 

innebär att även kärandeparten skulle fått någon form av utdelning i den konkursen som 

följde. Det som istället hände var att bolaget i princip var helt tömt på tillgångar vid kon-

kursen. 

 Måhända är det så att kärandeparten inte åberopade dessa omständigheter som stöd för 

att transaktionen i fråga var ett otillbörligt agerande från svarandeparterna. I sådana fall har 

inte heller hovrätten haft någon skyldighet att beakta denna följd av transaktionen, jfr 17 

kap 3 § rättegångsbalken (1942:740). Resonemangen som förs i hovrätten visar dock att 

domstolarna fortfarande är benägna att vara restriktiva vid tillämpning av ansvarsgenom-

brottsteorin. 

 Domskälen är emellertid illustrativa avseende de överväganden som bör göras i en po-

tentiell ansvarsgenombrottssituation där en frivillig borgenär är inblandad. När frågan om 

otillbörlighet föreligger från svarandepartens sida behandlar hovrätten nämligen det kritiska 

faktumet att käranden, tillika den frivilliga borgenären, hade kunnat undvika situationen 

genom att inte ge sig i lag med gäldenären. Därefter fokuserar domskälen på hur pass med-

veten borgenären var om de risker med affären som potentiellt skulle realiseras, vilka åtgär-

der borgenären har vidtagit eller kunnat vidta för att skydda sig mot dessa risker samt leve-

ransen och innebörden av den information som käranden tog emot i samband med affären. 

I dessa överväganden tas upp huruvida borgenären kunde anses ha varit vilseledd av sva-

randeparterna avseende de risker som var förenade med affären. Det rörde sig alltså om 

allmänna avtals- och köprättsliga överväganden. 

 Även i annan rättspraxis går att finna domar som verkar grunda sig i en form av an-

svarsgenombrottsteori. I rättsfallet NJA 1942 s 473 hade en ekonomisk förening i egenskap 

av fastighetsägare anlitat en firma i syfte att uppföra byggnader för bokbinderi och sätteri 
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på fastigheten. Föreningens medlemmar bestod av dels ett tryckeribolag som innehade 46 

av 50 andelar i föreningen och även ägde en näraliggande fastighet, dels av personer närstå-

ende till tryckeribolaget som enligt domskälen ”måste anses innehava [andelarna] för bola-

gets räkning”. Firman hade vid byggarbetet orsakat skada på en fastighet tillhörande käran-

den, vilken då instämde dels tryckeribolaget, dels byggfirman. 

 Av domskälen framgår att det var byggherren som skulle ansvara för de skador som 

orsakades av entreprenaden. Enligt HD hade omständigheterna i målet utvisat att det fak-

tiskt var bolaget som ”i verkligheten” rådde över den av föreningen ägda tomten och där-

med, trots att det var föreningen som stod som ägare till tomten och part i det upprättade 

entreprenadkontraktet, inte kunde undgå att ersätta käranden för dennes skador. Bolaget 

blev därför solidariskt ansvarigt med byggfirman för det yrkade beloppet.  

 De omständigheter som låg till grund för utfallet var förmodligen det faktum att trycke-

ribolaget hade fullständig kontroll över den ekonomiska föreningens verksamhet, men 

några andra omständigheter som inverkade på domen är svåra att uttyda. Trots att detta 

sett till omständigheter och rättsföljder är ett tidigt fall av ansvarsgenombrott, är domskälen 

i högsta instans så pass dunkla att några slutsatser är svåra att dra. En extensiv tolkning av 

rättsfallet innebär att det i skadeståndshänseende kan tyckas otillbörligt att tredje man inte 

ska kunna ersättas för sina skador, då en part har haft möjlighet att ”gömma” sig bakom en 

juridisk person. Av omständigheterna i fallet måste man dock anse att det i vart fall krävs 

att skadevållaren äger nästintill total kontroll över den juridiska personen, som formellt sett 

är den som har orsakat skadorna.10 

 Dessa fall av ansvarsgenombrott är av den art att man kan kalla dessa vertikala. I vart 

och ett av dessa har de som ägt den juridiska personen, som formellt varit ansvariga 

gentemot tredje man, fått detta ansvar övervältrat på sig själva. Det har även funnits en 

legal konnexitet mellan de subjekt som har aktualiserats, där ägarna faktiskt ägt lagstadgade 

befogenheter att utöva makt över de juridiska personerna. De frågor som återstår är således 

när andra subjekt än de som äger sådana legala befogenheter kan bli ansvariga gentemot 

tredje man, och i vad mån kan dessa bli ansvariga gentemot frivilliga borgenärer.  

 

2.2 Andra typer av ansvarsgenombrott 
Det framgår av HD:s resonemang i 2014 års fall att ansvaret kan bryta igenom genom till-

lämpning av många olika grunder. Således framstår den tidigare diskussionen kring utform-

ningen av ansvarsgenombrott, som i princip endast fokuserade på den aktiebolagsrättsliga 

                                                
10 Jfr NJA 2014 s 877.  
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varianten, alltför inskränkt. Det är nödvändigt att tillgripa ett vidare perspektiv på institutet 

för att klargöra dess tillämpning ytterligare. 

 I mina ögon verkar det som att domstolen försöker konsolidera många olika typer av 

fall, där bakomliggande intressenter förpliktas att ersätta en skada eller erlägga betalning för 

viss fordran istället för det formellt rättshandlande subjektet under vissa förutsättningar. 

Detta framgår tydligast av inledningen i 2014 års avgörande där referenten räknar upp olika 

möjliga grunder för en framgångsrik ansvarsgenombrottstalan. 

 Exempelvis tar referenten upp den situationen då en verksamhet drivs i annans namn 

men för egen räkning, det vill säga den situation som Lindskog betecknar som namnlån.11 

Denna företeelse uppmärksammades kanske allra först i rättsfallet NJA 1930 s 306, där en 

handelsman hade bedrivit en butiksrörelse i annans namn, men för egen räkning. Fallet 

gällde emellertid endast talan om namnlånarens separationsrätt i namnutlånarens konkurs. 

Vad gäller förhållandet gentemot tredje man kan noteras rättsfallet NJA 1939 s 228, där 

namnlånaren förpliktades att ansvara för betalning gentemot namnutlånarens leverantör.  

 Enighet råder dock inte i doktrinen om hur dessa typer av upplägg rättsligt ska kvalifice-

ras. Exempelvis betecknar Grönfors istället dessa typer av situationer såsom särfall av bul-

vanskap.12 Huvudfrågan, vid en rättslig behandling av dessa förhållanden, bör alltjämt vara i 

vilken mån betalningsansvar kan uppstå för den huvudman som står bakom bulvanen för 

det som formellt sett utgör bulvanens förpliktelser. Det verkar också vara så att den situat-

ion författaren behandlar i princip är identisk med det som Lindskog menar utgör namnlån. 

Terminologin har dock inte utvecklats ytterligare i rättspraxis, varför beteckningen i sig inte 

kan tilläggas någon större betydelse. Det som skiljer namnlån och bulvanskap åt är att hu-

vudmannen vid bulvanskap har ett intresse att vara undanskymd från de som ingår rätts-

handlingar med bulvanen. När det gäller namnlån är det möjligt att detta spelar mindre roll 

för huvudmannen, men effekterna blir dylika för tredje man, något som ska visa sig nedan. 

Eftersom skillnaderna är små och fokuserar på väldigt subjektiva förhållanden – såsom 

huvudmannens syften som kan vara svåra att påvisa för en borgenär – är det mindre intres-

sant att upprätthålla någon rättslig distinktion mellan begreppen. Ett försök ska här göras 

att konkretisera vilka typer av situationer som har föranlett förpliktelser för annan än den 

formella avtalsparten men som inte formellt kan utöva någon på lag grundad makt – det 

vill säga en form av ansvarsgenombrott som kan beskrivas som horisontell.13  

                                                
11 Lindskog i JT 1990/91, s 19ff.  
12 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s 308f.  
13 Det lämpligaste i detta hänseende är att beteckna det klassiska ansvarsgenombrottsinstitutet, då ansvaret 
genombryter aktiebolagets juridiska person, som vertikalt. Som sedan ska visa sig är det dock inte endast i 
aktiebolagsrättsliga sammanhang detta har skett. 
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 Det som är gemensamt i de fall av horisontella ansvarsgenombrott som behandlats i 

rättspraxis har varit att ett subjekt endast formellt och skenbart bedrivit en viss typ av verk-

samhet åt en huvudman som är den egentliga ägaren och i verkligheten driver den aktuella 

verksamheten. Det förstnämnda subjektet – mellanmannen, bulvanen eller namnutlånaren 

– ingår avtal och låter det objektivt och formellt framgå att denne är ansvarig för verksam-

heten, medan den verkliga rörelseidkaren oftast har bidragit med allt eller nästan allt eko-

nomiskt stöd och även i övrigt utövat en informell kontroll över verksamheten i fråga. 

Uppläggen har haft olika slags syften i olika fall, men den gemensamma nämnaren är att 

man har velat kringgå någon typ av rättsligt skyddat intresse, till exempel kringgående av ett 

förbud, personligt betalningsansvar eller borgenärsskydd.14 

 Av HD:s domskäl i 2014 års fall kan man dra slutsatsen att det är av stor vikt att se till 

de verkliga effekterna av ett visst upplägg, åtminstone i fall av vertikala ansvarsgenombrott. 

Man kan även tyda en liknande tankegång i NJA 1947 s 647, då domskälen inleds med föl-

jande: 

 

Av utredningen i målet framgår att staden och medparter år 1936 bildat intressentbolaget för att 

låta bolaget förvärva Sibrodammen och utnyttja regleringsmöjligheterna vid densamma till för-

mån för stadens och medparters kraftverk vid Nyköpingsån, att detta syfte även förverkligats 

samt att regleringen utövats på sådant sätt att för käranden uppkommit skada å honom tillhörig 

mark och annan egendom.15 

 

I detta fall är det dock väldigt tydligt att det inte bara är själva syftet bakom upplägget som 

har varit vägledande för bedömningen, utan hur detta syfte har förverkligats.  

 I de horisontella ansvarsgenombrottssituationerna har HD formulerat sig annorlunda i 

olika avseenden. NJA 1930 s 306, som i och för sig inte behandlade just ansvarsgenom-

brott utan är ett sakrättsligt fall, pekade mer på att upplägget mellan intressentbolagen var 

av den art att namnlånaren eller huvudmannen hade separationsrätt i den rörelse som 

namnutlånaren eller bulvanen bedrev. I NJA 1939 s 228 I och II gav hovrättens domskäl, 

som blev fastställda av HD, inte något intryck av att syftet bakom upplägget eller hur det 

förverkligats spelat någon större betydelse. I rättsfallet hade svaranden ålagts ansvar för de 

skulder som uppkommit i rörelse som enligt handelsregistret bedrevs av en annan nä-

ringsidkare, men som i realiteten bedrivits i svarandens regi och för dennes räkning. En 

                                                
14 Givetvis finns situationer då ett sådant upplägg kan vara fullt legitimt, som ska diskuteras nedan. Situation-
erna som avses här är främst sådana där ett lagreglerat skydd inte kringgåtts utan snarare att bolagskonstellat-
ioner har tillskapats för att sänka transaktionskostnader, uppnå skattemässiga fördelar m m. 
15 NJA 1947 s 647, högsta domstolens domskäl.   
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omständighet av betydelse för utgången var troligen att svaranden tidigare bedrev denna 

rörelse i eget namn. I kontrast till dessa fall är att märka NJA 1935 s 81 – där HD fäster 

vikt vid att det är ”uppenbart” att svaranden i målet hade tillskapat en viss ekonomisk för-

ening i syfte att driva en skrädderirörelse som tidigare bedrevs i eget namn. Således försköts 

den omedelbara ekonomiska risken från svaranden genom utnyttjande av en associations-

form som inte är skapad i detta syfte – ett argument som liknar de som anförs i 1947 och 

2014 års fall. Eftersom de avtal som var omtvistade i målet formellt hade slutits i förening-

ens namn, men kommit svaranden till godo, hade denne dessutom drivit föreningen uteslu-

tande för egen räkning. Detta resulterade i att denne blev personligt betalningsansvarig för 

de omtvistade förpliktelserna.  

 Ännu ett intressant rättsfall från denna tid är NJA 1928 s 57. I fallet hade en rörelse, 

driven av änkan Westling, skrivits över på hennes dotters man. Efter att en av firmans an-

ställda hade tecknat ett lån för firmans räkning, krävde banken betalning av änkan, mannen 

och den anställde. Ur hovrättens av HD fastställda domskäl framgår att endast änkan blev 

betalningsskyldig. Detta på grund av att hon ansågs vara den ”verkliga” ägaren av firmans 

tillgångar och rörelse – att mannen formellt stod som innehavare men inte till synes utfört 

något reellt arbete inom firman vägde således tyngre än inskrivningen i handelsregistret. 

Syftet med inskrivningen var, enligt hovrätten, att änkan Westling av formella skäl inte 

kunnat stå som innehavare av en gästgiverirörelse och samtidigt lagligen kunnat stå såsom 

utövare av firmans ifrågavarande handelsrörelse. Detta upplägg hade således ett kringgå-

ende syfte. 

 När det gäller kommissionsliknande förhållanden bolag emellan finns det skäl att vara 

försiktig vid analysen av den situation man har framför sig. Det mest kända exemplet här är 

den situation som utspelade sig i NJA 1975 s 45. I fallet hade två formellt fristående bolag 

tillsammans bedrivit en bilförsäljningsrörelse. Upplägget var sådant att ett av bolagen stod 

för försäljningen av bilar på kommission för det andra bolaget, som ägde samtliga tillgångar 

som nyttjades i den gemensamt bedrivna rörelsen. Försäljningsbolaget utgjorde skatterätts-

ligt sett ett så kallat kommissionärsbolag. Frågan i målet rörde om huvudbolaget skulle vara 

betalningsansvarigt för vissa leveranser som hade skett till försäljningsbolaget efter att detta 

gått i konkurs. Av betydelse här är även att försäljningsbolaget inte disponerade över några 

egna rörelsetillgångar utöver lagret av bilar, och att det som tillförts utifrån överfördes till 

huvudbolaget senast före slutet av varje räkenskapsår. Det framgår inte av HD:s domskäl 

att ett bakomliggande syfte hade betydelse för målets utgång. Vad som verkar ha blivit av-
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görande är istället att själva rörelsen i praktiken har idkats av huvudbolaget i så hög grad att 

”bolaget inte kan undgå att svara för förpliktelserna”. 

 Domskälen i fallet kan tyckas vara aningen ofokuserade. Det står klart att vissa uttryck 

som användes här går att spåra tillbaka till NJA 1928 s 57, och förhållandena bolagen emel-

lan har stor likhet med situationen som rådde i NJA 1930 s 306. Skillnaden är att talan här 

riktades från tredje man mot huvudbolaget, när talan i 1930 års fall riktades från huvudbo-

laget mot kommissionärsbolagets konkursbo. 

 Grunderna bakom denna typ av ansvarsgenombrott går inte med klarhet att utläsa ur 

1975 års fall. Rör det sig om ett konkludent partsinträde på huvudbolagets sida? Rör det sig 

om ett missbruk av det aktiebolagsrättsliga institutet på ett sätt som inte med fog kan upp-

rätthållas av rättsordningen? Förtjänar borgenärerna ett bättre skydd än det som lagen 

anger? Det framgår inte av rättsfallet i vilken mån borgenärerna har varit skadade av upp-

lägget som sådant, och inte heller vad som i övrigt skulle kunna vara otillbörligt med det. 

Det är möjligt att det går att skönja ett borgenärsskyddsresonemang utifrån eföljande utta-

lande i HD:s domskäl: 

 

Det kan i detta sammanhang erinras om att under förarbetena till lagstiftningen om företagsin-

teckning beträffande s k kommissionärsbolagsförhållande uttalades att, i inteckningshänseende, 

såväl huvudföretaget som kommissionärsbolaget finge betraktas som företagare med avseende 

på den i kommissionärsbolagets namn drivna rörelsen.16 

 

Efter detta hänvisar HD till 51 § i den äldre bolagslagen, som stadgar att solidariskt ansvar 

för bolagsmännen i ett enkelt bolag uppkommer gentemot tredje man, ifall näringsverk-

samhet som kräver bokföringsskyldighet bedrivs i bolaget. Det verkar således som att HD 

menar att den tredje man som handlar med kommissionärsbolaget kommer att anta att det 

är hela företaget som sådant som utgör grunden för bedömningen av kreditrisken, och så-

ledes inte bara kommissionärsbolaget. En annan tolkning av domskälen är att bolagen till-

sammans ansågs ha utgjort ett enkelt bolag.17 Emellertid är här av intresse att notera att den 

äldre lagen om handelsbolag och enkla bolag inte krävde registrering för att ett handelsbo-

lag skulle erhålla juridisk personlighet, varför det är möjligt att HD:s hänvisning till 51 § 

ÄBL, nuvarande 3 kap 20 § bolagslagen (1980:1102), inte skulle hålla idag.18 För att solida-

                                                
16 NJA 1975 s 45, referatet s 63. 
17 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s 283. 
18 Se 1 kap 1-2 §§ lagen 28 juni 1895 om handelsbolag och enkla bolag, jfr 1 kap 1, 4 §§ i lagen (1980:1102) 
om handelsbolag och enkla bolag. 
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riskt ansvar ska uppkomma i enkla bolag idag krävs nämligen att varje bolagsman deltar i 

avtalet, 4 kap 5 § BL. 

 Av den inledande meningen i domskälen framgår att varken den personella gemenskap-

en bolagen emellan eller kommissionärsbolagets osjälvständighet i sig kan föranleda ett 

ansvarsgenombrott. Den lagstadgade presumtionen om aktiebolags självständiga juridiska 

personlighet är således stark. Dessutom tillkommer en faktor som är återkommande för de 

vertikala ansvarsgenombrottsfallen, nämligen bolagets osjälvständighet. Emellertid skiljer 

sig domen även från de vertikala fallen – det är inte bolagets ägare som blir ansvarig, utan 

ett annat formellt självständigt bolag. Det kan dock vara så att HD försöker koppla ihop 

bolagen på annat sätt än det rent formella, trots den inledande ståndpunkten att den perso-

nella gemenskapen mellan bolagen inte i sig kan föranleda ett ansvarsgenombrott. Ännu en 

skillnad är att det i detta fall har rört sig om en frivillig borgenär vilket föranleder frågan om 

hur denna rimligen har kunnat skydda sig gentemot den kreditrisk som förverkligats genom 

kommissionärsbolagets konkurs. Det var troligen denna fråga som föranledde diskussionen 

i domskälen om vad som fick anses vara utrett angående bolagens räkenskaper, och vilka 

slutsatser den frivilliga borgenären kunde dra med ledning av dessa och de objektivt sett 

synbara förhållandena bolagen emellan i övrigt.  

 Överlag ger domskälen intryck av att ha grundat sig i rimlighetsöverväganden av allmän 

civilrättslig art, eftersom man knappast kan skönja något slags otillbörligt eller kringgående 

syfte bakom upplägget. Med Nials ord kan sägas att domen ger uttryck för en allmängiltig 

civilrättslig grundsats som lyder att ”den grundval, på vilken under rörelsens gång avtal 

ingås och förpliktelser skapas, ska bli ansvarig”.19 Detta förefaller lämpligt ur en borgenärs-

synpunkt, men denna grundsats skapar problem när den ställs mot friheten från det per-

sonliga betalningsansvaret. I rättsfallet ansåg HD dock att verksamheten utåt framstod som 

så pass insnärjd att försäljningsbolaget inte ”förtjänade” upprätthållandet av den självstän-

diga juridiska personligheten.20 

 Ett fall av vertikal art där omständigheterna har varit sådana att ansvarsgenombrott 

kunde komma på fråga, men där HD istället tillämpade avtalsrättsliga modeller, är NJA 

1982 s 244. I fallet hade ett antal leverantörer stämt in ett regionalt bolag i Byggma-

koncernen, Byggma Syd AB. Bakgrunden till instämningarna var att dessa leverantörer till 

en början hade levererat varor till och erhållit betalning från det regionala bolagets dotter-

bolag. Byggma Syd AB ville sedermera centralisera den ekonomiska förvaltningen av sina 

                                                
19 Nial i SvJT 1942 s 215. 
20 Intressant är att resonemanget som HD för har mycket stora likheter med samma resonemang som ameri-
kanska domstolar för avseende tillämpningen av ansvarsgenombrottsteorin – se nedan i kapitel 3. 
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dotterbolag, varför de genom cirkulärbrev till dess leverantörer gjorde gällande att leveran-

törerna skulle ställa ut sina fakturor direkt till Byggma Syd AB oavsett vilket dotterbolag 

som gjort inköpen. Byggma Syd AB betalade sedan dessa fakturor i eget namn och i egen 

räkning. När dotterbolaget sedan försattes i konkurs riktade leverantörerna sina anspråk 

gentemot Byggma Syd AB. 

 Förhållandet mellan Byggma Syd AB och dess dotterbolag hade troligen stor betydelse 

för utgången av målet. I HD:s domskäl har som relevanta omständigheter tagits upp bland 

annat det faktum att all personal inom koncernen var anställd hos Byggma Syd AB, och att 

alla från dotterbolagen inflytande likvida medel tillfördes detta bolag. I årsredovisningen 

hade dessutom Byggma Syd AB tagit upp samtliga utställda fakturor, såsom egna leveran-

törsskulder, samtidigt som dotterbolagen hade tagit upp motsvarande belopp såsom skuld 

till Byggma Syd AB. I bolagets årsredovisning framgick även att dotterbolagens rörelser 

hade drivits i kommission. Av domskälen framgår att redan dessa omständigheter, utan att 

se till den efterföljande centraliseringen av den ekonomiska förvaltningen, medförde att 

den som läste redovisningen fick intrycket att Byggma Syd AB ansvarade för leverantörs-

skulderna inom koncernen. HD avslutar genom att säga att leverantörerna har haft fog för 

sin uppfattning att Byggma Syd AB ansvarade för betalningarna av leveranserna, och att 

denna inställning borde ha stått klar för Byggma Syd AB, jfr 6 § 2 st avtalslagen (1915:218), 

AvtL.21 

 Målet har påtagliga likheter med NJA 1975 s 45, bortsett från att bolagskonstellationer-

na såg annorlunda ut. I 1982 års fall rörde det sig om integrerad rörelse vari moder- och 

dotterbolag ingick, i kontrast till 1975 års fall där det närmast rörde sig om ”systerbolag” 

med en gemensam personell ägarkrets. Emellertid hade inte samma avtalsrättsliga resone-

mang, i vart fall inte med enkelhet, kunnat tillgripas i 1975 års fall. Det verkar som att HD 

inledningsvis vill ta tillvara borgenärsskyddet i båda fallen genom att behandla det faktumet 

att uppläggen eller konstellationerna utåt sett ger den frivilliga borgenären fog för en upp-

fattning som medför att en annan part än den man faktiskt har avtalat med är betalnings-

skyldig. Därefter skiljs domskälen åt. Varför HD inte tar hänsyn till 1975 års fall i det se-

nare fallets domskäl beror troligtvis på de yrkanden och grunder som framställdes.22 Kä-

randeparterna åberopade konkludent partsinträde som förstahandsgrund och endast som 

andrahandsgrund åberopades ansvarsgenombrott. I mitt tycke har domskälen därför en 

högst kasuistisk prägel, då yrkandena förmodligen hade kunnat utformas på samma vis som 

                                                
21 NJA 1982 s 244, referatet s 266. 
22 Jfr 17 kap 3 § RB. 
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i NJA 1975 s 45, och målet hade då troligen fått samma utgång. Det fanns således möjlig-

het för HD att än mer klargöra hur ansvarsgenombrottsinstitutet ska tillämpas. 

 Av intresse är även rättsfallet NJA 2006 s 420. Här hade en konkursförvaltare inom 

ramen för konkursförfarandet väckt en talan om bristtäckningsansvar som konkursboet 

sedermera förlorade. Förvaltaren blev sedan instämd av svarandena i detta mål som häv-

dade att denne hade, genom att med ett medellöst konkursbo stämma in dem, orsakat dem 

ren förmögenhetsskada då rättegångskostnaderna endast blev en oprioriterad fordran i 

konkursboet. Rättsfallet avgjordes genom att HD uttalade att någon generell skadestånds-

skyldighet för konkursförvaltare i dessa typer av fall inte kunde göras gällande. Två justitie-

råd, Håstad och Calissendorff, var dock skiljaktiga avseende motiveringen i domskälen och 

beskrev hur situationen hade kunnat lösas med hjälp av ansvarsgenombrottsinstitutet och 

en kanalisering av ansvaret genom konkursförvaltaren till staten, som också var den enda 

borgenären i konkursboet. Angående subjekten som åberopar institutet till sin fördel menar 

de skiljaktiga att man måste skilja mellan frivilliga och ofrivilliga borgenärer, då de senare 

inte kan avstå från att ge sig i lag med gäldenären och därför bör erhålla ett större rätts-

skydd.23 Dessa påståenden har som nämnts ovan upprepats i 2014 års avgörande, och bör 

därmed ha betydelse för bedömningen av både vertikala och horisontella ansvarsgenom-

brott i så hög grad att det krävs en ytterligare indelning av ansvarsgenombrottsinstitutet 

som baserar sig typen av borgenär. 

 Indelningen är viktig på grund av att olika slags överväganden gör sig gällande vid be-

dömningen av huruvida ansvarsgenombrott ska ske eller inte. När en frivillig borgenär ger 

sig i lag med det formella avtalssubjektet måste det förutsättas att denna tar del av och be-

dömer de risker som föreligger med avtalsförhållandet och godkänner dessa. I dessa fall blir 

de principer som ligger bakom avtalsrätten relevanta i bedömningen, exempelvis löftes- 

och tillitsprincipen. För en fungerande marknad krävs att lagen stadgar en rättvis balans av 

olika intressen. Detta innebär att man dels måste balansera intresset av att avtal skall hållas, 

pacta sunt servanda, dels se till vilka omständigheter som ska föranleda att man frångår de 

bakomliggande löftes- och tillitsprinciperna i syfte att uppnå rimliga och rättvisa resultat. 

 Den frivilliga borgenären bör alltså ges rättsskydd så länge som denne har fullgjort vad 

som kan åläggas honom, efter tillbörligt beaktande av allmänna civilrättsliga principer och 

överväganden. På grund av att detta subjekt har haft möjlighet att beakta riskerna med att 

gå in i ett avtal är det väsentligt att beakta de för borgenären objektivt synliga förhållanden 

på vilka denne kan komma att basera sina affärsbeslut på. Därefter måste man se till 

                                                
23 NJA 2006 s 420, referatet s 425f. 
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huruvida den bakomliggande intressenten har handlat på ett sätt som får anses vara otill-

börligt i förhållande till denna borgenär. Sådana handlingar bör primärt bestå av sådana 

som typiskt sett anses vara otillbörliga i just avtalsförhållanden – exempelvis av vilsele-

dande av borgenär avseende vilket objekt eller vilken förmögenhetsmassa som denne ska 

basera sin kreditrisk på, eller avseende kreditriskerna i sig. 

 En dom som ger föga handfast ledning i sammanhanget, men ändå förtjänar att nämnas 

i syfte att belysa svenska domstolars benägenhet att övervältra även negativa förpliktelser 

på annan än det formellt ansvariga subjektet, är NJA 1993 s 188. I fallet hade en avtalspart 

tillika aktiebolag, i syfte att kringgå vissa i avtal stadgade konkurrensförbud, flyttat över hela 

verksamheten till ett systerbolag. Ur domskälen i HD framgår att systerbolagen var ”i 

samma ägares hand och med samma ledning” samt hade samverkat i syfte att kringgå kon-

kurrensklausulen, vilket medförde att konkurrensförbudet kunde göras gällande även mot 

systerbolaget.  

 När det gäller den ofrivilliga borgenären är situationen en annan, och en mindre restrik-

tiv bedömning bör tillämpas. Här kommer de avtalsrättsliga övervägandena inte aktuali-

seras utan frågan måste bedömas enligt den knappa ledning som kan hämtas ur 1942, 1947 

och 2014 års fall. När det föreligger en så stor brist på vägledning i praxis avseende ofrivil-

liga borgenärers ställning i de nu behandlade situationerna, var ska ledning i frågan hämtas? 

 

2.3 Ansvarsgenombrott i offentligt tryck och doktrin 
Innan 2014 års dom föll var NJA 1947 s 647 i princip den enda domen som behandlade ett 

renodlat vertikalt ansvarsgenombrott. Ur denna har flera författare försökt analogisera till 

redan etablerade regler i andra rättssystem, i syfte att försöka klargöra vilka rekvisit som ska 

vara uppfyllda för att ansvaret ska bryta igenom aktiebolagets juridiska person och istället 

träffa ägarna av detta. Ansvarsgenombrottsinstitutet har även varit föremål för behandling i 

diverse associationsrättsliga utredningar alltsedan 1980-talet.  

 Den första utredningen som konkret behandlade det vertikala ansvarsgenombrottsinsti-

tutet lades fram 1987 och medförde ett förslag till lagstiftning om ansvarsgenombrott, som 

sedermera inte realiserades. Efter en genomgång av rättspraxis24, doktrin och utländsk rätt 

lämnade kommittén fram ett generellt avfattat förslag om vilka de sakliga förutsättningarna 

för ansvarsgenombrott borde vara. Kommittén uttalade härvid följande: 

 

                                                
24 1935, 1942, 1947, 1975 och 1982 års fall som nämnts ovan. 
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Ansvarsgenombrott får äga rum då bolaget bedrivit sin verksamhet under otillbörligt åsidosät-

tande av borgenärernas intressen; sådant åsidosättande föreligger normalt inte i andra fall än då 

bolaget varit uppenbart underkapitaliserat i förhållande till verksamhetens art och omfattning 

samt till andra förutsebara risker; vid bedömningen av om underkapitaliseringen har varit otill-

börlig gentemot borgenärerna är det av central betydelse huruvida underkapitaliseringen ingått 

som ett planerat led i uppläggningen och fortgången av bolagets verksamhet; en annan väsentlig 

faktor kan vara huruvida borgenärerna känt till eller haft möjlighet att känna till att det ekono-

miska underlaget för verksamheten varit bristfälligt.25  

 

Det är tydligt att kommittén har kommit fram till en slutsats som fokuserar på det enklast 

objektivt verifierbara faktumet – underkapitaliseringen. Spelrummet för ansvarsgenombrott 

här är dock väldigt stort, och slutsatsen verkar inte ta hänsyn till otillbörligheten som inne-

bärande något annat än ett mått på otillräcklig kapitalisering. Slutsatsen är inte heller nyan-

serad i den mån den inte tydligt skiljer på frivilliga och ofrivilliga borgenärer. Ett argument 

som kan framföras är att en frivillig borgenär, trots att den kunde känna till en underkapita-

lisering, ändå borde åtnjuta det borgenärsskydd som den erhåller genom ansvarsgenom-

brottsinstitutet på grund av otillbörligheten hos den bakomliggande intressentens handling-

ar. Slutsatsen är dock mycket allmänt hållen, vilket knappast ger någon ledning i tillämp-

ningen av institutet. Jag håller emellertid med kommittén i det att ett inslag av otillbörlighet 

bör existera i samtliga former av ansvarsgenombrott, men utveckling av rekvisitet och yt-

terligare kriterier krävs vid ett undanskjutande av ett rättssubjekt till nackdel för den 

bakomliggande intressenten. Mycket riktigt bedömde lagrådet förslaget såsom osäkert ur 

rättssäkerhetssynpunkt och uttryckte att ett sådant åsidosättande av en grundläggande asso-

ciationsrättslig princip kräver väldigt preciserade grunder för att kunna avbildas i lagstift-

ningen.26 Efter ännu en utredning år 2001 beslutade den dåvarande kommittén att det 

fanns ännu färre skäl att lagstifta om en ansvarsgenombrottsregel i ABL, vilket även bekräf-

tades av regeringen i den efterföljande propositionen om en ny aktiebolagslag. Argumenten 

som fördes mot regleringen var att den sammanlagda utvecklingen av rättspraxis på olika 

rättsområden har medfört att behovet av en sådan reglering har minskat. Emellertid lämna-

des en öppning för tillämpning och vidareutveckling av principen i praxis.27 

 När man ser till övrig doktrin har olika författare tolkat rättspraxis på olika vis. Vissa 

författare har försökt analogisera till rekvisit som återfinns i utländska rättsordningar eller 

uttryckt att den praxis som finns är alltför kasuistisk för man ska kunna dra några slutsatser 
                                                
25 SOU 1987:59 s 111f. 
26 Prop 1990/91:198 s 43ff.  
27 SOU 2001:1 s 279ff och Prop 2004/05:85 s 207f. 
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överhuvudtaget. Andra menar att praxis främst pekar på att endast osjälvständighet måste 

föreligga eller att det inte alls handlar om en rättsfigur som går under beteckningen an-

svarsgenombrott. Av mängden olika resonemang som anförs är det lätt att se hur de försik-

tiga domskälen i 2014 års rättsfall kan anses vara korrekta i den mån de innebär att ett an-

svarsgenombrott kan ha sin grund i olika typer av rättsfigurer. Jag ska nedan sammanfatta 

de olika tolkningarna som har framförts. 

 De klassiska ansvarsgenombrottsmodellerna som återfinns i bland annat den anglosax-

iska rättskulturen avser vertikala ansvarsgenombrott i aktiebolagsform och går under be-

teckningarna disregarding the legal entity och lifting the corporate veil.28 Johansson och Nial hävdar, 

med sina tolkningar av rättspraxis, att den väsentliga förutsättningen för ansvarsgenom-

brott i dessa fall torde vara en form av underkapitalisering och ett illojalt missbruk av ar-

rangemanget med dotterbolag gentemot potentiella fordringsägare. Dock menar de också 

att det knappast finns någon klar ståndpunkt i svensk rätt i frågan om ansvarsgenombrott.29 

De utländska rättsordningar, som har utvecklat liknande former av ansvarsgenombrottsteo-

rier, och dess potentiella inflytande på svensk rätt kommer att diskuteras nedan i kapitel 3. 

 Hellner hade tidigt uttalat sig om både vertikala och horisontella fall av ansvarsgenom-

brott vid utnyttjandet av juridiska personer. Författaren gör härvid åtskillnad på inom- och 

utomobligatoriska anspråk gentemot den bakomliggande intressenten, och menar att ett 

ansvar kan åläggas denne när det är fråga om missbruk av den juridiska personen som as-

sociationsform. Angående 1935 års fall uttalar Hellner att avgörandet är ett exempel på 

tillämpningen av en vidare representationsrättslig princip som lika mycket avser fysiska 

personer och fäster vikt vid vad en medkontrahent har kunnat uppfatta och sluta sig till av 

omständigheterna vid avtalets tillkomst. I utomobligatoriska fall av vertikal art menar Hell-

ner att ”det väsentliga måste vara hur tillvaron av den juridiska personen påverkar möjlig-

heten att fullgöra skadeståndsskyldighet”. Sammanfattningsvis var Hellner tveksamt inställd 

till om man kunde formulera en princip om ansvarsgenombrott med dåvarande praxisbild-

ning. De slutsatser som drogs var att det i vart fall bör fordras att bolaget ska ha ett begrän-

sat antal delägare, att det ska driva en osjälvständig verksamhet i förhållande till delägarnas 

egen verksamhet, och att det i förhållande till sannolika skadeståndsanspråk ska ha begrän-

sade tillgångar.30 

                                                
28 Hellner, Teori och Praxis, Festskrift till Hjalmar Karlgren s 163, Johansson, Nials svensk associationsrätt i 
huvuddrag, s 245. Se särskilt Moberg, Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder, s 84ff för en genomgång 
av utländska rättsordningar. 
29 Johansson, a a s 246ff. 
30 Hellner, a a s 164ff. 
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 Samtliga typer av ansvarsgenombrott som behandlats ovan har av Grönfors inordnats 

under bulvanbegreppet, som sedermera får anses utspelat av andra rättsregler och 2014 års 

rättsfall.31 För den praxis som har berörts ovan har Grönfors i vart fall uttolkat att det i 

inomobligatoriska sammanhang av både vertikal och horisontell art är relevant huruvida 

den bakomliggande intressenten i verkligheten äger rörelsen och dess tillgångar, om denne 

har till syfte att undandra borgenärerna vissa tillgångar, om upplägget i fråga varit ägnat att 

inrikta medkontrahenten på rörelsen som den ekonomiska grundvalen för ansvarsförplik-

telserna, och i särskilda fall av illojalitet.32 Särskilt om NJA 1947 s 647 har författaren uttalat 

att det är bolagets karaktär av verkställighetsorgan och den osjälvständighet som bolaget 

därigenom uppvisat som legat till grund för domslutet.33 

 Författaren af Schultén har diskuterat frågan om vertikalt ansvarsgenombrott i aktiebo-

lagsrättsliga sammanhang och därvid kommit fram till att den lämpligaste metoden att fast-

ställa huruvida ansvaret ska bryta igenom aktiebolagets juridiska person är genom så kallad 

identifikation. Enligt honom ska man anamma ett tillvägagångssätt som utgår från en slags 

normkollision, där man ska avväga huruvida aktiebolagets lagstadgade rättskapacitet ska ge 

vika för det av rättsordningen skyddade intresse, som skulle kränkas, om identifikation inte 

tillåts.34 Härvid ska principen om aktiebolagets rättskapacitet väga tungt, och identifikation 

tillåtas endast då dotterbolagets verksamhet på ett betydande vis avviker från det som får 

anses vara typiskt för aktiebolaget. Författaren menar härvid att denna typ av princip eller 

metod har vid tillämpbarhet då den kan användas på både utom- och inomobligatoriska 

förhållanden. Sådana förhållanden som underkapitalisering och osjälvständighet ska här 

inte utgöra rekvisit, men väl omständigheter som är av väsentlig art för fastställandet av 

ansvarsgenombrott.35 

 Jag är benägen att delvis hålla med af Schultén i dennes resonemang och vill även ex-

pandera det till ett vidare civilrättsligt perspektiv. Så som författaren anför kan man ofta se 

att moderbolagets, eller huvudmannens, handlande för att minimera sin ekonomiska risk 

kontrasterar mot borgenärernas intresse av att gardera sig mot denna risk. Emellertid for-

mulerar författaren en enligt mig alltför vidlyftig utgångspunkt då denne menar att moder-

bolaget bör ansvara för dotterbolagets förpliktelser när dotterbolagets verksamhet ”ej upp-

fyller kraven på ett normalt affärsmässigt handlande” eller när verksamheten avviker från 

                                                
31 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s 294. 
32 A a s 306-324. 
33 A a s 294. 
34 af Schultén, Moderbolags ansvar för dotterbolags förpliktelser, Förhandlingene ved det 30. Nordiske ju-
ristmøtet, s 95f. 
35 A a s 97.  
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vad som får anses vara ”typiskt” för bolaget.36 Detta utgör ett alltför otympligt bevistema 

för käranden, då moderbolaget säkerligen i de flesta fall kan vrida och vända på affärsmäss-

igheten och förklara de olika konstruktionerna med varierande skäl som i och för sig skulle 

kunna anses rättsligt godtagbara, t ex skattemässiga och organisatoriska skäl, med följden 

att borgenären förlorar möjligheten att få sin fordran betald.  

 Av doktringenomgången är det lätt att se att diskussionen har kretsat kring åtminstone 

tre ”rekvisit” eller i vart fall högst relevanta omständigheter för vertikala ansvarsgenom-

brott, nämligen osjälvständighet, underkapitalisering, och otillbörlighet.37 Till att börja med är det 

enkelt att konstatera att det i samtliga rättsfall som behandlats har uppkommit frågor som 

berör någon eller flera av dessa rekvisit. Ofta har det rört sig om att man har velat kringgå 

lagstadgat ansvar via bedrivande av rörelse genom ett annat subjekt, som oftast har varit 

osjälvständigt i förhållande till denna huvudman. Denna typ av modell har sedermera ut-

vecklats. Vissa författare anser ett fjärde rekvisit har tillkommit genom NJA 1992 s 375, där 

ansvarsgenombrott yrkades av käranden, men HD uttalade att denne ”har varit medveten 

om de förhållanden som från dess sida åberopas som stöd för yrkandet om ansvarsgenom-

brott”, varefter yrkandet underkändes.38 Det rör sig således om rekvisitet god tro, i den be-

märkelsen att den som åberopar ansvarsgenombrott, i vart fall i inomobligatoriska förhål-

landen, måste vara i god tro om alla de omständigheter som hänför sig till denna grund. 

3  En utblick 
Området för ansvarsgenombrott är tämligen dunkelt även i USA, även om antalet prejudi-

kat på området vida överstiger det som finns i Sverige. Några entydiga svar på vilka om-

ständigheter som krävs för att ansvaret ska bryta igenom verkar inte finnas – och är dessu-

tom omöjliga att komparera sinsemellan då delstaternas regler på området markant kan 

skilja sig åt. Vid en undersökning av institutet i andra rättssystem måste man dock beakta 

att det kan finnas andra rättsliga verktyg som en förfördelad borgenär kan ta till när en 

denne vill hålla skadevållaren ansvarig eller ogiltigförklara en skadevållares rättshandlingar. 

Ett exempel på ett sådant amerikanskt verktyg är ett rättsområde som inte ens existerar i 

svensk rätt: återvinning utom konkurs av bedrägliga eller otillbörliga transaktioner, eller 

                                                
36 A a s 113. 
37 Rodhe, Moderbolagets ansvar för dotterbolagets skulder, Festskrift till Karlgren, s 481ff. 
38 Se t ex Stattin, Företagsstyrning, s 262, Johansson a a s 246,  
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som det heter på engelska, fraudulent conveyance law.39 Värt att anmärka är att rättsföljden som 

huvudregel är att den angripna transaktionen blir ogiltigförklarad.40 

 Vad gäller ansvarsgenombrottsbedömningen, eller veil piercing som är den vedertagna 

engelska termen, kan man dock urskilja vilka faktorer som har varit betydelsefulla för be-

dömningen av den ofantliga mängd rättsfall som finns. Ett antal förutsättningar som verkar 

återkomma oavsett vilken situation som föreligger kan tas från rättsfallet Zaist v Olson. 41 

Här krävde domstolen dels att svaranden utövade fullständig kontroll över aktiebolaget 

således att aktiebolaget inte kunde anses kunna ha en självständig existens, att denna kon-

troll utövades för att bedra, skada eller på annat otillbörligt sätt kränka kärandens rättighet-

er samt att kontrollen och otillbörligheten hade orsakssamband med den skada som käran-

den led. 

 I ett rättsfall, Associated Vendors, Inc. v Oakland Meat Co.42, har domstolen bemödat sig 

med att göra en nästintill uttömmande lista på faktorer som tidigare benämnts vara rele-

vanta för ett ansvarsgenombrott.43  

 

De faktorer som räknades upp var följande: 

- sammanblandning av kassamedel och andra tillgångar, misslyckande att hålla medel 

åtskilda mellan olika juridiska enheter, användning av medel till andra ändamål än 

det som stadgas av verksamhetsföremålet, 

- en individs behandling av företagets medel såsom dennes personliga, 

- misslyckande att emittera aktier eller få behörighet att emittera aktier, 

- en individs utfästelse att denne är personligt ansvarig för företagets skulder, 

- misslyckande att föra stämmo- och styrelseprotokoll eller sköta företagets bokfö-

ring, samt sammanblandning av sådant material mellan olika enheter, 

- identisk ägarkrets i olika enheter, 

- identisk styrelse i olika enheter, 

- ensamt ägarskap av samtliga aktier av en individ eller familjemedlemmar, 

- användandet av samma affärslokaler eller kontor, 

- användandet av samma anställda och samma juridiska ombud, 

- underkapitalisering och frånvaro av tillgångar, 

                                                
39 För en god genomgång av institutet i komparativt hänseende och dess relation till svensk rätt se Göranson, 
Återvinning utom konkurs.  
40 Se Clark, Corporate Law, s 40ff samt Göranson, s 195ff. 
41 Zaist v Olson, 154 Conn (1967), s 563. 
42 Associated Vendors, Inc. v Oakland Meat Co., 210 Cal App 2d (1962), s 825. 
43 Bainbridge, Corporate Law, s 58f. 
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- användning av bolaget som ett ”skal” eller ett ”instrument” i ett enskilt företag eller 

i en annan verksamhet, 

- döljande eller felaktig representation av den ansvariga ledningen och de finansiella 

intressena, 

- brist på iakttagande av legala formaliteter och misslyckande att bibehålla arm-

längdsprincipen mellan enheter, 

- användandet av ett företag för att tillgodose ett annat företags eller individs behov 

av anställda, tjänster eller varor,  

- spridning av bolagets tillgångar till intressenter, andra enheter eller individer till 

skada för borgenärer, alternativt en fördelning av tillgångar och förpliktelser så att 

tillgångarna är koncentrerade hos en enhet och förpliktelserna hos en annan,  

- kontraherande med en annan part i syfte att undgå förpliktelser genom att använda 

bolagsenheten som ett skydd mot personligt ansvar, eller användandet av bolagsen-

heten för att utföra illegala transaktioner, och 

- skapandet och användandet av ett aktiebolag i syfte att överföra föreliggande för-

pliktelser från en person eller en enhet till bolaget.44 

 

Denna uppräkning kan förvåna den svenska juristen eftersom många av dessa faktorer 

sammanfaller med de grunder som åberopats av käranden i de svenska domstolarna, även 

om det inte alltid har gjorts i syfte att stödja en uttrycklig ansvarsgenombrottstalan. Exem-

pelvis nämner HD i sina domskäl till NJA 1975 s 45 att ”aktierna [i svarandebolaget och i 

bolaget som var formellt ansvarigt] har ägts av [svarandebolagets ägare] eller honom när-

stående personer”, att ”[det formellt ansvariga bolagets balansräkning] har oföränderligt 

upptagit på ena sidan aktiekapital 5 000 kr och på andra sidan en fordran på [svarandebola-

get] samt en mindre, balanserad förlust, således inga andra tillgångar och inga skulder”, att 

”[v]ad som tillförts utifrån [till det formellt ansvariga bolaget] har tydligen, senast före varje 

räkenskapsårs bokslut, överförts till [svarande]bolaget”.  

 I NJA 2014 s 877 uttalar HD att ”[det formellt ansvariga bolaget] har utgjort endast ett 

medel för [svarandeparterna] att kunna driva rättsprocessen avseende den förvärvade ford-

ringen med begränsad risk”, att ”arrangemanget har… uteslutande syftat till att kringgå 

rättegångsbalkens regler om ansvar för rättegångskostnader och därmed rubba det incita-

ment och den balans som dessa regler avser att åstadkomma” och att  ”[det formellt ansva-

                                                
44 Associated Vendors, Inc. v Oakland Meat Co., 210 Cal App 2d (1962), s 825, referatet s 839ff. 
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riga bolaget] har, utöver aktiekapitalet, inte försetts med mer kapital än att det kunnat betala 

de egna processkostnader som löpande har uppstått”.  

 Likheter med de faktorer som nämns ovan finns även i NJA 1947 s 647, där HD näm-

ner att ”[svarandeparterna] bildat [det formellt ansvariga bolaget] för att låta bolaget för-

värva Sibrodammen och utnyttja regleringsmöjligheterna vid densamma till förmån för 

stadens och medparters kraftverk”, att “kostnaderna för dammens skötsel och underhåll –  

i den mån aktiekapitalet icke tagits i anspråk därtill – bestritts genom tillskott från [svaran-

departerna]”, och att “[det formellt ansvariga bolaget] inte utövat någon självständig verk-

samhet”.  

 Det skulle givetvis vara mycket lätt att utan vidare reflektion hävda att de faktorer som 

ofta åberopas i amerikansk rätt har samma bäring i svenska fall av ansvarsgenombrott. 

Emellertid är inte situationen så enkel. Som tidigare sagt finns det många andra legala verk-

tyg en kärande kan ta till i både amerikansk och svensk rätt, som gör att ansvarsgenom-

brottsteorin borde tillämpas restriktivt av domstolarna. Att legala verktyg och de intressen 

de skyddar skiljer sig åt medför att man måste undersöka huruvida den svenska lagstiftaren 

medvetet valt att skydda ett visst intresse med hjälp att ett visst verktyg, framför ett annat. 

 I båda rättssystemen står det emellertid klart att det finns ett behov av ett ansvarsge-

nombrottsinstitut. Detta behov visar sig när sakförhållandena i en tvist är av sådan art att 

viss borgenär förtjänar ett rättskydd och lagstiftaren – vid tillskapandet av diverse regler för 

borgenärsskydd – inte har förutsett eller ens kunnat förutse alla situationer där borgenären 

förtjänar ett skydd från gäldenärens, utifrån det allmänna rättsmedvetandets perspektiv, 

otillbörliga dispositioner. Det är därför som kärandeparten i de allra flesta fall uttryckligen 

använder ansvarsgenombrottsinstitutet endast som sistahandsgrund – det är den grund 

som används när ett rättssystem inte har tillhandahållit de instrument som krävs för att 

käranden ska få sitt legitima intresse av skydd tillgodosett. Det är även därför domarkåren i 

båda rättssystemen är restriktiva med att ge bifall till sådana yrkanden. Restriktivitet är na-

turligt påkallad, då det rör sig om tillämpning av skyddsregler som grundar sig i allmänna 

överväganden och därmed också har en inneboende brist på förutsägbarhet för svarande-

parten. 

 Det svåraste med att bygga och tillämpa en konkret ansvarsgenombrottsteori, särskilt i 

en sådan form att den skulle kunna lagstiftas om, ligger i det faktumet att ett rättssystem i 

normala fall undergår konstant förändring, särskilt avseende den borgenärskyddande regle-

ringen i näringslivet. Regler som tillkommer i dessa avseenden inskränker tillämpningsom-
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rådet för en ansvarsgenombrottstalan, eftersom rättssystemet helt plötsligt erbjuder ett nytt 

verktyg eller en ny skyddsmekanism för en utsatt borgenär. 

 Man måste dock beakta att så länge det finns regler, så kommer det finnas en svarande 

som har legat på gränsen till att bryta mot dessa. Om man antar att borgenärsskyddsregler-

na aldrig kommer att vara perfekta, och därmed skydda borgenären i varje situation där 

densamme blivit förfördelad till följd av en gäldenärs eller en bakomliggande intressents 

dispositioner, kommer troligen ansvarsgenombrottsinstitutet alltid att vara ett nödvändigt 

verktyg, men även ständigt variera i sin tillämpning och utvecklas allt jämte det rättssystem i 

vilket institutet återfinns. För tillfället föreligger en situation i både svensk och amerikansk 

rätt där ett behov finns, eftersom de existerande borgenärsskyddsreglerna inte är fullkom-

liga. 

 Faktumet att så många faktorer återkommer i två så pass skilda rättssystem som det 

amerikanska och det svenska, är en följd av att de sakförhållanden som uppkommit, och 

som har varit föremål för tillämpning av ansvarsgenombrottsinstitutet, är väldigt svåra att 

lagstifta om. Detta blir tydligt när man tar del av den kritik som har lagts fram i förarbetena 

avseende en lagstiftad ansvarsgenombrottsregel i Sverige. I både Sverige och USA har in-

ställningen därmed varit att institutet måste existera men att tillämpningen bör vara restrik-

tiv och baseras på omständigheterna i det enskilda fallet. 

4  Praktiska situationer för institutets tillämpning 
Vid en granskning av ansvarsgenombrottsinstitutet i olika rättsordningar, finner man 

snabbt att en teoretisk analys ofta inte bär med sig några konkreta slutsatser. Man kan med 

stor möda läsa igenom åtskilliga rättsfall från amerikansk och engelsk rätt och komma från 

denna undersökning med enbart en abstrakt känsla för vilka slags omständigheter och upp-

lägg som kan föranleda ett ansvarsgenombrott gentemot ett subjekt. Det är därför betydligt 

mer illustrativt att med hjälp av några fiktiva fall  exemplifiera vilka omständigheter som 

kan medföra ett ansvarsgenombrott.45  

 Det första fallet avser ett framgångsrikt aktiebolag som bedriver odling, skördande och 

marknadsföring av vissa grödor. Aktiebolaget har ägts och bedrivits av familjen Jansson 

och dess familjemedlemmar i 12 års tid. Trots vinster i verksamheten har dessa alltid mötts 

av omfattande löneutbetalningar till familjemedlemmarna, vilket har gjort att verksamheten 

på pappret bedrivits med nollresultat år efter år. Anläggningstillgångar i form av för verk-

samheten nödvändiga maskiner har inte blivit utbytta, vilket har lett till att nya maskiner 
                                                
45 Fallen nedan är inspirerade av Harvardprofessorn Robert C. Clarks exempel i Corporate Law, s 74ff, samt 
ledande amerikanska rättsfall. 
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blivit tvungna att hyras. En dag sprängs en av företagets besprutningsmaskiner och skadar 

flera personer som råkat befinna i närheten. Medvetna om att en stämning är förestående, 

kallar familjen Jansson till en extra bolagsstämma där det beslutas att bolaget till aktieägarna 

ska dela ut tillgångar i form av de medel som fanns i bolagets kassa och den fasta egendom 

som fanns i dess ägo. Detta lämnar bolaget med få utmätningsbara tillgångar. När stäm-

ningen sedermera vinner bifall kan därför inte bolaget betala den skadeståndsfordran som 

uppkommer, varför de skadelidande parterna stämmer aktieägarna på skadestånd med 

grunden att ett ansvarsgenombrott måste ske. 

 Enligt amerikansk rätt finns det flera sätt att angripa detta problem på. Genom att till-

lämpa ansvarsgenombrottsinstitutet så som det ser ut i den amerikanska rättsordningen, 

skulle aktieägarna kunna bli ansvariga för skadeståndsfordran.46 Detta är på grund av att 

transaktionerna som omöjliggjorde betalning av skadeståndsfordran till de skadelidande 

skulle anses vara otillbörliga på grund av att de strider mot de principer som står bakom ett 

rättsområde som täcker återvinningar utom konkurs för bedrägliga överlåtelser, eller fraudu-

lent conveyances, inom den amerikanska rätten. Den princip som anförs till stöd för argumen-

tet är den så kallade företrädesprincipen, principle of primacy. Principen innebär i korta orda-

lag att en gäldenär inte får överlåta egendom eller rättigheter utan att ta hänsyn och ge före-

träde till sina legala förpliktelser mot tredje man.47 I övrigt blir det mycket svårt att säga 

annat än att endast värdet på överförda egendomen skulle utgöra taket för ett eventuellt 

skadestånd enligt en sådan ansvarsgenombrottstalan.  

 Vad skulle då ske med tillämpning av det svenska ansvarsgenombrottsinstitutet? Till att 

börja med måste man försöka klassificera situationen utifrån omständigheterna. Det är 

givet att det rör sig om ett sådant förhållande som kan liknas vid både NJA 1947 s 647 och 

NJA 2014 s 877 på det sättet att borgenären är ofrivillig. Nästa steg borde vara att se 

huruvida det finns någon slags koppling mellan aktieägare och bolag som i de nämnda fal-

len. Man kan klart se att aktieägarkretsen bestod av flera intressenter, men att de var närstå-

ende sådana. Detta styrker i vart fall det faktum att en intressegemenskap föreligger mellan 

de kontrollerande aktieägarna och att bolaget därigenom var osjälvständigt i förhållande till 

aktieägarna. Emellertid bedrevs en relativt ordinär verksamhet i aktiebolaget – inget otill-

börligt syfte fanns vid dess tillskapande. Detta faktum talar starkt emot att tillämpa en 

svensk ansvarsgenombrottsteori för den ofrivilliga borgenären.  

                                                
46 A a s 80.  
47 Med legala förpliktelser här borgenärernas legitima kontrakts- och skadeståndsfordringar, till skillnad från 
fordringar som uppkommit i gäldenärens eller andra parters intressen, a a s 44f. 
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 Den vidtagna disposition som vi siktar in oss på är bolagsstämman och den efterföl-

jande transaktionen som medförde att bolaget inte längre förmådde betala skadeståndet. I 

svensk rätt finner man dock en uppsjö med andra institut som täcker det nu aktuella pro-

blemet. Man skulle kunna, som borgenär i bolaget, ansöka om aktiebolagets konkurs enligt 

konkurslagen (1987:672) och därefter låta konkursförvaltaren väcka talan om återvinning 

av rättshandlingen enligt 4 kap 5 § konkurslagen (1987:642), KL, som innebar att bolaget 

blev på obestånd. Konkursförvaltaren skulle också kunna hävda att utdelningen stred mot 

reglerna i 17-18 kap ABL och därmed göra mottagarna av utdelningen återbäringsskyldiga 

för det utdelade beloppet. Dessa möjligheter innebär dock endast att de tillgångar och de 

belopp som har överförts från bolaget kommer att återbäras till bolaget –  inte direkt till 

den ofrivilliga borgenären. Härmed gynnas hela borgenärskollektivet. Det finns dock en 

möjlighet att den ofrivilliga borgenären i exemplet ändå inte får sitt intresse tillfredsställt, 

ens med dessa verktyg till hands, om det finns borgenärer med förmånsrätt som tillskansar 

sig de återstående tillgångarna i konkursboet. Innebär det då att rättsväsendet och det all-

männa rättsmedvetandet har accepterat risken för att skador i dessa fall ska lämnas utan 

ersättning? Förutom det faktum att bakomliggande intressenter i vissa fall kan utgöra verk-

samhetsutövare och därmed träffas av så kallat efterbehandlingsansvar vid föroreningsska-

dor enligt miljöbalken (1998:808),48 verkar den allmänna inställningen i svensk rätt vara att 

detta är priset som betalas för de fördelar som friheten från personligt ansvar bär med sig. 

Den enda rättshandlingen som här kan anses vara otillbörlig är just värdeöverföringen som 

har skett.  

 Det är i och för sig inte orimligt att just denna situation får en utgång som inte alla 

gånger är förmånlig för den ofrivilliga borgenären. Eftersom det finns ett minsta krav på 

aktiekapital som har ansetts vara tillräckligt för att mildra de allra största riskerna för i vart 

fall ofrivilliga borgenärer är det svårt att säga att ett bolag som har startats och bedrivits 

med detta kapital intakt har bedrivits på ett otillbörligt sätt gentemot en ofrivillig borgenär. 

Dessutom kan man förvänta sig att de företag som bedriver verksamhet som inte är av 

alldeles bagatellartad omfattning tecknar ansvarsförsäkringar som i de flesta fallen täcker 

dessa typer av skador. Det borde därför vara ytterst sällsynt att den uppställda situationen 

överhuvudtaget uppträder i svensk rätt. 

 Förutom försäkringsaspekten måste man ta i beaktande vilka andra möjligheter lagstifta-

ren har haft att komma till rätta med problemet. Ovan har talats om kravet på ett lägsta 

aktiekapital och vad som inträffar i situationen då en skadeståndsfordran innebär att ett 

                                                
48 Se t ex Mark- och miljööverdomstolens dom i mål nr M 11429-12, meddelad den 26 juni 2013. 
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bolag försätts i konkurs. Lagstiftaren, för att låta den ofrivilliga borgenären uppbära något 

större rättsskydd, hade exempelvis kunnat låta skadeståndsfordringar erhålla förmånsrätt i 

gäldenärens konkurs. När detta inte har skett lagstiftningsvägen får man dock anta att lag-

stiftaren i detta fall har ansett att även den ofrivilliga borgenären har erhållit ett fullgott 

rättskydd genom de verktyg som finns till hands. Om detta är fallet bör en domstol inte 

kringgå lagstiftarens intentioner genom att ge bifall till en ansvarsgenombrottstalan. 

 Låt oss nu studera en annan situation där det är väldigt oklart om det föreligger grund 

för tillämpning av ansvarsgenombrottsteorin i svensk rätt.49 Ett aktiebolag registrerades av 

Fredrik för några månader sedan, i vilket verksamheten består av ett mindre varm-

korvsstånd. Fredrik, den enda aktieägaren, kapitaliserade verksamheten tillräckligt för att 

bolaget skulle kunna införskaffa nödvändiga inventarier. Bolaget påbörjade sin verksamhet. 

Det fanns knappt något eget kapital att tala om till att börja med förutom aktiekapitalet. 

Därtill utgår en måttlig lön till den enda anställda säljaren, samtidigt som Fredrik själv inte 

har fått någon utdelning eller betalning från bolaget.  

 En dag blir en kund svårt brännskadad till följd av att den anställde inte iakttagit nöd-

vändiga säkerhetsrutiner kring ståndets varmare vätskor. Personen stämmer bolaget och 

vinner talan om skadestånd på ett stort belopp, av vilket endast en liten del blir betald. Bo-

laget går i konkurs till följd av skulden. Personen stämmer Fredrik med grunden att ansva-

ret ska bryta igenom. Samtidigt stämmer en grossist in Fredrik med samma grund, då 

denne har en fordran för en större leverans av förbrukningsvaror. 

 Clark kommer i denna situation fram till att grossistens talan inte kommer att vinna bi-

fall. Fredrik har inte på något sätt vilselett eller tillämpat några otillbörliga metoder för att 

driva verksamheten.50 Att verksamheten har varit underkapitaliserad kan knappast i sig för-

anleda ett ansvarsgenombrott gentemot den frivilliga borgenären. Inga omständigheter 

visar nu på att den frivilliga borgenären har, av Fredrik, blivit fråntagen möjligheten att på 

förhand göra en grundlig bedömning av bolagets ekonomiska ställning, innan kredit med-

gavs. 

 Clark diskuterar de frivilliga borgenärernas ställning utifrån ett hypotetiskt scenario – där 

alla rationella borgenärer och gäldenären har haft möjlighet att, utan kostnad, förhandla om 

generellt giltiga villkor för alla krediter, och vilka villkor de skulle kunna komma överens 

om. Om man genom ett sådant scenario kan komma fram till att de villkor som skulle 

stadgas mellan parterna omfattar förbud mot gäldenärens handling eller passivitet i den 

                                                
49 Denna situation grundar sig delvis på det amerikanska rättsfallet Walkovszky v Carlton, 223 NE2d (NY 
1966), s 6. 
50 Clark, a a s 83ff. 
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nuvarande situationen, ska man också vara villig att medge en tillämpning av ansvarsge-

nombrottsteorin. Detta leder också, oundvikligen, till frågan om underkapitalisering skulle 

vara förbjudet mellan parterna.51 

 Underkapitaliseringen innebär givetvis problem för både frivilliga och ofrivilliga borge-

närer. Det är klart att en initialt underkapitaliserad verksamhet innebär en förhöjd risk för 

en frivillig borgenär, varför denne skulle kräva en större kapitalinsats från gäldenären. 

Emellertid finns det andra sätt man kan lösa underkapitaliseringsproblemet på. En borge-

när skulle kunna ta hand om sin ökade kreditrisk genom att kräva en högre ränta på kredi-

ten. Borgenären skulle också kunna begära en säkerhet av gäldenären i form av pant eller 

borgen, eller kräva regelbundna ekonomiska rapporter från gäldenären. Från gäldenärens 

sida är det dessutom klart ofördelaktigt att utlova att man på ett adekvat vis kapitaliserar sin 

verksamhet – speciellt då båda parterna skulle uppleva stora svårigheter i att definiera vad 

en ”adekvat” kapitalisering av verksamheten skulle innebära. Gäldenären skulle därmed 

kunna argumentera för att det är omöjligt att sätta upp generella förbud mot underkapitali-

sering då frågan om adekvat kapitalisering måste avgöras i varje enskilt fall. Av dessa anled-

ningar kommer troligen inte underkapitalisering i sig utgöra en grund för ansvarsgenom-

brott för den frivilliga borgenären. I en svensk ansvarsgenombrottsbedömning är underka-

pitaliseringen förmodligen endast relevant i det fallet då den har mörkats för borgenären.52 

 Hur skulle man se det från svensk rätts håll? Troligen skulle talan avslås direkt från den 

frivilliga borgenären. Om inte några andra omständigheter ligger för handen, där tillgångar-

na och informationen i årsredovisningarna var delvis sammanblandade och verksamheten 

bedrevs gemensamt med ett annat subjekt, har en svensk borgenär aldrig haft fog att tro att 

någon annan än bolaget skulle vara ansvarigt för uppkomna skulder.53  

 Vad gäller den ofrivilliga borgenären måste man resonera från andra synvinklar. En 

ofrivillig borgenär kan aldrig skydda sig mot så kallad initial underkapitalisering, där ett 

företag redan från dess tillskapande varit underkapitaliserat. Om inte gäldenären har teck-

nat en ansvarsförsäkring har en ofrivillig borgenär endast en oprioriterad fordran i en kon-

kurs, där konkursboets enda tillgång för utdelning är det intakta aktiekapitalet. Enligt 

svensk rätt skulle troligen inte underkapitaliseringsargumentet vara tillräckligt för ett bifall 

till en borgenärens ansvarsgenombrottstalan på egen hand. I en jämförelse med NJA 1947 

s 647 finner man även här tydliga skillnader i den skadegörande handlingens bakomlig-

                                                
51 Clark, a a s 76f. 
52 Se till exempel situationen i NJA 1975 s 45, där utgången dock vanligtvis förklaras med att det rörde sig om 
s k kommissionärsbolagsförhållanden. 
53 Jfr NJA 1975 s 45. Att det kan finnas förutsättningar att föra ett kontraktsrättsligt resonemang liknande ett 
sådant som vann bifall i NJA 1982 s 244, bortses från i det här fallet. 
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gande syften. Även om man kan konstatera en slags underkapitalisering i förhållande till 

den realiserade risken i att bolagets verksamhet skulle medföra skada på enskild, finns ty-

värr inget otillbörligt med denna handling med hänsyn till lagstiftarens krav på aktiekapi-

talets storlek. Då dessutom det lägsta aktiekapitalet och de tillhörande tvångslikvidations-

mekanismerna i ABL syftar till att skydda just ofrivilliga borgenärer, finns det ingen anled-

ning för en svensk domstol att bifalla en ansvarsgenombrottstalan i detta fall. Clark för 

dylika resonemang avseende detta enligt amerikansk rätt då han menar att lagstiftaren har 

många alternativa lösningar att tillgripa för att tillgodose borgenärens intresse av adekvat 

kapitalisering54. Av denna anledning skulle en domstol med annat än en ”wildly activist 

vision of its role” inte vara villig att åsidosätta friheten från personligt ansvar för aktieägar-

na i situationen.55 

 Lått oss återgå till exemplet och antar att Fredrik bestämmer sig för att skapa tio lika-

dana aktiebolag istället för ett – med ett kioskstånd och en anställd i varje verksamhet. 

Fredrik själv besitter ett moderbolag som tar upp vinsten från varje enskilt aktiebolag. Helt 

plötsligt verkar i alla fall den frivilliga borgenären ha större chans att få igenom sin talan – 

det finns fog för honom att tro att hela den samlade förmögenhetsmassan kommer att bära 

kreditrisken, precis på samma sätt som borgenären i NJA 1975 s 45. Man kan dock fråga 

sig huruvida någon skulle kunna få igenom en sådan talan idag, då behövlig information för 

kreditgivare kan hämtas ut från behörig myndighet mycket enkelt. Det borde därför i 

svensk rätt krävas att den bakomliggande intressenten på något sätt ska ha gett borgenären 

sken av att hela den samlade förmögenhetsmassan utgör grunden för dennes kreditbedöm-

ning på ett vis som gör att en mer noggrann kreditbedömning inte kan krävas av borgenä-

ren. 

 Även med en sådan förändring av omständigheterna verkar det som att den ofrivilliga 

borgenären har lika dåliga möjligheter att föra en framgångsrik talan mot en bakomliggande 

intressent enligt svensk rätt. I det amerikanska rättsfallet som exemplet baserar sig på hade 

en ofrivillig borgenär, en gångtrafikant, stämt ägaren till ett av dessa mindre taxibolag som 

hade tillskapats med lägsta möjliga aktiekapital. Majoriteten i domstolen hävdade att ett 

bolag inte kan bli skjutet åt sidan endast på grund av att det tillskapats med minsta möjliga 

aktiekapital, då lagen tydligt har givit den möjligheten.  

                                                
54 Exempel på sådana alternativ är ett förhöjt lägsta aktiekapital, ett krav på ansvarsförsäkring för aktiebolag 
eller förmånsrätt för skadeståndsfodringar i konkurs. 
55 Clark, a a s 79. Emellertid finns även avseende försäkringsaspekten skillnader i svensk och amerikansk rätt. 
De ”corporate liability”-försäkringar som erbjuds i amerikansk rätt är av typen ”no-fault”, en typ som närm-
ast är icke-existerande i Sverige, med undantag för trafikförsäkringen. 



 40 

 Det nästkommande exemplet baseras på en förenklad version av de omständigheter 

som låg till grund för 2015 års hovrättsfall, som diskuterats ovan. Anta att ett bolag, säljbo-

laget, ska sälja sina aktier i ett dotterbolag, överlåtelseobjektet, till en köpare. Säljbolaget 

ingår i en koncern och står direkt under moderbolaget, som äger samtliga andelar i säljbola-

get. Överlåtelseobjektet tillsammans med aktier i ett annat dotterbolag är de enda tillgång-

arna i säljbolaget. Säljbolaget utger även till köparen vissa garantier om att det inte finns en 

risk att ett krav från tredje man riktas mot överlåtelseobjektet, eller att riskerna i vart fall är 

så små att säljbolaget själv tar på sig eventuella rättegångskostnader och skadestånd i hän-

delse av att tredje mans talan mot överlåtelseobjektet bifalles. 

 När tredje man sedan väcker talan gentemot överlåtelseobjektet, överlåter säljbolaget 

samtliga kvarvarande tillgångar till ett systerbolag, som också är helägt av moderbolaget. 

Transaktionen utförs på ett sådant vis att en existerande skuld gentemot systerbolaget kvitt-

tas – nettotillgångarna i säljbolaget förändras inte. När tredje mans talan bifalles av dom-

stol, väcker köparen talan mot säljbolaget där de yrkar att det belopp som betalades till 

tredje man i domstol ska betalas till köparen med hänsyn till de garantier som har givits av 

säljbolaget. Talan vinner bifall i domstol, och säljbolaget går omedelbart i konkurs. Köpa-

ren väcker nu en ansvarsgenombrottstalan mot moderbolaget med grunden att de har otill-

börligt utövat sin kontroll över säljbolaget på sådant sätt att detta omöjligt kan infria sina 

förpliktelser enligt garantiutfästelserna. 

 Då otillbörlighet gentemot borgenär får anses vara en nödvändig förutsättning för bifall 

till en ansvarsgenombrottstalan, gör man bäst i att börja med att se huruvida det finns nå-

got slags otillbörligt handlande i svarandens agerande. Att någon missvisande information 

har lämnats på ett vis som medför att man kan bedöma det som en sådan otillbörlig hand-

ling som krävs för ansvarsgenombrottsinstitutets tillämpning är inte troligt, precis som 

hovrätten i rättsfallet menar. Parterna är trots allt fristående och köparen har i normalfallet 

haft möjlighet att genomföra en egen besiktning av överlåtelseobjektet vid transaktioner av 

denna typ. 

 Den andra handlingen som vållar problem är just överlåtelsen av tillgångarna till syster-

bolaget, som inte bara försvårar det för säljbolaget att uppfylla eventuella garantier som 

man har utgett, utan även innebär att borgenären effektivt lämnas utan möjlighet till utdel-

ning i en konkurs.56 

                                                
56 Här bortses från den relativt osäkra möjligheten att återvinna transaktionen i fråga till följd av att denna 
sker i planeringssyfte inför händelser som tillsammans med transaktionen indirekt orsakar insolvens och 
konkurs, se 4 kap 5 § konkurslagen (1987:672) och hovrättens domskäl i RH 2006:9. 
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  Eftersom inga rättsliga verktyg kan bistå borgenären, som uppenbarligen förlorat viss 

utdelning i konkursen till följd av den bakomliggande intressentens vidtagna dispositioner 

genom dotterbolaget, bör en ansvarsgenombrottstalan bifallas till förmån för borgenären, i 

vart fall till den grad att den otillbörliga rättshandlingen omintetgörs. Ersättning bör alltså 

utgå från svaranden med ett belopp som käranden skulle ha erhållit, om inte den otillbör-

liga transaktionen hade vidtagits. 

5  Det nya ansvarsgenombrottet 
Ovan har redogjorts för ett antal olika syner på ansvarsgenombrottsinstitutet. Jag har visat 

att det inte längre är möjligt att på allvar mena att institutet inte existerar, och att 2014 års 

fall måste anses innebära att man bör anlägga ett brett perspektiv i tillämpningen. 

 För att ansvarsgenombrottsinstitutet ens ska kunna tillämpas krävs att en huvudregel 

eller presumtion föreligger att två parter har förpliktelser endast gentemot varandra, kon-

traktsrättsligt, utomobligatoriskt eller till följd av lag. I de allra flesta rättsfall som har be-

handlats ovan har även den juridiska personen varit en kritisk komponent i olika, mer eller 

mindre affärsmässiga, konstellationer. Det klassiska perspektivet på ansvarsgenombrott 

innebär att man frångår aktieägarnas lagstadgade frihet från personligt betalningsansvar till 

förmån för en borgenär.57 På ett abstrakt plan kan man förklara detta med att borgenärens 

intressen in casu väger tyngre än gäldenärens intresse av juridiska personens bestånd. I 

praxis finner jag att man ständigt väger dessa två intressen mot varandra, i syfte att uppnå 

ett rättvist resultat. Det är givet att det sätt man går till väga på här inte kan vara alldeles 

skönsmässigt av rättssäkerhetsskäl – det krävs starka skäl och särskilda omständigheter för 

att skjuta undan ett subjekt till förmån för borgenären. Som ovan visats har HD i praxis 

även på andra grunder låtit ansvaret bryta igenom till part som inte ens på ett associations-

rättsligt plan har haft förbindelser med den formella motparten.58 Sådana typer av ansvars-

genombrott har jag valt att benämna som horisontella, medan de klassiska typerna utgör 

fall av vertikala ansvarsgenombrott. Givetvis föreligger vissa skillnader i bedömningarna 

beroende på om ett ansvarsgenombrott är vertikalt eller horisontellt, vilket redogörs för 

nedan. 

 Givet är att ansvarsgenombrott endast aktualiseras i kritiska situationer, då borgenärens 

formella gäldenär inte förmår att ersätta en fordring som har uppkommit till följd av vissa 

förpliktelser eller på utomobligatoriska grunder. När det gäller just fordringar som upp-

kommit i inomobligatoriska förhållanden finns det anledning att vara mer restriktiv i be-
                                                
57 Se ovan i avsnitt 2.3. 
58 Jfr NJA 1975 s 45. 
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dömningen om ansvarsgenombrott ska föreligga eller inte, till följd av den borgenärens 

frivilliga ställning. Således är det lämpligt med ytterligare en indelning av institutet – an-

svarsgenombrott i förhållande till frivilliga borgenärer, och i förhållande till ofrivilliga bor-

genärer. 

 Framför oss får vi alltså fyra olika typer av situationer där ansvarsgenombrott kan tänkas 

aktualiseras. Den klassiska varianten, och även den som har aktualiserats i 1947 och 2014 

års fall, utgör vertikala och utomobligatoriska fall av ansvarsgenombrottet. Det är aktieä-

garna som har blivit förpliktade till att ersätta skada som orsakats i ett förhållande mellan 

aktiebolaget och en ofrivillig borgenär.59 Från vad som går att utläsa ur dessa två rättsfall 

krävs i vart fall att en juridisk person, på ett osjälvständigt vis, vidtar åtgärder som resulterar 

i ett kringgående av rättsligt skyddade intressen. I 1947 års fall hade åtgärderna som vidta-

gits av bolaget lett till en översvämning som gynnade ägarna på den skadelidandes bekost-

nad. Ägarna till bolaget var nämligen också ägare av vattenkraftverk placerade längs ån och 

den olagliga dämningen medförde att kapaciteten hos dessa vattenkraftverk ökade. Min 

tolkning av rättsfallet är att domstolen har försökt se till bolaget och dess verksamhet för 

att klargöra att bolaget inte var tillskapat för att fullgöra syften som lagen kan godta. Så som 

domstolen beskriver var intressentbolaget istället ett ”verkställighetsorgan” för ägarna, som 

existerade för att fullgöra vissa uppgifter som kringgick rättsligt skyddade intressen. Att 

bolaget dessutom var underkapitaliserat talade än mer för dess osjälvständighet och egen-

skap av ”verktyg”. 

 Det var även dessa omständigheter som fällde ägarna till processbolaget i 2014 års fall. 

Även denna juridiska person hade utnyttjats på ett sätt som innebar ett kringgående av legi-

tima rättsliga intressen, till en sådan grad att ägarnas frånvaro av personligt ansvar inte ägde 

grund för sin existens. Till detta hör givetvis att bolaget var att se så som osjälvständigt i 

förhållande till aktieägarna. 

 Att tala om underkapitalisering, osjälvständighet och otillbörlighet så som egna och från 

varandra fristående rekvisit är fullkomligt otillräckligt och dessutom oprecist när det kom-

mer till fall av utomobligatoriska vertikala ansvarsgenombrott. Istället bör man se till otill-

börligheten i sig – det vill säga huruvida ett kringgående av ett visst rättsligt skyddat intresse 

föreligger. Därefter bör man fastställa hur stor kontroll den instämda parten har haft över 

den juridiska personen som vidtagit handlingen i fråga. Det är nämligen med denna fråga 

man kan utröna huruvida parten faktiskt borde bära ansvar för att ha utnyttjat en rättslig 

                                                
59 Jag väljer här att kalla fordran som uppstår i 2014 års fall för utomobligatorisk, eftersom motparten inte 
hade någon möjlighet att inte låta den kostnaden uppkomma.  



 43 

konstruktion i syfte att tillskansa sig själv fördelar på ett sätt som undanskjuter rättsligt 

skyddade intressen.60 

 Ansvarsgenombrottsinstitutets tillämpning har skett med stor restriktivitet i rättspraxis. 

Med anledning av denna restriktiva tillämpning och den få mängd rättsfall som finns att 

tillgå är det svårt att klargöra vad som skulle gälla i fall av vertikala ansvarsgenombrott med 

en borgenär som är frivillig. Ledning i detta avseende kan knappast hämtas i NJA 1982 

s 244, där moderbolaget blev ansvarigt på rent avtalsrättsliga grunder genom en form av 

konkludent partsinträde i det omtvistade avtalet mellan leverantör och dotterbolag.  

 Viss ledning kan möjligtvis hämtas från NJA 1935 s 81, som närmast liknar ett vertikalt 

inomobligatoriskt ansvarsgenombrott. I domskälen kan man skönja samma osjälvständig-

hetsresonemang som återfinns i 1947 års fall, men här var det tydligare att den juridiska 

personen som hade tillskapats inte funnits mer än ”på papper”. HD fäster även stor vikt 

vid att den ekonomiska föreningen inte var av den beskaffenhet som föreskrevs i lagen. 

Svaranden var i realiteten den enda medlemmen, och använde således den juridiska perso-

nen blott som ett verktyg för att söka undvika ekonomisk risk, utan att ta hänsyn till att 

1911 års föreningslag krävde att föreningens syfte skulle vara att ”främja medlemmarnas 

ekonomiska intressen”.  

 Fallets ålder, och det faktum att de specifika omständigheterna är sådana att redan den 

ekonomiska föreningens bildande går att ifrågasätta, gör att det är svårt att placera det i 

något större sammanhang. Eftersom några slutsatser är svåra att dra bör stor restriktivitet 

tillgripas i bedömningen när en frivillig borgenär yrkar ansvarsgenombrott gentemot ägare 

till en juridisk person. 

 Innan någon definitiv slutsats dras avseende vertikala ansvarsgenombrott gentemot fri-

villiga respektive ofrivilliga borgenärer, är det nödvändigt att resonera kring de horisontella 

fallen ytterligare. De flesta rättsfall här har varit av inomobligatorisk art, och det viktigaste 

har tveklöst varit NJA 1975 s 45. På grund av avtalets subjektiva begränsningar, samt pre-

sumtionen om aktiebolagets självständiga juridiska personlighet, är det med stor restriktivi-

tet man måste närma sig dessa situationer. Till en början måste man fastslå att den bakom-

liggande intressenten har nästintill total kontroll över den formella motparten i ett inomob-

ligatoriskt förhållande. Enbart förhållandet att den formella motparten är osjälvständig och 

att en stark konnexitet föreligger mellan svaranden och motparten räcker dock inte. I 1975 

års fall går det inte heller att, som i 1947 eller 2014 års fall, finna något större resonemang 

                                                
60 Ansvarsgenombrottsinstitutet kan, till följd av dess egenskap av generalklausul som tillgrips när det inte 
finns något skydd för borgenären, på ett sett ses som den civilrättsliga varianten av skatteflyktslagens 
(1995:575) generalklausul, som även uppvisar vissa likheter i sin konstruktion. 
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om något generellt kringgående- eller otillbörlighetselement i syfte att skydda den aktuella 

frivilliga borgenären. 

 Istället får man fråga sig om det föreligger andra, tillräckligt starka skäl att skydda bor-

genären mot den bakomliggande intressentens handlanden genom den formella avtalspar-

ten. I 1975 års fall undersökte man noggrant konstellationen mellan dessa subjekt – och 

vilket slags intryck denna konstellation gav tredje man. Dessa aspekter tas inte upp i de fall 

som har varit av utomobligatorisk art, just på grund av att en frivillig borgenär har valet att 

inte ingå avtal med sin motpart. När detta väl sker antas man i normala fall haft möjlighet 

att undersöka den ekonomiska risk som avtalet medför. I bedömningen måste man därför 

undersöka om det finns några omständigheter som ger för handen att borgenären hade fog 

att tro att riskbedömningen skulle basera sig på en förmögenhetsmassa som omfattade 

både avtalsparten och svaranden. I 1975 års fall fann domstolen att det fanns ett flertal 

omständigheter som medförde att den verksamheten, som borgenären hade att iaktta vid 

sin riskbedömning innan avtalsslut, i realiteten bedrevs av svaranden i så hög grad att det 

inte gick att låta denne undgå betalningsansvar. Ur en borgenärsskyddsaspekt måste man 

utveckla denna ståndpunkt. Driften av verksamheten medförde att den frivilliga borgenä-

ren hade skäl anta att de skulder som gäldenären drar på sig kommer att betalas ur verk-

samhetens förmögenhetsmassa, och inte endast ur den formella motpartens förmögenhet.  

 Det är nu tydligt att avtalsrättsliga element – vad borgenären har haft fog att förlita sig 

på – är av stor vikt för bedömningen huruvida ansvarsgenombrott ska ske i de fallen då 

borgenären är frivillig. Denna synpunkt gör sig gällande både i fall av vertikal och horison-

tell art. Som jag har påtalat tidigare bör man bortse från liknande överväganden i de ofrivil-

liga fallen, då den ofrivilliga borgenären aldrig har haft möjlighet att inte ge sig i lag med det 

formellt ansvariga subjektet. 

6  Sammanfattaning 
Det är endast med stor svårighet det går att angripa ett så brett och relativt outvecklat om-

råde som ansvarsgenombrottsinstitutet. Fram till 2014 års fall har det till och med funnits 

tveksamheter om huruvida institutet överhuvudtaget existerar i svensk rätt. Man kan i och 

med rättsfallet säga att rättsläget på ett blygsamt sätt har klarnat och att ansvarsgenombrott 

numera är ett erkänt institut – men sett till bakgrund av praxis dyker komplexa frågor upp. 

 I frågan om ansvarsgenombrottsinstitutet överhuvudtaget behövs svarar jag tveklöst ja. 

Det finns för närvarande ingen generalklausul inom civilrätten som fyller samma funktion 

som institutet gör – det vill säga ett skydds-instrument till förmån för en borgenär, som 

skyddar denna mot otillbörliga handlingar företagna av ett formellt ansvarigt subjekt i en 
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styrande intressents regi. Domstolarna borde därmed ha ett verktyg tillgängligt i fall då lag-

stiftaren inte kunnat på ett tillfredsställande sätt medge en borgenär det skydd som denne 

förtjänar och en tillämpning av de föreliggande skyddsreglerna medför oskäliga resultat. 

Liknande typer av generalklausuler är inte heller alltför främmande för svensk rätt – se ex-

empelvis 36 § AvtL och bestämmelserna i skatteflyktslagen (1995:575). Vid iakttagande av 

tillbörlig restriktivitet i tillämpningen borde det därför inte finnas något hinder för institu-

tets användning.  

 Viss praxis har inte bara medfört att aktieägarna ansvarar för den juridiska personens 

förpliktelser, utan även andra slags bakomliggande intressenter. Här går också att finna ett 

antal rättsfall där borgenären har varit frivillig. Man kan därmed klart säga att ansvarsge-

nombrott är ett existerande institut i svensk rätt, och att det finns ett flertal olika grunder 

till det. Man kan man göra det enklare för sig genom att dela in institutet i fyra olika typfall, 

på ett sätt som illustreras av följande figur. 

 
 

 
 

Till en början kan man skilja på det klassiska ansvarsgenombrottet som siktar in sig på re-

lationen aktieägare-aktiebolag eller medlem i ekonomisk förening-ekonomisk förening – 

det vertikala ansvarsgenombrottet, och den friare ansvarsgenombrottsbedömningen som är 

tillämplig på förhållandet mellan avtalssubjekt och bakomliggande intressent – det horison-

tella ansvarsgenombrottet. Dessutom är det av synnerlig vikt att se gentemot vilken slags 

part som yrkar att ansvaret ska bryta igenom. Här är det lämpligt att särskilja på frivilliga 

och ofrivilliga borgenärer – främst på grund av att andra slags skyddshänsyn aktualiseras i 

fall då en part har haft möjlighet att låta bli att ingå förbindelser med med ett visst subjekt 

innan den skadegörande handlingen vidtagits av en till subjektet bakomliggande intressent. 
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 När det gäller det vertikala ansvarsgenombrottet har stora diskussioner förts i doktrin 

angående just vad som krävs för att institutet ska aktualiseras. Bland de rekvisit som har 

anförts kan man lyfta fram underkapitalisering, osjälvständighet, otillbörlighet och god tro hos den 

som åberopar ansvarsgenombrottet. Att anlägga en så snäv syn på ansvarsgenombrottsinstitutet 

är vanskligt, speciellt om man ska skilja på frivilliga och ofrivilliga borgenärer. I situationer 

där en ofrivillig borgenär har lidit skada är det i stället mer intressant att se efter om det 

föreligger omständigheter som medför att den verksamhet som bedrivs är av sådan art att 

den juridiska personens existens inte längre kan anses vara berättigad. Lämpligast sätt att 

kontrollera detta är om man kan visa på att verksamheten har varit av sådan art att den har 

kringgått rättsligt skyddade intressen och därigenom inte fungerat som något mer än ett 

verktyg i den bakomliggande intressentens händer. Härvid är det klart att en förutsättning 

är att den bakomliggande intressenten har utövat reell kontroll över det formellt ansvariga 

subjektet i fråga. Bedömningen bör vara ytterst restriktiv då praxis har utvisat att de intres-

sen som har kringgåtts i princip måste ha varit beaktade av lagstiftaren, som inte har kunnat 

förutse ett kringgående av just denna art. 

 Vertikala ansvarsgenombrott där bolaget har haft att göra med frivilliga borgenärer är 

mycket sällan, om ens överhuvudtaget, förekommande i praxis. Principiellt bör grunden för 

ansvaret i första hand sökas i avtalsrättsliga grundsatser, vilket också har skett i det säregna 

rättsfallet NJA 1982 s 244. Viss ledning kan dock hämtas från de fall som har behandlat 

horisontella ansvarsgenombrott gentemot frivilliga borgenärer. I dessa situationer har det 

inte krävts något otillbörligt – men den bakomliggande intressentens formella ansvarsfrihet 

kan i vissa fall ge vika för avtalsrättsliga principer. Genom fallet NJA 1975 s 45 kan en slut-

sats nås, att om en bakomliggande intressent har låtit ett formellt avtalssubjekt ingå avtal på 

ett sätt som i verkligheten innebär att avtalet fullgörs gemensamt av det formella avtalssub-

jektet och den bakomliggande intressenten, skall den bakomliggande intressenten solida-

riskt med avtalssubjektet svara för de förpliktelser som uppkommer i anledning av avtalet. 

Emellertid kräver denna typ av ansvarsgenombrott att en konnexitet mellan den bakomlig-

gande intressenten och avtalssubjektet kan upprättas, samtidigt som den frivilliga borgenä-

ren har haft fog för att tro att den kreditrisk, på vilken avtalet vilar, ska bedömas utifrån 

den samlade förmögenhetsmassan hos avtalssubjektet och den bakomliggande intressenten. 

 Det är med stor svårighet man kan dra några slutsatser av praxis om vad som ska gälla i 

fall av horisontella ansvarsgenombrott där borgenären har varit ofrivillig. Här kan endast 

spekuleras om att samma förutsättningar som i det vertikala fallet borde gälla, med samma 
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konnexitets- eller kontrollkrav mellan den bakomliggande intressenten och det formellt 

ansvariga subjektet som krävs i de inomobligatoriska fallen.  

 Stor restriktivitet är påkallad i tillämpningen av ansvarsgenombrottsinstitutet, oavsett 

vilken form av detta det gäller. Än viktigare är det att kräva detta vid inomobligatoriska 

förhållanden, där borgenären har fått chansen att bedöma huruvida kredit ska lämnas till 

den gäldenär med vilken avtal sluts och även haft valet att inte ingå förbindelser med sub-

jektet från början. I dessa fall måste man se till vad den ordinära borgenären med fog borde 

ha insett, när denne gick i lag med sin avtalspart. I de utomobligatoriska fallen kan mindre 

restriktivitet i tillämpningen vara lämpligt då denne aldrig haft möjlighet att inte avstå för-

bindelser med det skadevållande subjektet, men detta förutsätter att syftena med friheten 

från personligt betalningsansvar eller den principiella subjektiva begränsningen inom civil-

rätten inte längre är befogade eller är lämpliga att upprätthålla i en viss situation. Ett kring-

gående av samma art som i de vertikala utomobligatoriska fallen borde vara en rättvis ut-

gångspunkt för bedömningen. 

 Ur teoretisk synvinkel kan avslutningsvis sägas att frågan om ansvaret ska bryta igenom i 

en given situation absolut inte är rent associationsrättslig till sin art. Inte heller är den strikt 

avtalsrättslig – en bedömning måste ha sin grund i ett brett förmögenhetsrättsligt perspek-

tiv. Med det sagt kan bedömningen inte sväva hur högt som helst – det finns riktlinjer som 

har angetts i praxis och i varje situation måste beaktas vilka instrument i den svenska rätten 

som ger borgenären möjligheten att erhålla ett tillfredsställande skydd. Dessutom måste 

fastställas huruvida borgenären är skyddsvärd överhuvudtaget. Endast i de situationer då 

den frivilliga borgenären gjort det som möjligtvis kan åläggas densamme i en given för att 

säkra sin fordran, eller har getts fog att tro att det som denne gjort vid tillfället för fordrans 

uppkomst har varit tillräckligt av gäldenären. Den ofrivilliga borgenärens skydd måste re-

soneras kring i termer av det skydd som lagen har medgett denne och om dessa skyddsin-

strument i sådana fall brister i situationen som man har framför sig. I en viss situation 

måste man alltså fråga sig om borgenärens specifika intresse har diskuterats eller tillgodo-

setts av lagstiftaren på något sätt. Om man i denna bedömning kan komma fram till att 

lagstiftarens rättsliga verktyg inte skyddar borgenärens berättigade intresse i den specifika 

situationen skall ansvaret bryta igenom. 
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