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Summary 
One of the most known characteristics of a corporation is that the 
shareholders liability is limited to their capital contribution. In extreme 
cases the court has chosen to disregard the limited liability and thereby 
holding one or a number of shareholders responsible for the debts of the 
corporation. This procedure is normally referred to as piercing the corporate 
veil in USA and as ansvarsgenombrott in Sweden. Piercing the corporate 
veil is one of the most litigated and debated issues in corporate law in the 
United States of America. In Sweden the question has received less 
attention in literature and court decisions involving piercing the corporate 
veil are extremely rare. This thesis describes under what conditions a 
shareholder can be held liable for the debts of the corporation the 
shareholder owns stock in. The thesis has a comparative view, in this case 
meaning that a comparison of the regulations of the problem in USA and 
Sweden will be presented.  
 
In Sweden three criteria’s are likely required to be met for a court to hold a 
shareholder responsible for the company’s debts; 1) undercapitalization 2) 
lack of identity 3) an inequitable conduct. The number of theories and they 
way they are applied show a great deal of variation in USA and there is no 
common theory that can be applied in every state and in every case. 
Nevertheless, the theories do tend to focus on the same factors as in 
Sweden. However, since some statutory laws in Sweden actually do regulate 
situations where American courts have to rely on case law, the systems do 
differ to a great extent.  
 
It is probably familiar for the reader that the two countries have two 
different legal systems, common law in USA and civil law in Sweden. From 
a comparative point of view, this makes a survey of how the problem is 
solved in each legal system even more interesting. Since the thesis has a 
comparative purpose I intended to find out how the two treated countries 
have regulated the problem and why they have regulated it in such a 
manner. In USA, corporate statutory law is more concerned with making the 
corporation as flexible as possible for the shareholder, than protecting 
creditors, while the view is almost the opposite in Sweden. One of my 
conclusions is that the differences in the two legal systems have contributed 
to the different regulations of the problem. The solution in USA is, 
according to my point of view, a lex posteriori solution while Sweden has 
regulated the problem lex anteriori. This is also reflected in the much higher 
number of cases of piercing the corporate veil in USA compared to Sweden. 
Hence, the regulations in Sweden have contributed to creating a legal 
situation where shareholders and creditors know what to anticipate. The 
problem with the American theory of piercing the corporate veil, and 
probably the reason why it has been so debated, is that it creates a much 
more unpredictable situation.  
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Sammanfattning 
Ett av de mest karakterisande dragen för ett aktiebolag är att aktieägarnas 
ansvar för bolagets skulder är begränsat till det kapital de har valt att teckna 
aktier för. I extrema fall har domstolen dock valt att bortse från det 
begränsade ansvaret och ålagt aktieägarna ansvar för bolagets skulder. 
Förfarandet är i USA känt som piercing the corporate veil medan dess 
ungefärliga motsvarighet benämns ansvarsgenombrott i Sverige.  Piercing 
the corporate veil är ett av de mest omdiskuterade ämnena inom amerikansk 
aktiebolagsrätt och också ett av de där mest processer förs. I Sverige har 
frågan fått ett betydligt svalare mottagande och fall som rör 
ansvarsgenombrott är mycket sällsynta. Uppsatsen beskriver under vilka 
förutsättningar en aktieägare kan åläggas betalningsansvar för aktiebolagets 
skulder. Uppsatsen utgår från ett komparativt perspektiv, innebärandes att 
en komparation mellan hur man reglerat problemet i USA och i Sverige står 
i centrum.  
 
I Sverige måste tre rekvisit vara uppfyllda för att domstolen ska ålägga 
aktieägarna betalningsansvar för bolaget skulder utan lagstöd; 1) 
underkapitalisering 2) bristande självständighet 3) illojalt beteende.  Antalet 
amerikanska teorier och sättet de tillämpas på varierar väldigt mycket och 
det går inte att tala om en piercing the corporate veil-teori som är gemensam 
för hela USA. Generellt sett tenderar de amerikanska teorierna att fokusera 
på samma faktorer som i Sverige, men flera av de situationer som i USA 
regleras genom piercing corporate veil, regleras i Sverige under uttryckligen 
lagstadgade fall.  
 
Förmodligen känner läsaren till att USA:s rättssystem är baserat på common 
law medan Sveriges är baserat på civil law. Från en komparativ synvinkel 
innebär det att undersökningen av hur de skilda juridiska systemen har 
reglerat problemet blir än mer intressant. Eftersom uppsatsen har ett 
komparativt syfte avser jag utreda och förklara hur de två länderna reglerat 
problemet och varför de har valt respektive lösning.  I USA är 
aktiebolagsrättsliga lagar skrivna med hänsyn till aktieägares krav på ett 
flexibelt bolag, perfekt för vinstmaximering, medan man i Sverige valt ett 
mer borgenärsvänligt perspektiv. En av mina slutsatser är att skillnaderna i 
de två systemen har bidragit till de skilda regleringarna av problemet.  
Lösningen i USA kan beskrivas som en lösning lex posteriori, medan den 
svenska lösningen bäst beskrivs som en lex anteriori-lösning. Det 
reflekteras också i att antal domstolsavgöranden i USA vida överstiger de i 
Sverige.  I Sverige har det inneburit att rättsläget för både aktieägare och 
borgenärer också är betydligt mycket mer förutsägbart. Problemet med att 
ålägga aktieägare personligt betalningsansvar i USA, och säkert också skälet 
till att ämnet blivit så omdiskuterat, är att det skapat en mycket osäkrare 
situation. Domstolen baserar i USA därför sina beslut på relativt subjektiva 
grunder och refererar ofta till metaforer för att undvika att ett ”orättvist” 
resultat.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
En vanlig uppfattning är att man som aktieägare inte riskerar personligt 
betalningsansvar för aktiebolagets skulder. Huvudregeln är också att det 
enda som kan avkrävas aktieägaren är att han eller hon erlägger vederlag för 
de aktier han eller hon tecknat sig för. Ett aktiebolags borgenärer är därför 
också generellt sett hänvisade till att avkräva just aktiebolaget, och inte dess 
ägare, betalning. Aktiebolaget är därför i både USA och Sverige kringgärdat 
av lagregler som ska tillgodose att bolaget tillförs en viss förmögenhet vid 
dess bildande och att en viss del av denna också stannar kvar inom bolaget.  
 
Det udda rättsinstitutet ansvarsgenombrott möjliggör dock för en svensk 
domstol att frångå vad som redan i stadgas i aktiebolagslagens första 
kapitels tredje paragraf ”I ett aktiebolag har aktieägarna inte något 
personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser”.  Ansvarsgenombrott 
är bara ett av en rad möjliga sätt att i Sverige ålägga aktieägare 
betalningsansvar för bolagets skulder. Vid exempelvis konkurs regleras 
otillåtna transaktioner till aktieägare av reglerna om återvinning, medan 
aktiebolagslagens regler om olovliga värdeöverföringar tar sikte på 
transaktioner mellan aktiebolaget och dess ägare när bolaget inte är i 
konkurs. Ibland hänvisas i doktrin och i rättsfall aningen obetänksamt till 
ansvarsgenombrott för att beskriva att en eller flera aktieägare hålls 
ansvariga för deras bolags skulder. Med ansvarsgenombrott avses i den här 
uppsatsen, om inget annat sägs, att en eller flera aktieägare utan uttryckligt 
lagstöd åläggs betalningsansvar för bolagets skulder. I Sverige krävs det 
synnerliga särskilda skäl för att domstolen ska ålägga aktieägare personligt 
betalningsansvar utan lagstöd.  
 
En resa över Atlanten tar oss till USA där processer avseende piercing the 
corporate veil är vardagsmat men det är också ett av de mest omdiskuterade 
instituten i aktiebolagsrätt. Amerikanska domstolar är i mycket högre 
utsträckning villiga att ålägga t.ex. ett moderbolag betalningsansvar för 
dotterbolagets skulder utan uttryckligt lagstöd.  I dag är det att accepterat att 
termen piercing the corporate veil innefattar alla fall där aktieägare hålls 
ansvarig för aktiebolagets skulder, oavsett om det sker med eller utan 
lagstöd.  
 
En granskning av historien visar att aktieägares ansvar för bolagets skulder 
inte alltid varit begränsat och att framväxten av det begränsade 
aktieägaransvaret skiljer sig åt mellan USA och Sverige.  Det begränsade 
personliga ansvaret för bolagets skulder anses dock ha haft stor del i 
aktiebolagets framgång och betraktas ofta som centralt för ett fungerande 
näringsliv.  
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Intressant är också att det idag är 10 år sedan Krister Moberg skrev 
”Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder”, en bok som till stora delar 
består av komparativa inslag av skillnaderna mellan institutet 
ansvarsgenombrott i Sverige och USA. Hur har utvecklingen i de bägge 
länderna sett ut sedan dess? En fråga som dock, med hänsyn till den massiva 
flora av rättsfall och doktrin som USA årligen producerar, endast kan bli 
besvarad i begränsad utsträckning.    

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att beskriva under vilka förutsättningar ett 
moderbolag kan bli betalningsansvarigt för dess dotterbolags skulder i 
Sverige respektive i USA. Jag hoppas också kunna klargöra vilka skillnader 
och likheter som finns mellan de två rättssystemen. Slutligen avser jag 
klargöra varför företeelsen har fått så skild reglering och varför floran av 
rättsfall skiljer sig åt. Ländernas historia skiljer sig visserligen åt men hur 
stor betydelse har politiska och ekonomiska ställningstaganden eller 
eventuella brister i andra delar av lagen haft? Min frågeställning är den 
följande: 
  

1. Vilka möjligheter finns att utkräva personligt betalningsansvar av 
aktieägare för aktiebolagets skulder i Sverige respektive USA? 
 

2. Vilka skillnader och likheter finns mellan regleringarna? 
 

3. Vilka är de bakomliggande faktorerna till skillnaderna? 
 

1.3 Metod  
Uppsatsen är skriven med komparativ och klassisk juridisk metod. Vid 
skrivandet av en komparativ uppsats är funktionalitet en för metoden central 
princip. Det beror på att alla samhällens juridiska system stöter, med 
obetydliga avvikelser, på samma problem men löser problemen på olika 
sätt, men kommer slutligen fram till ungefär samma resultat. Det är därför 
viktigt för en komparatist att varken i problemformuleringen eller i 
metoddelen som ta utgångspunkt i något av de system som ska jämföras.1 
För min uppsats del innebär det att jag varken tillåts utgå från det svenska 
rättsinstitutet ansvarsgenombrott eller från vad som initialt verkar vara dess 
amerikanska motsvarighet, piercing the corporate veil. Som framgår av min 
frågeställning, där jag bland annat söker svaret på när aktieägare kan åläggas 
betalningsansvar för ett aktiebolags skulder, har jag anpassat den så att den 
söker svaret på en funktionsfråga.  

 

                                                 
1 Zweigert, K. och Kötz, H. An Introduction to Comparative Law. Third edition. Clarendon 
Press. Oxford. 1998. s.34 
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Nästa utmaning avseende metod är att hitta regleringar i respektive 
rättssystem som motsvarar varandra.  Även om en komparatist inte ska utgå 
från det egna landets system är det onekligen svårt att komma från att det 
system han eller hon känner till påverkar utformningen av ett komparativt 
arbete2. För min del har det inneburit att jag tvingats trotsa min vana att 
försöka hitta svar på en juridisk frågeställning i lag, förarbeten, praxis och 
doktrin och istället sätta mig in i ett system baserat på common law där 
lösningen på problemet ser annorlunda ut.  Jag har därför försökt förstå hur 
en amerikansk jurist skulle värdera och bedöma utlåtanden i juridiska 
tidskrifter, vilka slutsatser han eller hon skulle kunna dra av ett visst rättfall 
och hur han eller hon slutligen väger samtliga amerikanska rättskällor mot 
varandra. Den största svårigheten med skrivandet av uppsatsen, har också 
varit den metodologiska del som handlar om att hitta och värdera 
amerikanska rättskällor.  

 
Då utrymmet och tiden för uppsatsen har varit begränsat har jag inte heller 
kunnat göra en så heltäckande bild som hade varit önskvärt. Det skulle 
snarare kunna tänkas vara föremål för en avhandling. USA och Sverige är 
dock två länder som skiljer sig väldigt mycket åt avseende ekonomi, storlek, 
politik, historia och befolkning. Att inte alls ta hänsyn till dessa variabler 
vid en jämförelse av de två rättssystemen skulle leda till ett ofullständigt 
resultat. Det är dock inte realistiskt att begära att en komparatist ska kunna 
tillgodogöra sig all relevant information om nämnda områden innan han 
eller hon ger sig i kast med sin uppgift3. Således ska jag, dels baserat på det 
jag redan vet, dels baserat på den information jag lyckas tillgodogöra mig 
under skrivandets gång, även kartlägga vilka av de nämnda variablerna som 
åstadkommit skillnaderna och likheterna mellan ländernas reglering.    

 
En komparativ uppsats bör innehålla en rapport för respektive land som 
presenteras innan systemen jämförs. Varje rapport bör göra läsaren bekant 
med det främmande systemet för att han eller hon ska kunna bedöma det 
arbetet ur ett komparativt perspektiv. Det är uppenbart att det är av högsta 
vikt att dessa rapporter är fria från subjektiva värderingar och således helt 
objektiva.4  

 
Nästa steg blir att lista skillnader och likheter systemen emellan. 
Komparatistens arbete är dock långt ifrån färdigt då utan det är snarare nu 
det börjar eftersom han eller hon måste inta ett nytt perspektiv. Perspektivet 
innebär att man beaktar de skilda lösningarna och ser om de löser problemet 
på samma sätt. Om svaret blir nekande bör komparatisten därefter söka 
svaret på varför olika lösningar har valts.5 För min del går detta steg att 
finna dels i de sammanfattningar som skrivs successivt, men framförallt 
under det funktionella komparativa kapitlet i slutet av uppsatsen.  

 

                                                 
2 Zweigert et al. a. a. s. 35 
3 Zweigert, K. et al. a.a.. s.36 
4 Zweigert, K. et al. a. a. s. 43 
5 Zweigert, K. et al. a.a. s. 44 
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Slutligen bör komparatisten kritiskt utvärdera vad det är han eller hon har 
kommit fram till. Eventuellt kan komparatisten också utvärdera vilken av 
lösningarna som är den bästa eller om någon eller både behöver förändras på 
något sätt. Så har jag också valt att göra i mitt analyskapitel.6  

 
När en komparativ uppsats skrivs innebär det som sagt att en jämförelse 

mellan de skillnader och likheter som finns mellan de två rättsystemen görs. 
Jag har försökt skriva uppsatsen med så öppna ögon som möjligt, men 
tyvärr kan jag inte garantera att jag stundtals inte fallit i komparatistens 
klassiska fälla; nämligen att jag utgått från en färdig världsbild som jag hade 
klar för mig innan jag började skriva. Eftersom jag mer eller mindre 
medvetet undersökt vissa faktorer som för mig framstått som relevanta men 
avstått från att studera andra har jag kanske inte skapat en så heltäckande 
bild som jag föresatt mig7. 

1.4 Omfattning och avgränsning 
Hur aktieägares betalningsansvar är reglerat varierar kraftigt från land till 
land. Normalt avses med piercing the corporate veil eller 
ansvarsgenombrott enbart när aktieägare åläggs betalningsansvar utan 
lagstöd. Jag har dock valt att behandla alla fall av betalningsansvar för 
aktieägare, även innefattandes fall när aktieägare åläggs betalningsansvar 
med stöd av uttrycklig lag. Vidare använder jag omväxlande begreppen 
piercing the corporate veil och ”lyfta på företagsslöjan”, beroende på vilket 
av begreppen som gör sig bäst i sammanhanget. Begreppen har dock exakt 
samma innebörd.  
 
För att inte komplicera bilden för läsaren alltför mycket har jag valt att 
begränsa mig till att behandla ett moderbolags ansvar för dess dotterbolags 
skulder. Därmed utesluter jag det betalningsansvar som eventuellt kan 
åläggas en fysisk aktieägare för dennes aktiebolags skulder. För 
framställningen av hur ansvarssituationen regleras kan t.ex. rättsfall, där det 
rört sig om fysiska personers ansvar för ett aktiebolags skulder bli 
intressanta, varför jag kommer behandla några sådana fall. Uppsatsen är 
begränsad till en komparation av USA:s och Sveriges rättsliga lösning på 
problemet varför likheter och skillnader med andra nationers system inte 
behandlas. Dock kommer jag under kortare avsnitt, som främst är av 
historisk karaktär, presentera fakta relaterad till andra länder som jag har 
ansett relevant . 
 

1.5 Källkritik 
Uppsatsen har tagit sin utgångspunkt i Krister Mobergs bok Moderbolags 
ansvar för dotterbolags skuld och Stefan Brocker och Jan Grapatins bok 
                                                 
6 Zweigert, K. et al. a.a. s. 46 
7 Bogdan Michael. Komparativ rättsvetenskap. Norstedts Juridik 2:a upplagan. 2003. 
Stockholm. s. 65 
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Ansvarsgenombrott. Dessa två böcker har utgjort en bra grund att stå på och 
hjälpt mig orientera mig i svensk aktiebolagsrätt samt givit mig en 
introduktion till amerikansk aktiebolagsrätt. För att vara litteratur inom 
aktiebolagsrätt, ett ämne under ständig förändring, har de båda böckerna 
ganska många år på nacken. Det har krävt extra uppmärksamhet från mig, 
eftersom gällande rätt i viss mån har ändrats.  

 
Ett annat problem har varit att hitta uppdaterade standardverk avseende 

amerikansk aktiebolagsrätt. Den mest heltäckande beskrivningen av piercing 
the corporate veil är Blumbergs serie The Law of Corporate Groups som 
dock inte har uppdateras sedan 1993. Lyckligtvis kom Karen 
Vandekerckhoves Piercing the Corporate Veil ut 2007, en bok som 
exemplariskt beskriver bl.a. vad som skiljer amerikansk reglering av 
rättsinstitutet från flera europeiska regleringar.  

 
Betydelsen av doktrin, framförallt standardverk, kan enligt min mening 

inte underskattas, särskilt när det kommer till amerikansk aktiebolagsrätt. 
Floran av rättsfall och doktrin av varierande dignitet utgör ett 
svårgenomträngligt skal som hindrar en komparatist från att hitta viktigare 
rättsfall och relevant doktrin. Eftersom ett av mina syften varit att uppdatera 
Mobergs bok som skrevs 1998, har betydelsen av att hitta färsk doktrin och 
färska rättsfall haft än större betydelse.  

1.6 Disposition 
Uppsatsen har som sagt ett komparativt perspektiv varför en renodlad 
rättskällebaserad disposition med en uppdelning i lag, praxis och doktrin 
skulle innebära en rad nackdelar. Det beror främst på att det är mindre 
relevant att göra en uppdelning baserad på rättskällor när det inte går att dra 
några större slutsatser av rättsläget i land X, enbart baserat på att lag där 
saknas när motsvarande lag finns i land Y. Istället framstår det som 
lämpligare att först göra en genomgång av rättskällorna och sammanfatta 
dess i en sammanställning som beskriver rättsläget i land X, varefter 
motsvarande sammanställning genomföres för land Y. Vidare bör betonas 
att jag valt ett upplägg där jag efter viktigare kapitel sammanfattar och 
belyser de viktigaste slutsatserna som går att dra från kapitlet. Jag är av 
uppfattningen att det underlättar för läsarens helhetsbild över ämnet. I övrigt 
måste uppdelningen ske ämnesvis vilket i mitt fall innebär en disposition 
som lyder som följer.  

 
Uppsatsens första kapitel avslutas i och med genomgången av 

dispositionen. En kortare introduktion till hur aktiebolagsrätten i USA är 
uppbyggd måste anses oumbärlig för en komparativ uppsats av ett 
aktiebolagsrättsligt spörsmål varför en sådan också återfinns under kapitel 
två. Kapitel tre består till större delen av en historisk bakgrund av 
aktiebolagets och aktieägaransvarets framväxt i USA respektive Sverige. 
Det fjärde kapitlets första del består av en presentation av innebörden av 
aktieägares begränsade ansvar, dess för- och nackdelar samt betydelsen av 
en uppdelning av aktiebolagets frivilliga och ofrivilliga borgenärer. 
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Kapitlets andra del består av en genomgång av under vilka förhållanden en 
aktieägare kan bli personligt betalningsansvarig för aktiebolagets skulder. 
Uppsatsen följer konsekvent mönstret att dela upp framställningen mellan 
rättsläget i USA och det i Sverige.  
 
I femte kapitlet följer en funktionell komparativ variabelanalys som 
framhäver skillnaderna och likheterna mellan den amerikanska och den 
svenska lösningen på moderbolags ansvar för dotterbolags skulder. 
Uppsatsen avslutas med ett kapitel innehållandes slutsatser, analys och en de 
lege ferenda-diskussion. 
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2 USAs aktiebolagsrätt – en 
introduktion 

Som beskrivits i metodkapitlet är det av stor vikt att läsaren av en 
komparativ uppsats redan från början får en introduktion till det rättssystem 
som är främmande för honom eller henne. Eftersom jag utgår från att 
läsaren är bekant med uppbyggnaden av det svenska rättssystemet beskriver 
det här kapitlet endast hur det amerikanska rättssystemet är uppbyggt samt 
ger läsaren en introduktion till amerikansk aktiebolagsrätt. Pga. 
komplexiteten och omfattningen av det amerikanska rättssystemet kommer 
jag inte kunna erbjuda läsaren en fullständig och klar bild. 

2.1 Allmänt om USAs rättskällor 
USA är en förhållandevis ung nation som blev bebott i större 

utsträckning under början av 1600-talet men självständigt först år 17768.  
Som vi ska se innebar det dock inte att landet var ett ”tabula rasa”, utan 
USA bar då, och bär idag fortfarande med sig, ett arv från tiden som engelsk 
koloni. Det arvet kan särskilt sägas gör sig påmint avseende landets rättsliga 
system som i likhet med Englands är baserat på common law. Det innebär 
att utvecklingen av lagar och regler snarare sköts av domare framför 
lagstiftare och att rättspraxis tillmäts stor vikt. Det bör dock betonas att USA 
till skillnad från England har en skriven konstitution vilket ger landet dess 
federala struktur. Den trädde i kraft redan 1789 men har genom historien 
visat sig otroligt flexibel trots att den, bortsett från en del ”tillägg9, tillåtits 
förbli orörd. USA har också tillämpat ett synsätt som innebär att man förlitar 
sig på lagar i mycket högre utsträckning än i England.10  

 
Komplexiteten av USA:s rättssystem beror inte bara på att det är baserat på 
både en konstitution och en tradition av common law, utan också på den 
konkurrens som råder mellan dels federal och delstatlig lagstiftning och dels 
mellan federala och delstatliga domstolar. Enligt den amerikanska 
konstitutionen har den landets kongress enbart lagstiftningskompetens på 
vissa områden, där framförallt konkurslagstiftning är det område som för 
uppsatsen är intressant. Amerikansk bolagsrätt stiftas följaktligen på 
delstatlig nivå.11

 
Vidare gäller att när delstaterna stiftar lagar och när dess domstolar dömer, 
väljer de ofta att undersöka hur andra delstater löser problemet, varför det 
amerikanska rättssystemet i vissa hänseenden är relativt enhetligt. En 

                                                 
8 Zweigert, K. et al. a.a. s. 239  
9 Amendment har här översatts till tillägg. Författarens anmärkning.  
10 Zweigert, K. et al. a.a. s. 239 ff. 
11 Zweigert, K. et al. a.a. s. 250 
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delstatlig domstol är dock inte bunden av en annan domstols prejudikat, 
men det kan dock åberopas och ha vad som kallas ”persuasive authority”.12  

 
Det går inte att beskriva en enhetlig nationell amerikansk aktiebolagsrättslig 
lagstiftning, även om grunddragen ritas upp på federal nivå. Varje delstat 
har sin egen aktiebolagsrättsliga lagstiftning vilken kan skilja sig markant åt 
från delstat till delstat. Till exempel har Delaware blivit särskilt populärt 
som sätesstat för många aktiebolag då aktiebolagslagstiftningen där är 
särskilt väl uppbyggd och generös mot aktiebolagen.  I USA sker den 
generella aktiebolagsrättsliga regleringen på delstatlig och inte på federal 
nivå13.  

 
Bogdan beskriver bolagsrätten som ett av de rättsområden där delstaterna 
har fått behålla och utveckla sina egna rättsregler i särskilt hög grad.  
Samtliga delstaters rättssystem, förutom Louisianas, bygger också nästan 
helt på common law-traditionen.14 För förståelse av vad de amerikanska 
domstolarna baserar sina beslut på är det också viktigt att känna till 
innebörden av statutory law. Statutory law är lag som har stiftats på federal 
eller delstatlig nivå och motsvarar ungefär svenskans ”lagstadgad”.  
Substantive law, ”konkret lag” förklarar hur fakta i det enskilda målet 
kommer behandlas samt behandlar rättighet och skyldigheter och sätts i 
motsats till procedural law som motsvarar svenskans processrätt. 
Substantive law innefattar både statutory och common law.15  

2.2 USAs bolagsformer 
Ett corporation bildas och regleras av 1) delstatliga företags- eller 

aktiebolagsrättsliga lagar, 2) delstatliga lagar för aktiebolag utan vinstsyfte, 
3) delstatliga lagar som påverkar aktiebolaget på olika sätt, till exempel 
skattelagstiftning och slutligen 4) federal aktiebolagsrättslig lagstiftning.  

 
The Revised Model Business Corporation Act (MBCA) är i USA av central 
betydelse och stiftades 1950. Den tillkom som en följd av andra världskriget 
och delstaternas behov gemensamma definitioner på vad ett corporation var. 
Det bör dock tilläggas att MBCA enbart är en generell modell som det står 
delstaterna fritt att anta i dess helhet, eller enbart utvalda delar. De flesta 
amerikanska delstatliga lagar är idag skrivna med MBCA som 
utgångspunkt.16   

 
Ett corporation ska skiljas från bland annat ett partnership och ett joint stock 
company. Den fråga som är mest intressant ur ett jämförelseperspektiv och 
även är mest karakteriserande för ett corporation är aktieägaransvaret. Ett 
joint stock company är ur ansvarshänseende mest likt ett handelsbolag, då 
                                                 
12 Bogdan. a.a. . s. 128 
13 Salomon et al. s. 7 
14 Bogdan. a.a. . s. 129 
15 http://legal-dictionary.thefreedictionary.com 
16 Hamilton, Robert W. Corporations including Partnerships and Limited Partnership 
cases and materials. 5th edition. West Publishing Co. St Paul. Minnesota. 1994 s. 6 f. 
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dess delägare personligen ansvarar för att företagets kontrakt fullföljs och att 
dess skulder betalas, även om motparten oftast måste vända sig mot 
företaget i första hand. Det finns dock en möjlighet att genom lag eller 
stiftelseurkund föreskriva att individuellt ansvar ej ska föreligga i ett joint 
stock company. Ett corporation å sin sida är nästan identiskt med ett 
aktiebolag ur jämförelseperspektiv.17

                                                 
17 Fletcher. a. a. s. 489 
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3 Aktieägaransvarets historik 
Som jag tidigare skrivit18 så är det för de flesta idag en självklarhet att 
aktieägare inte svarar för mer än vad han eller hon väljer att teckna aktier 
för. Den ansvarsbegränsningen har inte varit en självklarhet i alla tider och 
som vi ska komma att se har formerna för att bedriva näringsverksamhet 
varierat likväl som begränsningen i aktieägares ansvar. 

3.1 Handelskompanierna och de engelska 
förlagorna till aktiebolaget 

Det exakta ursprunget och utvecklingen av aktiebolaget har diskuterats 
flitigt i litteraturen och någon direkt enighet verkar inte råda. Klart är dock 
att de tidiga engelska ”corporations” handhade kyrkliga, kommunala och 
välgörenhetsändamål, medan de först senare, på 1300-talet, började 
användas för kommersiella syften. Även om dessa ”kollektiv” bildats de 
facto och inte de jure, uttalade snart den engelska kungen och staten att inga 
bolag fick existera om de inte erhållit tillstånd från kungen.19  Det hindrade 
dock inte att bolag som saknade tillstånd och därmed inte var 
”inkorporerade” växte fram vid sidan av de inkorporerade bolagen. 

 
Under medeltiden växte handelsskrån fram och var i princip den enda 
associationsformen som hade uttalade kommersiella ändamål. Dock skiljde 
sig handelsskråna väsentligt från de karaktäristika vi idag ser som typiska 
för ett aktiebolag. Till exempel handlade varje handelsman på eget ansvar 
och hade därmed också personligt ansvar för sina affärsrelationer, även om 
handelsmannen skulle handla enligt den reglering som gällde för skrået. 
Skråets primära funktioner var medlemmarnas egna möjligheter att reglera 
handeln samt att bevara deras monopol.20  

 
Det var dock först på 1500- och 1600-talet i och med framväxten av 
handelkompanierna som en riktig förlaga till dagens aktiebolag kan sägas ha 
skapats. Bakgrunden var de kraftigt ökande handelsvolymerna som skapade 
ett behov av både långsiktigt kapital och möjligheter till riskspridning. De 
tidigare nämnda skråna var i förhållande till handelskompanierna väldigt 
löst sammansatta och kunde till skillnad från dessa inte äga egendom 
gemensamt, eftersom de inte hade erkänts som juridiska personer21. Det 
välkända engelska Ostindiska Kompaniet grundades år 1600 och var den 
första permanenta bolagsbildningen samt ett klart tecken på att bolagens 
                                                 
18 Se Kapitel 1.1 Bakgrund 
19 Solomon D. Lewis, Schwartz Donald E., Bauman Jeffrey D., Weiss Elliott J. 
“Corporations law and policy materials and problems”. Third Edition. West Publishing Co. 
St. Paul. 1994 s. 2 
20 Ibid. 
21 Broberg, Oskar. Konsten att skapa pengar – Aktiebolagens genombrott och finansiell 
modernisering kring sekelskiftet 1900. Göteborg. Ekonomisk-historiska institutionen vid 
Göteborgs Universitet 2006..s. 52.  
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syfte ändrades; från skydd av monopol till att förena kommersiella intressen. 
Det var möjligt att äga och handla med aktier i kompaniet medan det 
personliga ansvaret var begränsat till varje aktieägares aktieinnehav22. 
Bergendal beskriver handelskompaniernas rättigheter som att ”Deras mest 
tilldragande och utmärkande moment låg på det offentligrättsliga området: 
(…,) att uppbära näringsrättsliga privilegier, monopol e.d., samt framför 
allt befogenheter av militär och judiciell art (…).”23  
 

3.2 USA:s aktiebolagshistoria 

3.2.1 USA:s självständiga epok 
USA gick i slutet på 1700-talet in i sin självständiga epok genom att år 

1776 förklara sig självständiga från England. Banden till den engelska rätten 
klipptes dock aldrig av helt, varför engelska prejudikat även idag i särskilda 
fall kan vara bindande för de amerikanska domstolarna24. De tidigaste 
bolagen ägnade sig åt allmännyttiga ändamål men snart bolagiserades även 
banker, kanalbolag, byggandet av järnväg etc.25 Att bilda ett corporation 
var länge att betrakta som en förmån som i USA. Det fick sitt slut 1795 då 
staten North Carolina lagstiftade om att det skulle finnas en generell 
möjlighet att fritt starta aktiebolag, varpå andra delstater snart följde North 
Carolinas exempel.26  

 
Aktiebolagsformen tilläts från mitten på 1800-talet användas även inom 
tillverkningsindustrin och aktiebolaget betraktades nu från ett mer renodlat 
företagarperspektiv. New York hade varit föregångsstaten genom att bl.a. år 
1811 genom lag möjliggjort bolagisering för vissa tillverkande företag, även 
om dessa företags kapital var begränsat till 100 000 USD och deras livstid 
till 20 år27. Vidare hade det amerikanska inbördeskriget nyligen tagit slut 
och en otrolig ekonomisk expansion stod för dörren och krävde nya 
juridiska konstruktioner. Lagen skulle tillfredställa entreprenörers, 
investerares och finansiärers behov av en förutsägbar lag och den allmänna 
åsikten var att staten inte nödvändigtvis skulle skydda svaga individer. De 
som inte klarade sig fick bära ansvar för det, vilket motiverades med att det 
var till gagn för framsteg och allmän ekonomisk tillväxt.28

 
Vid 1800-talets början var obegränsat aktieägareansvar fortfarande vanligt i 
USA29. Det varierade dock från delstat till delstat huruvida ansvarsfrågan 

                                                 
22 Salomon et al. s. 3 
23 Bergendal Ragnar - Aktiebolagets författning och dess yttre rättsförhållanden enligt 
svensk rätt. s.11 f. Lund. 1922.  
24 Bogdan. a. a. s. 128 
25 ibid. s. 5 
26 Fletcher, William Meade. Fletcher Cyclopedia of the law of private corporations – 
Volume 1. Callaghan & Company. Deerfield Illinois. 1990. s. 7 
27 Salomon et al. s. 5 
28 Zweigert, K. et al. a.a. s. 243 f.  
29 Blumberg a. a. s. 26 
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överhuvudtaget var reglerad eller ej. Mycket tyder på att det var först i 
början på 1800-talet som frågan om begränsad ansvarighet fick sin slutliga 
lösning30. Genom ett kraftigt antal ökande konkurser ökade trycket på 
lagstiftaren och domstolarna avseende att erbjuda en klar och tydlig lösning 
på ansvarsfrågan.  I staten Massachusetts kom år 1824 en dom som 
fastställde att aktieägarna inte var direkt ansvariga för företagets skulder om 
inte lag eller stiftelseurkunden uttryckligen angav det. Domstolarna var 
således före lagstiftarna i tiden, då det dröjde ända till 1830 innan 
Massachusetts slutligen genom lagstiftning begränsade aktieägares ansvar 
även i tillverkande företag. Innan dess hade enbart sådana företag som 
sysslade med allmännyttiga eller finansiella affärer tillåtits begränsa 
aktieägaransvaret. 
 
Under andra halvan av 1800-talet blommade aktiebolaget som företagsform 
ut på allvar vilket utbyggnaden av järnvägen hade stor del i. USA hade nu 
vuxit ytterligare och förbindelserna av landets stora avstånd krävde både 
mycket stort kapital och en stor central organisation, något som ingen kunde 
erbjuda utan att förena sig med andra. Redan vid sekelskiftet från 1700-talet 
till 1800-talet hade aktiebolaget och behovet av det blivit häftigt 
omdiskuterat och den diskussionen återuppstod nu. Det var framförallt den 
makt som aktiebolaget gavs möjlighet att utöva och de missbruk av 
bolagsformen som aktiebolaget möjliggjorde som gav upphov till kritiken. 
Det stora genombrottet för aktiebolag i USA kan sägas ha inträffat runt år 
1900. Antalet nyregistrerade aktiebolag per delstat och år steg då från ett 
cirka 200 till cirka 200 000 och i de flesta delstaterna ålades aktieägare nu 
enbart begränsat ansvar31.  

 

3.2.2 Det moderna USA:s undantag från begränsat 
aktieägaransvar 

Flera delstater höll vid början 1900-talet fortfarande aktieägarna 
personligen ansvariga för bolagets skulder. I Kalifornien ansvarade 
aktieägare från 1849 fram till 1931 för bolagets skulder pro rata. Det 
innebar att varje aktieägare ansvarade för en så stor del av varje borgenärs 
fordran som aktieägarens aktieinnehav av det totala aktiekapitalet 
motsvarade. Vidare fanns det inget krav att borgenären först hade försökt 
utkräva sin skuld av aktiebolaget, utan borgenären erbjöds istället möjlighet 
att direkt utkräva aktieägarna på sin proportionella del av borgenärens 
fordran.32. Intressanta exempel på särskilt långtgående aktieägaransvar var 
double liablity och triple liability (enbart i Colorado) som överlevde länge i 
bankerna. Det dubbla ansvaret innebar att aktieägarna ansvarade för 
företagets skulder till ett belopp motsvarande det nominella värdet av deras 
egna aktier. Så sent som 1926 ålade 35 av USA:s delstater aktieägarna i 
delstatliga banker ansvar enligt double liability. Åren efter den amerikanske 

                                                 
30 Broberg s. 56 
31 Broberg. a. a. s. 56 
32 Blumberg s. 43 ff.  
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depressionen försvann double liability successivt och var slutligen helt 
borttaget ur det amerikanska rättssystemet år 1959.33  

 
Aktieägaransvar för obetalda löner har däremot kvarstått och finns ännu i 
dag i New York och Wisconsin. Det ska dock betonas att det ansvaret enbart 
avser fåmansbolag och inte företag som är listade på börser och 
marknadsplatser. Ansvaret är utformat så att det kräver ett domstolsbeslut 
och enbart kan utkrävas av de tio största aktieägarna, samt under 
förutsättning att betalningskrav utan framgång har riktats mot företaget. 
Regleringen i delstaten Wisconsin ålägger samtliga aktieägare i både 
publika och privata aktiebolag ansvar. Vidare gäller den även utländska 
bolag som gör affärer i Wisconsin. Däremot är ansvaret begränsat till 
”parvärdet” av aktieägarens innehav.34  
 
Den socialdarwinism som präglat den ekonomiska expansion som skett 
under andra halvan av 1800-talet fick under början av 1900-talet träda 
tillbaka till förmån för mer skyddande lagstiftning. Näringslivet utsattes 
därför för mer kontroll, övervakning, reglering och staten begränsade 
medvetet entreprenörens frihet när den riskerade att skada den enskilda 
individen. 35

 
Eftersom ett corporation nu var att betrakta som en mer lättillgänglig och 
attraktiv bolagsform valde allt fler affärsmän att bilda ett corporation istället 
för ett joint stock company. De huvudsakliga skälen var möjligheten att ett 
corporation innebar en möjlighet att handla med aktier samt att ett dess 
existens inte var beroende av delägarnas existens. Med det sistnämnda 
åsyftas det faktum att ett joint stock company upphörde att existera när en 
bolagsman avlider vilket inte gäller för ett corporation.36

3.2.3 Framväxten av företagsgrupper i det 
moderna USA 

De första tecknen på företagskoncerner uppstod inom järnvägen där 
gigantiska avstånd skulle sammanlänkas vilket mer eller mindre förutsatte 
särskilda möjligheter till samarbete. Vissa järnvägsbolag fick därför tillstånd 
(oktroj) att äga aktier i andra bolag så tidigt som på 1830-talet. Inom vissa 
andra branscher såsom ångfartyg, kanalfartyg och vid brobyggande spred 
sig ägandeformen men sällan, om någonsin, gavs möjligheten att bilda 
koncern till tillverkande företag.37 För de bolag som inte fick tillstånd var 
ett eventuellt ägande i ett annat bolag antagligen att betrakta som ultra 
vires38. Rättsläget för aktiebolag att äga andra aktiebolag tidigare än 1800-
talet är dock aningen oklart. Uttrycklig godkännande i form av skriven lag 
kom, som vi ska se först, mot slutet av 1800-talet. 
                                                 
33 Blumberg s. 46 ff.  
34 Blumberg. a. a. s.  s. 50 f.  
35 Zweigert, K. et. al. a.a. s. 245 
36 Blumberg. a.a. s. 25 
37 Blumberg s. 56 f.  
38 Se nedan. 
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Under andra halvan av 1800-talet sanktionerades möjligheten för aktiebolag 
att äga aktier i andra aktiebolag på två olika sätt. Den ena möjligheten var 
att den aktuella delstaten genom lagstiftning godkände det, och den andra att 
aktiebolaget i sin stiftelseurkund uttryckligen föreskrev att bolaget fick äga 
aktier i andra bolag. Om ett aktiebolag i annat fall avsåg äga aktier i annat 
aktiebolag betraktades ägandet som ”ultra vires”39 om syftet med ägandet 
var kontroll eller investering. Att en handling är Ultra vires innebär att den 
är utanför vad lag, stiftelseurkund eller annan behörig reglering anger att 
aktiebolaget får göra, varför handlingen således är ogiltig. De skäl som låg 
till grund för att domstolarna betraktade koncerner på det sättet var 
huvudsakligen: 1) Behovet av en barriär mot den eller de som avsiktligt 
försökte undvika vad uttrycklig lagstiftning stadgade avseende aktiebolagets 
syfte 2) Det var under en tid då man betraktade konstruktionen av lagtext 
som mycket viktigt. En handling som man inte uttryckligen hade godkänt 
genom lagstiftning kunde därmed omöjligen godtas. 3) Köp av aktier sågs 
som ett medel för att skaffa sig kontroll eller monopol och stred därför mot 
den allmänna linjen.40  

 
Företagsgrupper eller koncerner, som de oftast benämns i Sverige, växte på 
bred front fram i USA med början i New Jersey år 1888. Begränsat ansvar 
för aktieägare var vid tidpunkten ett väl etablerat och accepterat begrepp, 
om än inte i alla delstater. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-
talet ökade också antalet delstatliga lagstiftningar som godkände att 
aktiebolag ägde aktier i andra aktiebolag, med undantag från vissa 
konkurrensrättsliga begränsningar. Tidpunkten beskrivs som en vändpunkt 
för utvecklingen av den amerikanska handeln, delvis beroende på att företag 
gavs möjligheten att växa på annat sätt än organiskt. Under samma tid 
skedde ett skifte från att företagets ekonomiska gemenskap var detsamma 
som dess enskilda juridiska enhet, till att företagets ekonomiska gemenskap 
också kom att innefatta andra juridiska enhet, såsom moder-, dotter- och 
systerbolag.41

 
Tidigare hade gränsdragningen mellan de affärer aktiebolaget företog och de 
beslut investeraren (som också var aktieägare) fattade varit klar och tydlig. 
Med koncernen ändrades det helt och hållet; moderbolaget och dotterbolaget 
företog affärer tillsammans, men moderbolaget nu också i rollen som 
investerare. Nu fick den eller de aktieägare som stod bakom moderbolaget 
dubbelt skydd genom att de var skyddade från moderbolaget handlingar då 
moderbolaget var ett aktiebolag, och moderbolaget var skyddat från 
dotterbolagets handlingar, eftersom det också var ett aktiebolag. Resultatet 
av att aktiebolag gavs möjligheten att äga aktier i andra aktiebolag blev en 
utsträckning av aktieägareansvaret och ett extra led skapades därmed. Enligt 
Blumberg skedde det utan att lagstiftaren hade funderat närmare på att 

                                                 
39Icke-sanktionerat.  
40 Blumberg s. 57 f.  
41 Blumberg. a.a. s. 59 f.  
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förhållandet mellan aktieägare och det bolag aktieägaren ägde aktier i 
skiljde sig från det tidigare.42  

 

3.3 Aktiebolaget i Sverige 

3.3.1 Stora Kopparbergs Bergslag och 
handelskompanierna 

Möjligheten att bedriva näringsverksamhet under aktiebolagsform i Sverige 
går långt tillbaka i historien, och ett av världens äldsta fortfarande 
existerande aktiebolag, bildades just i Sverige. Det bolag som åsyftas känner 
vi idag som Stora Enso och är över 700 år gammalt. Det härstammar från 
vad som antagligen var Sveriges första aktiebolag, nämligen Stora 
Kopparbergs Bergslag och fick sitt första s.k. privilegiebrev redan år 1347. 
Andelarna i bolaget räknades dock som fast egendom men handel med 
andelarna var tillåten, varför det uppvisade stora likheter med dagens 
aktiebolag. 43  

 
För svensk aktiebolagsrätt gäller att dess rötter, precis som för USA:s 
aktiebolagsrätt, går att finna i handelskompanierna. De lagar som är kända 
från tiden innan handelskompanierna befattade sig inte med någon form av 
association som medgav möjlighet till begränsat ansvar. Istället blev det 
först 1731 i och med att det svenska Ostindiska Kompaniet fick sin oktroj 
och även gavs möjligheten att ”genom subskription” samla nödiga medel. 
Det fungerade på samma sätt som många andra handelskompanier i den 
bemärkelsen att nya insättningar mottogs för varje resa, och vid hemkomst 
delades vinsten ut.44 Hagströmer beskriver att projekteringen av 
handelskompanier motiverades med att det var den enda vägen för Sverige 
att delta i den utländska handeln, vilket också skulle innebära vägen till ökat 
välstånd. 45

 

3.3.2 Aktiebolaget gör entré i Sverige 
Från mitten på 1700-talet utvecklades medelsförvaltningen för 

handelskompanierna och de fick snart en fast fond, ett aktiekapital. Inom 
bland annat försäkrings- och kanalindustrin etablerades under 1700-talet 
också ett antal renodlade aktiebolag.46  Den relativt stora delägarkretsen 
bestod ofta av både svenska och utländska personer som enbart 
sammanträdde en gång om året och saknade direkt anknytning till 
förvaltningen. Dessa tre faktorer pekar enligt Hagströmer på att delägarna 
inte hade något personligt ansvar för bolagets skulder. Om det begränsade 
                                                 
42 Ibid  
43 www.storaenso.com 
44 Hagströmer. a.a. s. 94 f. 
45 Hagströmer, Om Aktiebolag. Akademiska Boktryckeriet Uppsala 1872. s. 82 ff.  
46 Hagströmer a.a. s. 98 
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aktieägaransvaret var omdiskuterat redan då är osäkert och Hagströmer når 
slutsatsen att det antagligen betraktades som en naturligt följd av att 
aktiebolaget var bildat genom stora kapitalinsättningar, bestod av en stor 
mängd delägare och att det förekom en styrelse som förvaltade bolaget. I 
”bolagsreglementet”, vilket får betraktas som dåtiden motsvarighet till 
dagens stiftelseurkund eller bolagsordning, föreskrevs ofta det begränsade 
aktieägaransvaret. Huruvida aktieägaransvaret var begränsat eller ej 
framgick alltså inte av lag.47

 
Att bedriva näringsverksamhet i aktiebolagsform i någon större 

utsträckning med andra syften än allmännyttiga och med begränsat ansvar 
utvecklades först under början och mitten av 1800-talet. Kanalbolagen 
dominerade men tillstånd gavs även till bolag för bedrivande av bankrörelse, 
sjöförsäkringsverksamhet etc.48 Utbyggnaden av järnvägen krävde också 
stort kapital varför aktiebolaget användes för detta ändamål49.  Till skillnad 
från de nämnda aktiebolagen med allmännyttiga ändamål, har Hagströmer 
inte funnit spår efter att bolag bildade för privata ändamål och utan anspråk 
på särskilda förmåner från allmänheten, ansökte om att få bedriva 
verksamhet med begränsat ansvar hos K.t Maj:t.  Sådana bolag existerade 
dock runt mitten av 1800-talet. Dessa bolags rättsliga ställning var dock att 
betrakta som aningen osäker, eftersom man inte visst om de föll under 
Handelsbalkens reglering eller ej. 50  

 
Sveriges första aktiebolagslag utfärdades till följd av en kunglig förordning 
först år 1848. Enligt lagen fick enbart den bedriva näringsverksamhet i 
aktiebolagsform som hade fått tillstånd från kungen. Rättfärdigandet för 
ansvarsbegränsningen gentemot tredje man kunde ej härledas enbart ur att 
aktieägarnas sinsemellan avtalar om att deras ansvar ska vara begränsat utan 
det viktiga var att ansvaret stod klart för bolagets kontraktsparter51.  
 
I Lagutskottets betänkande i samband med utarbetandet av 
aktiebolagslagstiftningen år 1845 diskuterades ändamålen med aktiebolaget. 
Lagutskottet angav att aktiebolagens ändamål, normalt översteg några få 
enskilda individers förmåga, eller var förenade med sådan osäkerhet, att 
enskilda inte ville utsätta sig för större förluster eller ansvar än för det 
belopp de satsade i bolaget. Utskottet noterade att det fanns betänkligheter 
avseende just tredje mans rättigheter, men att den stora allmännyttan 
övervägde nackdelarna med det begränsade ansvaret.52 Således skiljde sig 
dåtiden motivering för rättfärdigandet av privilegiet att bedriva verksamhet 
med begränsat ansvar från dagens53.  

 

                                                 
47 Ibid 
48 Hagströmer a.a. s. 99 
49 Moberg. a.a. s. 30 ff.  
50 Hagströmer a.a. s. 101 
51 Hagströmer. a.a. s. 130 ff.  
52 Ibid.  
53 Se under kapitel 2.3.2  
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Hagströmer behandlar även de fall som bestod av att bolagsmännen eller 
bolagets styrelse begick en rättsstridig handling som gav upphov till 
skadeståndsskyldighet, således aktiebolagets utomobligatoriska förhållande. 
Skadeståndsansvar borde då enligt Hagströmer åvila bolagsmän, bolagets 
styrelse och i vissa fall även bolaget. Avgörande skulle vara om 
rättshandling var företagen inom ett område som de ansvariga fick agera för 
bolaget på, om handlingen företogs när personen var i tjänst och som ”ett 
resultat av att han var i tjänst”. I så fall borde ett aktiebolag kunna hållas 
skadeståndskyldigt för exempelvis felaktiga uppgifter i samband med 
nyemission av aktier.54 Intressant är att enligt Hagströmer skulle ett sådant 
anspråk inte kunna sträcka sig längre än bolagets förmögenhet.55  
 
Bergendal beskriver aktieägarnas frihet från ansvar för bolagets skulder som 
en mäktig drivfjäder för aktiebolagets utveckling. Aktieägarna är enligt 
Bergendal bolagsförmögenhetens yttersta subjekt och enligt svensk rätts 
allmänna principer medförde herraväldet över, och tillgodonjutandet av, en 
förmögenhet också ansvar för därtill hörande skulder. Ett avsteg från den 
grundsatsen var ej alltid påkallat, även om en skuld som aktiebolaget hade, 
inte därav direkt var en skuld för dess aktieägare. När en förmögenhets 
aktiva har en särskild relationspunkt anser Bergendahl att också bolagets 
skulder anknyts till denna, och eftersom det i övrigt inom rättssystemet inte 
är ovanligt att flera personer ansvarar för samma gäld, hindrar inget att 
bolagets borgenärer får en mer eller mindre begränsad fordran mot 
aktieägarna.56  

3.3.3 Aktiebolaget i Sverige från sent 1800-tal 
till idag 

Av vad som framkom i föregående kapitel kan vi sluta oss till att 
aktiebolaget genom lagstiftning hade blivit en accepterad rättsfigur vid 
slutet av 1800-talet. Sveriges andra aktiebolagslag kom 1895 och i 
propositionen till denna går det att utläsa att man inte enbart upptäckt 
fördelar med aktiebolaget och det medföljande begränsade ansvaret. JustR. 
Herslow beskriver aktiebolaget som relativt nytt i Sverige men noterar att 
utomlands har det ”… med framgång begagnats till ockrande på en 
lättrogen allmänhets vinstbegär. Så t.ex. har medelst bländande 
förespeglingar och öfverdrifna beräkningar allmänheten stundom lockats 
att insätta penningar i företag, hvilket uteslutande haft till syfte att bereda 
oskäliga fördelar åt den eller dem, som gifvit upphof till företaget.”57

 
Således ägnade man redan då mycket uppmärksamhet åt att genom 
lagstiftning skydda allmänheten från missbruk av aktiebolagsformen. Även 
den industriella revolutionen satte tydligt sina spår i de hänsynstaganden 
lagstiftaren tog vid utarbetandet av den nya aktiebolagslagen. Således 
                                                 
54 Ett problem som kanske inte har fått sin lösning förrän den nya prospektlagstiftningen 
tillkom.  
55 Hagströmer. a.a. s. 134 
56 Bergendal a.a. s. 12 f.  
57 Prop. 1895:6 Förslag till lag om aktiebolag s. 116 
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betonade man att den industriella revolutionen hade lika mycket att tacka 
ångkraften som aktiebolaget för dess framgång. Både den stora massan 
bestående av yrkesmän, med vilka man mer eller mindre åsyftade 
arbetarklassen, och den mindre skaran investerare eller mer förmögna som 
kom att äga aktiebolagen, hade på sitt sätt kunnat dra nytta av det. Tidigare 
hade de flesta bedrivit näringsverksamhet som enskilda näringsidkare och 
därmed ägde de sig själva och produkterna av sitt arbete. Det ändrades i och 
med aktiebolaget och industrialiseringen, vilket ansågs bidra till ökade 
klassklyftor, eftersom arbetarna nu inte var egna företagare, utan en del av 
aktiebolaget.58   

                                                 
58 Ibid 
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4 Aktieägares begränsade 
ansvar för bolagets skulder 

4.1 Begränsat ansvar för aktieägarna 
Både i USA och i Sverige har aktiebolagsformen, eller corporation som den 
amerikanska motsvarigheten kallas blivit en mycket populär bolagsform. 
Doktrin är också rörande överens om att möjligheten att bedriva 
näringsverksamhet under begränsat ansvar har haft otroligt stor betydelse 
för den ekonomiska utvecklingen. Ett aktiebolag är en juridisk person och 
tillskrivs därför särskilda karaktäristika. Trots att aktiebolaget kan ingå ett 
avtal med både juridiska och fysiska personer, samt förvärva diverse 
rättigheter, äga mark och fastigheter, saknar aktiebolaget möjligheten att 
sitta i fängelse eller uppträda i rätten, utan det är och förblir en fiktiv 
varelse. Vidare karakteriseras aktiebolaget av att dess ägare endast svarar 
med insatt kapital, vilket innebär att det för dem föreligger ett begränsat 
ansvar59.  

 
Det finns gott om argument som stödjer både förespråkare för och 
motståndare av det begränsade aktieägaransvaret. Då aktiebolaget har stor 
påverkan på affärslivet har också många av dessa argument ett visst 
ekonomiskt inslag genom att effekterna på bland annat handeln och den 
dagliga omsättningen analyseras. Blumberg har, med utgång i det 
ekonomiska perspektivet, gjort en analys av för- och nackdelarna med det 
begränsade ansvaret. Blumbergs tankar, tillsammans med Mobergs60 
presenterar jag i sammanställningen nedan.   
 

4.1.1 Fördelar med begränsat ansvar 
Många aktiebolag har ett stort antal ägare, vilka sällan eller aldrig deltar i 
ledningen av bolaget vilket dels beror på bristande intresse och dels på 
grund av den begränsade möjligheten att påverka för den aktieägare som 
enbart äger en promille i företaget.  Om en person inte deltar i beslut 
gällande hur ett företag ska skötas, följer det också att han eller hon inte bör 
läggas till last för de beslut som företaget fattar. Således är det enbart vid 
bolagsstämman som aktieägare i stora bolag överhuvudtaget deltar i 
beslutsfattande i bolaget.61  Närvaron av ett begränsat ansvar ger därmed 
upphov till en klar fördel; aktiebolaget innebär möjligheten för enskilda att 
äga en del i ett företag utan att ansvara för bolags handlingar.  

  

                                                 
59 Moberg a.a. s.24   
60 Moberg a.a. s.31 f.  
61 Blumberg a.a. s.67  
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En ytterligare fördel som följer av begränsat ansvar gjordes gällande redan 
vid utbyggnaden av järnvägen; möjligheten till insamling av det stora 
kapital som så storskaliga projekt kräver62. Projekt i den storleksklassen 
skulle antagligen inte vara möjliga att genomföra om aktieägarnas ansvar 
inte var begränsat. Det beror för det första på att med mycket stora och 
omfattande projekt följer även än större risker och ökad risk för skada. 
Skulle aktieägare ansvara för dessa skulle särskilt små aktieägare avskräckas 
från att investera i storskaliga projekt. För det andra kräver kapital i den 
storleksordningen tusentals aktieägare, vilket gör det än svårare och 
orimligare att hålla aktieägare ansvariga för beslut de inte kan påverka. 
Blumberg anser att de nu två nämnda skälen är fullt giltiga men att deras 
betydelse har överskattats. Blumberg baserar det på att en allt större del av 
kapitalet som investeras ägs av institutioner vilka har en mycket större 
portfölj och därmed är i bättre sits att diversifiera sig mot risk och därmed 
anpassa sig till ett system utan begränsat ansvar.  Vidare anser Blumberg att 
ett pro rata system reducerar argumentens bärighet kraftigt eftersom 
aktieägarna då svarar proportionerligt mot sitt insatta kapital.63  

  
Om aktieägare skulle ådra sig obegränsat ansvar för de bolag han eller hon 
äger aktier i skulle aktieägaren förmodligen välja att begränsa sig till att 
satsa sitt kapital i färre bolag. Det följer av att aktieägaren då måste delta i 
ledningen av dessa bolag för att minska den riskexponering som följer av 
obegränsat ansvar. Genom att aktieägaren istället har ett begränsat ansvar 
kan han sprida sitt kapital och på så vis förränta kapitalet på det mest 
effektiva sättet. Blumberg vänder sig mot bärigheten av även detta argument 
eftersom det främst är privatperson som aktieägare som inte har möjlighet 
att diversifiera sin portfölj. Då institutioner likväl som förmögna 
privatpersoner har möjligt att diversifiera sin portfölj oavsett ansvarsbild 
och det som sagt är dem som står för en stor del av innehavet på börser och 
andra marknadsplatser reduceras argumentets tyngd kraftigt. 64  

 
En ytterligare effekt som följer av obegränsat ansvar är de agentkostnader 
som påföres aktieägare genom den kontroll de måste utöva över styrelse och 
VD.  

4.1.2 Nackdelar med begränsat ansvar 
En av de största nackdelarna som följer av begränsat ansvar är den 
eventuella skada som utomobligatoriska borgenärer kan åsamkas. De är 
parter vilkas relation till aktiebolaget karaktäriseras av att de inte kan kräva 
borgen av aktieägarna och ej heller någon högre ersättning av bolagets 
aktieägare, eftersom det inte föreligger någon avtalsrelation dem emellan65. 
Som extra skyddsvärd grupp bland de utomobligatoriska borgenärerna pekar 
Blumberg på vad som inom angloamerikansk rätt kallas ”tort creditors” och 
med det menas de som skadas utan att egentligen ha haft något med 
                                                 
62 Moberg a.a. s.32 
63 Blumberg a.a. s.68 
64 Blumberg a.a. . s.68 f.  
65 Moberg a.a. s.105 
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företaget att göra. Tort liability beskrivs som en kostnad företaget orsakar 
men som förvandlas till en externalitet, vilket är kostnad som en part som 
inte har någon direkt relation till företaget får bära, t.ex. en eller flera 
skadelidande eller samhället som helhet. Ett förutseende moderbolag kan 
skapa ett dotterbolag som får agera målvakt för de eventuella krav som ställs 
på företaget pga. de skador det orsakar.  

 
En annan faktor, där bland annat delstaten New York utmärker sig, är när 
betalningsansvar åläggs aktieägare för de anställdas löner66. I många länder 
riskerar de anställda att stå som ofrivilliga borgenärer, om deras fordran hos 
en arbetsgivare som gått i konkurs inte är ”prioriterad”. Anställda anses ha 
sämst informationsmöjligheter och sämst förmåga både att diversifiera och 
att absorbera förluster. I Sverige betraktas de anställda som extra 
skyddsvärda varför den statliga lönegarantin innebär en möjlighet att driva 
vidare ett bolag trots att det gått i konkurs, eftersom de anställda inte 
behöver tvivla på om de kommer erhålla ersättning för deras arbetsinsats.  

 
Något som kan betraktas som både en nackdel och en fördel är att med 
begränsat ansvar följer möjligheten att företa mer riskfyllda projekt. Det kan 
vara positivt i form av att incitamenten för egna avdelningar för forskning 
och utveckling skapas men negativt när bolaget ger sig in på företag som 
medför särskilt stora risker, där borgenärerna får lida de negativa 
konsekvenserna av det.  

 

4.2 Frivilliga och ofrivilliga borgenärer 
Gemensamt för svenska och amerikanska aktiebolag är bland annat att deras 
förpliktelser kan komma att uppstå i förhållande till båda frivilliga och 
ofrivilliga borgenärer. Det är relativt uppenbart att skillnaderna mellan de 
två grupperna gör att helt skilda hänsynstaganden aktualiseras när ansvaret 
för det skadevållande aktiebolaget diskuteras. 
 
För det första måste indelningen mellan frivilliga och ofrivilliga borgenärer 
klargöras. Det kan tyckas som att uppdelningen borde vara relativt 
okomplicerad; den som har förhandlat med bolaget betraktas som frivillig 
borgenär och den som inte förhandlat med bolaget betraktas som ofrivillig 
borgenär. Dock skiljer sig stora kreditgivares situation kraftigt åt från den 
situation som t.ex. en konsument som gör ett engångsköp i bolagets butik 
befinner sig i. Den tidigare har goda möjligheter att göra en noggrann 
kreditprövning medan kunden normalt sett inte har granskat butikens 
ekonomiska förhållanden eller ägarstruktur innan köpet.  Således kan ett 
flertal borgenärer som har ett inomobligatoriskt förhållande till det 
skadevållande bolaget ändå kategoriseras som ofrivilliga borgenärer.67  
 

                                                 
66 NY Bus Corp. Law § 630 
67 SOU 1987:59 s. 94 
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En vanlig missuppfattning i många amerikanska teorier och bland  praktiker 
i USA har varit att det borde vara lättare för en utomobligatorisk borgenär 
att utkräva betalningsansvar än för en inomobligatorisk. Detta påstående har 
dock motbevisats genom Robert B. Thompsons studier av amerikansk 
domstolspraxis avseende personligt betalningsansvar för aktieägare. 
Thompson sammanställde domstolens rättspraxis i två skilda studier varav 
den första genomfördes 1991 och den andra 1999. Thompson delade in 
rättsfallen med utgångspunkt i om domstolen hade ålagt aktieägaren 
betalningsansvar på grund av utomobligatorisk skada, inomobligatorisk 
skada, brott eller med stöd av stiftad lag. Resultatet av båda studierna blev 
ungefär detsamma; domstolen var mest villig att lyfta på företagsslöjan i 
inomobligatoriska fall, följt av utomobligatoriska fall, fall där en brottslig 
handling föreligger och slutligen fall baserade på stiftad lag.68

 

4.3 Svensk rätt 
I det här kapitlet beskriver jag först de direkta och indirekta lagregler som 
uttryckligen behandlar situationer där aktieägare på ett eller annat sätt blir 
betalningsskyldig. Betalningsskyldigheten kan antingen gälla direkt till 
bolagets borgenär, direkt till aktiebolaget eller indirekt till en borgenär men 
genom aktiebolaget. Direkt betalningsansvar till bolagets borgenär gäller 
t.ex. vid ansvarsgenombrott medan direkt betalningsansvar till bolaget gäller 
vid t.ex. fyllnadsbetalning vid tecknande av aktier till underkurs. Slutligen 
är betalningsansvar enligt reglerna om olagliga värdeöverföringar eller om 
återvinning att betrakta som indirekt betalningsansvar till en borgenär via 
aktiebolaget.  
 
Vidare beskrivs också de försök till lagstiftning som har skett avseende 
ytterligare reglering av personligt betalningsansvar för aktieägare. Genom 
framställningen av arbetet med lagförslag i form av propositioner och 
utredningar kompletteras läsarens bild av varför svensk rätt valt den 
reglering som finns idag.  
 
Slutligen ger jag en beskrivning av under vilka förutsättningar en aktieägare 
kan bli betalningsansvarig för ett aktiebolags skulder utan uttryckligt 
lagstöd, vilket är vad som normalt benämns ansvarsgenombrott i svensk 
rätt. Det bör dock betonas att i min framställning utgör ansvarsgenombrott 
enbart ett av flera sätt att utkräva betalningsansvar av aktiebolagets ägare.  

4.3.1 Direkt och indirekt ansvar enligt lag 
Direkt ansvar enligt lag innebär att aktieägare tvingas utge ersättning direkt 
till bolagets borgenärer medan indirekt ansvar enligt lag innebär att 
aktieägare åläggs betalningsansvar direkt till aktiebolaget.  

                                                 
68 Thompson, R. B. Piercing the Corporate Veil: An Empiricial Study . (1991) 76 Cornell. 
L.Rev. s. 1036. och Thompson, R.B, ”Piercing the veil within corporate groups: corporate 
shareholders as mere investors”. (1999) 13 Conn. J. Int’L., s.379 
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Ansvar för bolagets handlingar innan registrering är ett direkt ansvar och 
enligt aktiebolagslagen svarar de som deltar i åtgärder eller beslut avseende 
förpliktelser som vidtas i bolagets namn före registrering solidariskt för 
dessa förpliktelser. 69 Ansvaret grundas på att ett rättssubjekt, här i form av 
en juridisk person, inte föreligger än och därför inte kan förvärva rättigheter 
eller åta sig skyldigheter. Ett sådant ansvar skiljer sig kraftigt åt från de 
flesta andra fall av betalningsansvar för aktieägare, eftersom aktiebolaget i 
de fallen är registrerat och således ett eget rättssubjekt. 70  
 
Det betalningsansvar som uppstår i samband med att likvidationstvång 
uppstått för aktiebolaget är också att betrakta som direkt. Enligt ABL 25 kap 
13 § har aktiebolagets styrelse en skyldighet att upprätta en 
kontrollbalansräkning över bolagets tillgångar och skulder71. En 
kontrollbalansräkning ska upprättas om det finns skäl att anta att bolagets 
eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller under 
särskilda omständigheter då bolaget har en fordring som är föremål för 
utmätning (det senare fallet behandlas ej här)72. Om 
kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet understiger det 
registrerade kapitalet ska bolaget inom åtta månader upprätta en andra 
kontrollbalansräkning och då på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i 
likvidation.73  Under förutsättning att det egna kapitalet fortfarande inte 
uppgår till det registrerade aktiekapitalet ska allmän domstol på ansökan 
från styrelsen besluta om likvidation, men frågan om likvidation kan även 
prövas av aktieägare.74 Väljer en aktieägare som är i ond tro att då delta i ett 
beslut med innebörden att bolagets verksamhet ska fortsätta, svarar 
aktieägaren solidariskt med de som handlar på bolagets vägnar för de 
förpliktelser som därigenom uppstår75. 
 
Ett betalningsansvar för bolagets skatter kan enligt 12 kap 6 § SBL åläggas 
företrädare för en juridisk person. Ansvaret är således inte begränsat till 
aktiebolag, utan gäller även för andra juridiska personer. Företrädaren kan 
bli betalningsskyldig om han antingen är ”slarvig” och håller inne skatt eller 
avgifter enligt lag eller om han medverkar till underlåtenhet att vidarebetala 
innehållet belopp till staten.76. Grunderna för ansvaret går i likhet med det 
återbetalningsansvar som gäller vid återvinning i konkurs (se nedan) inte att 
härleda till ABL utan är grundat på annan lag.  
 
En aktieägare kan bli skadeståndsskyldig enligt ABL:s 29:e kapitel för 
skada som han eller hon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogar 
bolaget, en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna lag, 

                                                 
69 ABL 2 kap 26 -27 §  
70 Jmf ABL 2 kap 25 § 
71 Jmf ÅRL 3 kap 1 § 
72 ABL 25 kap 13 § 
73 ABL 25 kap 13 – 16 §§ 
74 ABL 25 kap 17 – 19 §§ 
75 ABL 25 kap 17 – 19 §§ 
76 Sandström, Torsten. Svensk aktiebolagsrätt. Norstedts Juridik. Stockholm. 2005. s.330 
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tillämplig lag om årsredovisningen eller bolagsordningen77. 
Skadeståndsskyldigheten är en form av aktieägaransvar och kan vara 
antingen direkt eller indirekt, eftersom aktieägaren kan bli betalningsskyldig 
till bolagets borgenärer eller direkt till bolaget. Eftersom SKL är subsidiär i 
förhållande till andra lagar regleras aktieägaransvaret i 
skadeståndshänseende i första hand av 29:e kapitlet ABL och i andra hand 
av SKL 78  
 
Den aktieägare som väljer att gå i borgen för ett lån å aktiebolagets vägnar 
kan också åläggas ett direkt betalningsansvar till bolagets kreditgivare.  Att 
aktieägaren åläggs ansvar i den situationen är egentligen inte särskilt 
anmärkningsvärt, eftersom det är rör sig om ett ansvar som är uttryckligt 
avtalat. En relativt vanlig situation är den som uppstår om ett moderbolag 
utfärdar ett letter-of-intent för sitt dotterbolags räkning. Diskussioner har i 
doktrin79 länge förts om vilken status en sådan avsiktsförklaring ska ha och i 
dagsläget gäller att huruvida moderbolaget åläggs betalningsansvar eller ej 
beror på utformningen av avsiktsförklaringen.80 Aktieägaransvaret grundas 
här på den inomobligatoriska relationen, precis som vid situationen där en 
aktieägare gör ett borgensåtagande för ett aktiebolag.  
 
Som indirekt ansvar räknas t.ex. tillskottsplikt vid aktieteckning till 
underkurs81, men också olagliga värdeöverföringar. De sistnämnda regleras 
av 17 kap ABL och innebär att enbart vissa sorters värdeöverföringar från 
bolaget är tillåtna82. Typiskt sett innebär en värdeöverföring att bolaget 
utför någon form av prestation vederlagsfritt till aktieägare, t.ex. i form av 
vinstutdelning, förvärv av egna aktier etc.83 Avgörande för om en 
värdeöverföring är tillåten eller ej är för det första om det finns täckning för 
det bundna kapitalet efter värdeöverföringen. För det andra måste hänsyn tas 
till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken 
av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt84. Om bolaget är ett moderbolag, skall hänsyn tas även till 
de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på 
koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt85.  Sker en värdeöverföring i strid med 
bestämmelserna i antingen 17:e, 18:e eller 20:e kapitlet ABL ska mottagaren 
återbära vad han eller hon har mottagit. 86 Har en aktieägare medverkat till 
beslutet kan aktieägaren åläggas bristtäckningsansvar87.  
 

                                                 
77 ABL 29 kap 3 § 
78 Skl 2 kap 2 1 
79 Se boken om avtalsrätt. 
80 Se fotnot ovan. 
81 ABL 2 kap 3 och 15 §§ 
82 Sandström. a.a. s. 285 ff. 
83 Jämför ABL 17 kap 2 § 
84 ABL 17 kap 3 § 2 st. 
85 ABL 17 kap 3 § 3 st. 
86 ABL 17 kap 1 § 4 samt 6 §. Notera undantaget för gåvor i 5 §  
87 ABL 17 kap 7 § 
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Återvinning i konkurs är en lösning som inte följer av ABL eller är grundat 
på en uttrycklig avtalsrättslig relation mellan aktieägaren och borgenären. 
Ansvaret borde dock vara att betrakta som indirekt, eftersom aktieägaren 
åläggs betala till aktiebolaget. Utan återvinning skulle ett dotterbolag innan 
det går i konkurs kunna överföra tillgångar till moder- eller syster bolag, 
vilket självklart blir till nackdel för bolagets borgenärer, men till fördelar för 
mottagaren. Därför kan ett konkursbo inom ett visst tidsspann innan 
konkursen, föra talan om återvinning av egendom som överlåtits utan 
fullgod ersättning från ett dotterbolag till ett moder- eller systerbolag. 
 

4.3.2 Ansvarsgenombrott – terminologi  
Ovan har ett antal situationer beskrivits där en eller flera aktieägare genom 
uttryckligt lagstöd åläggs betalningsansvar för aktiebolagets skulder.  
Ansvarsgenombrott är en särskild form av betalningsansvar som generellt 
sett innebär att domstolen utan lagstöd ålägger aktieägare betalningsansvar 
för bolagets skulder. På grund av att grunderna för ansvarsgenombrott inte 
är helt klara eller fastställda och att ansvarsgenombrott diskuterats flitigt i 
doktrin har jag valt att ägna det särskild uppmärksamhet.  
 
Definitionen av ansvarsgenombrott är som sagt oklar och i doktrin varierar 
beskrivningen av rättsinstitutet från författare till författare. Inte bara vad 
som utgör ansvarsgenombrott utan även i vilka termer det uttrycks varierar 
varför bristfälligt firmaunderlag, negativt sammanskottsresultat, 
ansvarighetsgenombrott och identifikation alla förekommit i doktrin88. 
Moberg anser att för svenskt vidkommande är ansvarsgenombrott ett 
betalningsansvar som åläggs aktieägaren för aktiebolagets skulder89. 
Brocker och Grapatins syn på ansvarsgenombrott innefattar ” samtliga de 
fall där det aktiebolagsrättsliga normsystemet har fått ge vika till förmån för 
andra civilrättsliga principer”90 och därmed direkt motsvarar det 
amerikanska uttrycket piercing the corporate veil.91  
 
I SOU 2001:1 ”Ny aktiebolagslag” beskrivs ansvarsgenombrott som fall där 
domstolen valt att bortse från principen att aktieägarna inte svarar för 
bolagets förpliktelser och istället ålägger aktieägarna ett generellt ansvar för 
bolagets samtliga förpliktelser. Grunden för att man väljer att lyfta på 
företagsslöjan är att eftersom om man valde att hålla fast vid aktieägarnas 
ansvarsfrihet skulle det leda till ett icke godtagbart resultat92. 

 

                                                 
88 Brocker et al. a.a. s. 31 f. för en fullständig förteckning 
89 Jämför Moberg a.a. s. 44 
90 Brocker et al a.a. s. 29 
91 Brocker et al. a.a. s.9 
92 SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag. s. 280 
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4.3.3 Ansvarsgenombrott - 
lagstiftningsförsöken 

Två gånger har man i Sverige arbetat med förslag till lagstiftning avseende 
personligt betalningsansvar för aktieägare i termer av ansvarsgenombrott. 
Det första förslaget kom 1984, i och med att betalningsansvarskommittén 
fick i uppdrag att närmare utreda förutsättningarna för regler om 
ansvarsgenombrott samt att även utforma sådana regler. Arbetet resulterade 
i betänkandet Ansvarsgenombrott m.m. 
 

I betänkandet presenterade kommittén sina åsikter och ansåg att det fanns 
ett behov av ett klargörande i lag av under vilka förutsättningar 
ansvarsgenombrott kunde utdömas. Genom ett uttryckligt lagstadgande 
ansåg kommittén att en enhetligare rättstillämpning, en högre grad av 
förutsebarhet och en preventiv effekt skulle kunna åstadkommas. Det skulle 
vidare innebära att både aktieägare och bolagsledning skulle kunna komma 
att bli mer restriktiva med att handla eller underlåta att handla på sätt som 
skulle kunna skada bolagets borgenärer.93 Regeln skulle bli generellt 
verkande och kasuistisk istället för att genom uppräkning beskriva alla 
tänkbara fall och därmed begränsa dess tillämpbarhet De viktigaste 
rekvisiten i lagförslaget var underkapitalisering, aktieägares begagnande av 
sitt inflytande över bolaget samt någon form av otillbörligt moment eller 
resultat. 94  
 
En stor del av förslaget behandlar vilka av aktiebolagets borgenärer som 
ansågs vara i behov av en lagreglering. Banker och huvudleverantörer 
hamnade i kategorin stora kreditgivare och ansågs därmed generellt sett ha 
goda möjligheter att genomföra en utförlig kreditprövning. 
Småleverantörer, uppdragstagare och kunder ansågs däremot sakna 
möjlighet att genomföra någon utförligare kreditprövning av aktiebolag 
eftersom de gör affärer med aktiebolaget som ett led i deras löpande 
affärstransaktioner. De sistnämnda grupperna gör ju ofta transaktioner 
löpande med andra aktiebolag och saknar möjlighet att vid varje transaktion 
uppdatera sig avseende motpartens finansiella situation. Som ytterligare skäl 
för att dessa skulle vara särskilt skyddsvärda nämndes också att de i en 
konkurs får en oprioriterad fordran som sällan ger någon utdelning. Vidare 
konstaterades att både stat och löntagare fick sina krav tillgodose sedda 
genom särskilda möjligheter till personligt betalningsansvar för bolagets 
skatter respektive den statliga lönegarantin. .95  
 
Förslaget fick blandat mottagande och rekvisiten fick kritik för att inte vara 
klara nog. Lagrådet ansåg att både rekvisitet otillbörlighet och att det 
ekonomiska underlaget skulle vara uppenbart otillräckligt var för allmänt 
hållna och hade utpräglad karaktär av värdeomdömen. Tillsammans med det 

                                                 
93 SOU 1987: 59 s. 12 
94 SOU 1987:59 s. 31 
95 SOU 1987:59 s. 93 f. 

 30



bristande behovet av uttrycklig lagreglering utgjorde den nu nämnda 
kritiken tillräckliga skäl för att lagrådet skulle avslå lagförslaget.96  
 
Arbetet med lagstiftning avseende ansvarsgenombrott avstannade däremot 
inte i och med att lagrådet hade avslagit lagförslaget. Istället fick 
Aktiebolagskommittén 1994 på nytt i uppdrag av regeringen att utreda 
saken. Kommittén kom fram till att det enda godtagbara sättet att reglera 
ansvarsgenombrott på, var genom en generalklausul. Eftersom behovet av 
kompletterande lagregler som skyddar bolagets borgenärer snarare hade 
minskat än ökat sedan betalningsansvarskommitténs arbete lade man dock 
inte fram något förslag. De lagregler man syftade på var bl.a. skärpta regler 
om tvångslikvidation i aktiebolag, en rad nya bokförings- och 
redovisningslagar, en ny lag om näringsförbud m.m.97 Dock ansåg man att 
det eventuellt fanns ett behov av lagstiftning avseende ansvarsgenombrott 
på miljöbalkens område98.  

 

4.3.4 Rättspraxis 
Den svenska rättspraxisen avseende ansvarsgenombrott börjar egentligen 
med NJA 1935 s. 81 och NJA 1942 s.437. Dock avsåg båda dessa rättsfall 
ekonomiska föreningar varför de ej behandlas här. Jag har valt att begränsa 
min framställning till två fall; NJA 1947 s. 647 ”Dammbolaget” och NJA 
1982 s.244 ”Byggma Syd”. I Dammbolaget rörde det sig om en 
utomobligatorisk relation och betraktas som det enda där Högsta Domstolen 
utdömt personligt betalningsansvar enligt grunderna för ansvarsgenombrott. 
I NJA 1982 s. 244 var grunderna för moderbolagets ansvar för 
dotterbolagets förpliktelser snarare av avtalsrättslig grund och det rörde sig 
också om en inomobligatorisk relation.  
 

4.3.4.1 NJA 1947 s.647 ”Dammbolaget” 
Det här är det första och antagligen det enda rättsfall där HD valt att ålägga 
aktieägare ett personligt betalningsansvar genom att använda sig av 
ansvarsgenombrott. Det är således ett för ansvarsgenombrott centralt 
rättsfall.  
 
Fallet rörde skador från en vattenståndsstegring, vilken var konsekvensen av 
att Nyköpingsåns Kraftintressenter AB hade byggt en fördämning. Bakom 
bolaget stod fyra aktiebolag tillsammans med Nyköpings stad, som alla 
också ägde vattenverk i Nyköpingsån. Dessa var belägna nedanför platsen 
för Dammbolagets fördämning men Dammbolaget ägde själv inte något 
vattenverk. Bolagets samtliga aktieägare hade helt klart kunnat dra fördel av 
fördämningen, då den resulterade i en ökad kapacitet för deras vattenverk, 
medan den inte fylld någon självständig funktion för bolaget. 
 
                                                 
96 Ibid 
97 SOU 2001:1 s. 285 ff.  
98 SOU 2001:1 s. 289 
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Högsta domstolen kom fram till att bolagets aktieägare hade bildat 
dammbolaget för att låta det förvärva dammen och därmed utnyttja dess 
regleringsmöjligheter till förmån för deras kraftverk. Syftet hade också 
förverkligats och regleringen hade utövats på sådant sätt att det för en 
markägare uppkommit skada. Aktiekapitalet hade från början utgjort 30 000 
kr men när detta inte räckt till för att betala kostnaderna för dammens 
skötsel och underhåll, hade bolagets aktieägare gjort tillskott. Bolaget hade 
enligt domstolen enbart agerat som ett verkställighetsorgan och inte utövat 
någon självständig verksamhet. Därför kunde aktieägarna inte undgå ansvar 
att ersätta markägaren det som dammbolaget utdömts ersätta honom. 

 
Fallet har diskuterats flitigt i doktrin men pga. domstolens kortfattade 
formulering är det tyvärr svårt att dra några generella slutsatser. Enligt 
Moberg var den springande punkten att bolaget var att betrakta såsom ett 
verkställighetsorgan för ägarna och att det ej utövade någon självständig 
verksamhet, vilket gjorde att bolagets självständighet brast. Vidare var 
bolaget underkapitaliserat vilket också bekräftas av att aktieägarna tvingades 
”bestrida”99 intressentbolagets räkningar. I doktrin har på flera håll betonats 
att domen var av mycket speciell karaktär då fallet hade en vattenrättslig 
bakgrund100. Att bolaget enbart hade fyra ägare anser Moberg också 
påverkade utfallet och han anser också att det var första gången HD använde 
de traditionella utländska rekvisiten för ansvarsgenombrott (få ägare, 
osjälvständig verksamhet, underkapitalisering). Ett rekvisit som endast med 
tveksamhet var uppfyllt gällde om bolaget hade ett otillbörligt eller illojalt 
syfte alternativt missbrukade aktiebolagsformen. Enligt min mening får man 
efter att ha läst HD:s dom känslan av att aktieägarna missbrukat 
aktiebolagsformen och det har också delvis legat till grund för HD:s 
domslut. HD:s domskäl är dock som sagt knapphändiga varför det inte går 
att dra några konkreta slutsatser gällande vad man avsett angående det 
illojala syftet.  
 
 

4.3.4.2 NJA 1982 s 244 ”Byggma Syd” 
Byggmakoncernen var en koncern bestående av 17 dotterbolag och verkade 
huvudsakligen inom handel med byggnadsmaterial. Moderbolaget inom 
koncernen var Byggma Syd AB och hade cirka 400 anställda vilka arbetade 
för dotterbolagen. Moderbolaget fungerade på så sätt till viss del som en 
sorts personalavdelning, vilken dotterbolagen betalade ut ersättning till för 
de arbeten som de hyrde arbetskraft för. Leveranserna beställdes av 
dotterbolagen och även ordererkännanden sändes till dessa, medan 
fakturorna däremot sändes till Byggma Syd AB. Skälet uppgavs vara 
förenkling av koncernens ekonomirutiner och i Byggma Syds balansräkning 
redovisades koncernens samtliga leverantörsskulder, oavsett vilket 
dotterbolag som beställt varorna. För kontraktsparter utanför koncernen var 
det följaktligen inte helt uppenbart vem som var deras kontraktspart. 

 
                                                 
99 Bestrida = betala/stå för kostnaderna. [författaren anm.] 
100 Brocker et al. a.a. s. 41 
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När moderbolaget Byggma Syd AB gick i konkurs valde två leverantörer 
att bevaka sina fordringar uppgående till drygt 3,5 mkr i konkursen. 
Konkursförvaltaren ansåg dock att dessa var hänförliga till ett av Byggma 
Syds dotterbolag, varpå saken hamnade i domstolens knä. Leverantörerna 
hävdade att moderbolaget hade ådragit sig betalningsansvar på grund av 1) 
uttryckliga åtaganden, konkludent handlande samt passivitet eller 2) 
ansvarsgenombrott eftersom moderbolaget integrerat dotterbolagets rörelse i 
sin egen verksamhet på sådant sätt att moderbolaget inte kunde undgå att 
betala dotterbolagens rörelseskulder.  HD biföll leverantörernas talan på den 
första grunden varför ansvarsgenombrott som ansvarsgrund aldrig prövades. 
Dock gjorde HovR ett uttalande avseende ansvarsgenombrott som är värt att 
citera:  

 
”Gemensamt för de fall där sådant genombrott har ansetts vara 

motiverat i relation moderbolag/dotterbolag torde vara att dotterbolagets 
verksamhet har drivits uteslutande för moderbolagets räkning med 
tillgångar som uppenbart varit en företagsekonomisk otillräcklig bas för de 
risker och förpliktelser som verksamheten kunnat antagas medföra. 
Arrangemanget med dotterbolag skall med andra ord framstå som ett klart, 
mot fordringsägarna illojalt förfarande”101

 

4.3.4.3 Sammanfattning  
De regler som behandlats under kapitlet direkt och indirekt ansvar har 
snarast karaktären av påföljd för bolagsfunktionärer och aktieägare, när 
dessa inte uppfyllt sina åtaganden. De reglerna måste tydligt skiljas från 
renodlade fall av ansvarsgenombrott, vilket innebär att aktieägare utan 
lagstöd åläggs betalningsansvar för aktiebolagets skulder. I Sverige utgör en 
mycket stor andel av aktiebolagen privata bolag där det bara finns en 
aktieägare och där denne även är verkställande direktör eller utgör styrelsen. 
I de behandlade fallen är det snarast i den rollen, och inte i rollen som 
aktieägare som utnyttjat bolaget på ett otillbörligt vis, aktieägaren åläggs 
betalningsansvar.  
 
Den nämnda bestämmelsen i 25 kap 19 § är dock att beteckna så som 
personligt betalningsansvar för bolagets skulder, om än ett begränsat sådant 
ansvar. Där sägs att om exempelvis en aktieägare som har vetskap om att 
bolaget egentligen är skyldigt att gå i likvidation102, deltar i ett beslut om att 
fortsätta bolagets verksamhet, ansvarar denne solidariskt med andra för 
vilka ansvar uppkommit enligt 25 kap 18 §.  
 
Som framgått finns det följaktligen ingen generell lagregel som innebär att 
aktieägare svarar för bolagets förpliktelser. Med stöd av praxis går det dock 
att konstatera att aktieägare under särskilda förutsättningar kan riskera 
personligt betalningsansvar, även om ansvarsgrunderna är aningen osäkra. 

                                                 
101 NJA 1982 s.244, s. 260 
102 På grund av bristande täckning av aktiekapitalet, jämför 17 § 1 st. 

 33



4.4 Amerikansk rätt 
Även inom amerikansk rätt kan aktiebolagets ägare åläggas 
betalningsansvar enligt både uttrycklig lag och enligt rättspraxis. Avseende 
presentationen av under vilka förutsättningar amerikanska domstolar väljer 
att lyfta på företagsslöjan står komparatisten inför ett svårt val. I USA 
saknas det en enhetlig teori som tillämpas i alla delstater, varför de variabler 
domstolarna lägger vikt vid varierar i stor utsträckning. Ibland väljer 
domstolen att betrakta moder- och dotterbolag som en och samma enhet 
eftersom man valt att kringgå viss lag. I andra fall väljer domstolen att hålla 
isär de båda juridiska enheterna men ålägger den ena betalningsansvar för 
den andra enhetens skulder, men på andra grunder. Grunderna kan således 
skifta men resultatet blir mer eller mindre detsamma. Min presentation av 
ämnet syftar till att förklara under vilka förutsättningar en aktieägare kan 
åläggas betalningsansvar för aktiebolagets skulder. Jag vill dock betona att 
framställningen enbart avser presentera de allmänna linjerna för 
aktieägaransvar i USA och att delstatliga undantag kan finnas utan att de 
återfinns i uppsatsen.  

 

4.4.1 Grundläggande principer  
Ett aktiebolag betraktas i USA enligt huvudregeln som en enhet och har det 
ett eller flera dotterbolag betraktas dessa som skilda enheter. I 
angloamerikansk rätt benämns ”fenomenet” entity law och innebär att ett 
aktiebolag är en separat juridisk person med egna rättigheter och 
skyldigheter103. Dessa rättigheter och skyldigheter är också skilda från de 
som aktiebolagets ägare har. Att aktieägarna inte är ansvariga för bolagets 
skyldigheter och att deras insats är begränsad till det kapital de valt att satsa 
är ytterligare något som idag tas för givet i USA, även om det inte är baserat 
på entity law. Att aktiebolaget är en separat juridisk enhet och att ägarna inte 
svarar för bolagets förpliktelser är två skilda karaktärsdrag för aktiebolaget 
som nödvändigtvis inte följer av varandra.104   
 
Att användandet av en juridisk person inte nödvändigtvis skyddar bolagets 
delägare från personligt betalningsansvar blir tydligt om man tänker på 
handelsbolaget i svensk rätt som är en juridisk person och kan förvärva 
rättigheter och skyldigheter, men där bolagsmännen ändå solidariskt svarar 
för bolagets skulder. Således betraktas ett handelsbolag som en separat 
juridisk enhet men till skillnad från aktieägarna svarar bolagsmännen för 
bolagets skulder.  
 

                                                 
103 Blumberg. The law of Corporate Groups – Substantive Law. s. 7 
104 Blumberg. a. a. s. 7 
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4.4.2 Undantag från det begränsade ansvaret 
I amerikansk rätt finns det generellt sett tre fall då man gör undantag från 
principen om det begränsade aktieägaransvaret. Det första är om företaget 
vid bildandet inte uppfyllde alla formaliteter, den andra om betalning av 
aktiekapitalet inte skett såsom avtalat och det tredje är piercing the 
corporate veil, vilket också kan beskrivas som föremålet för den här 
uppsatsen.105 De två första kommer dock inte behandlas ytterligare; istället 
läggs tyngdpunkten och betydande utrymme för framställning och 
diskussion av piercing the corporate veil.  
 
 

4.4.3 Piercing the corporate veil enligt delstatlig 
eller federal lag 

I USA finns det ett antal situationer där domstolen med uttryckligt lagstöd 
kan lyfta på företagsslöjan och hålla aktieägarna betalningsansvariga för 
aktiebolagets skulder. Dessa kategoriseras också som piercing the corporate 
veil, men de har inte varit föremål för diskussion och kritik i lika stor 
utsträckning som de fall där aktieägare ålagts ansvar utan lagstöd. Jag 
kommer därför inte ägna dem lika mycket uppmärksamhet som amerikanska 
rättsfall där aktieägare utan uttryckligt lagstöd ålagts betalningsansvar för 
bolagets skulder. Ur komparativ synvinkel är de dock mycket intressanta, 
eftersom de kan ge en god fingervisning om skillnader och likheter mellan 
de båda juridiska systemen.  
 
Ett exempel är delstaten New York vars delstatliga Business Corporation 
Law håller de 10 största aktieägarna ansvariga för de anställdas löner, under 
förutsättning att bolaget inte är registrerat på någon börs eller 
marknadsplats. Ansvaret gäller pro rata och den aktieägare som får betala 
mer än den andel som löper på honom eller henne får ett regressansvar mot 
den eller de aktieägare som har betalat för lite. 106

 

4.4.4 Piercing the corporate veil utan lagstöd 

4.4.4.1 Terminologi 
Bland USA:s domstolar råder det en stark motvilja med rötter i entity law 
mot att bortse från att ett moderbolag och ett dotterbolag är skilda juridiska 
enheter. Det uttryck som oftast används för att beskriva det resultat som 
uppnås av att domstolen ålägger en eller flera aktieägare ansvar för ett 
aktiebolags skulder är som sagt pierce the corporate veil. De fall då 
domstolen valt att göra det är oftast i relationen mellan ett moderbolag och 

                                                 
105 Salomon et al. a. a. s. 162 f.  
106 NY Bus Corp Law § 630  
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ett dotterbolag där dotterbolaget beskrivs i termer som ett instrument107, en 
agent eller ett alter ego för moderbolaget. Moderbolaget har således utövat 
kontroll och dominerat dotterbolaget på ett sätt som beskrivs som överdrivet 
eller onödigt hårt.  Dotterbolaget anses därför ha saknat egen tankeförmåga 
eller vilja varför det också saknar självständig aktiebolagsexistens.108  
Förutom att moderbolaget ska ha utövat kontroll på nämnda sätt över 
dotterbolaget måste något ytterligare till; nämligen att moderbolaget har 
agerat illojalt eller otillbörligt vilket givit upphov till någon form av 
orättvisa.109

 
Som beskrivits ovan förekommer metaforer och värdeladdade eller oklara 
termer frekvent i amerikanska teorier och domskäl avseende frågan om 
aktieägaransvaret. Användandet av en sådan terminologi inom juridikens 
värld är dock förknippat med en stor problematik och det skapar oklara och 
vida ramar för domarna. Termen instrument antyder exempelvis att ett 
moderbolag åläggs betalningsansvar enbart under förutsättning att det utövat 
instrumentell styrning över dotterbolaget. Så är självklart inte fallet och den 
otydlighet och medföljande problematik som följer av bruket av metaforer i 
juridiska sammanhang har av domare Cardozo beskrivits på följande sätt;  
 
”the whole problem of the relation between [shareholder and corporation] 
is one that is still enveloped in a mist of metaphor. Metaphors in law are to 
be narrowly watched, for starting as devices to liberate thought; they end 
often by enslaving it.”110

 

4.4.4.2 Teorier 
Genom amerikansk rättspraxis har det vuxit fram flera olika teorier om hur 
man fastställer när domstolen ska tillåtas lyfta på företagsslöjan utan 
lagstöd. Vissa skillnader finns mellan teorierna men enligt min mening 
skulle en redogörelse för detaljerna i alla teorier enbart förvilla läsaren. 
Detta gör sig särskilt gällande då skillnaderna teorierna emellan egentligen 
inte är så stora111. Jag kommer därför nedan att sammanställa de 
gemensamma nämnare som finns för de viktigaste teorierna samt redogöra 
för de variabler som är tvistiga112.   
 
Fredrick J. Powell publicerade 1931 en studie av moder- och dotterbolag 
och sammanfattade i studien under vilka förutsättningar han ansåg att ett 
dotterbolag skulle anses vara så dominerat av sitt moderbolag att 
uppdelningen mellan de två juridiska enheterna skulle upphöra. Dessa 
förhållanden formulerade Powell i sitt ”instrumentality test” vilket bestod av 
tre element: a) an excessive exercise of control b) some wrongful or 
inequitable conduct c) a causal relationship between the plaintiff’s loss and 

                                                 
107 I amerikansk rätt används termen ”instrumentality” 
108 Blumberg. a. a. s. 106 f. 
109 Vandekerckhove. a.a. s. 79 f.  
110 Bereky vs. Third Avenue Railway Co., 244 N.Y. 84, 04, 155 N.E. 58, 61 (1926) 
111 Cohen, S. Mark. 45 AMJUR POF 3d 1  2008 s. 17  
112 Ibid s. 21 
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the parent’s conduct. Powells teori är relativt allmänt hållen men är 
preciserad i ett antal frågor. Det går dock inte att säga att ett visst antal av 
dessa ska vara uppfyllda för att rätten ska lyfta på bolagsslöjan eller att 
somliga har större tyngd än andra, utan de bör användas för att se om det 
finns några klara indikationer på att ett moderbolag ska hållas ansvarigt för 
dess dotterbolags skulder.  
 

(1) Moderbolaget äger hela eller nästan hela aktiekapitalet i 
dotterbolaget. 

(2) Moderbolaget och dotterbolaget har gemensamma chefer eller 
verkställande direktörer. 

(3) Moderbolaget finansierar dotterbolaget.  
(4) Moderbolaget orsakar dotterbolagets inkorporering.113 
(5) Dotterbolaget är mycket underkapitaliserat.  
(6) Moderbolaget betalar löner, andra utgifter eller står för förluster som 

uppkommer i dotterbolaget. 
(7) Dotterbolaget har ingen annan kund än moderbolaget. 
(8) Dotterbolaget beskrivs som en division e.d. till moderbolaget. 
(9) Moderbolaget använder dotterbolagets tillgångar som sina egna.  
(10) Verkställande direktör, styrelse etc. i dotterbolaget agerar inte 

oberoende i förhållande till dotterbolagets intressen. 
(11) Dotterbolaget har inte iakttagit alla bolagsformaliteter. 
 

 
Teorin motiverades med att om det dominerande företaget för sina egna 
syften har missbrukat att dotterbolaget bedrivs i aktiebolagsform, medför 
det att dotterbolagets skulder och åtaganden i verkligheten är 
moderbolagets.  
 
Alter ego-teorin är en annan teori som fått som stor genomslagskraft. Den 
härstammar från domstolarna i Kalifornien114 och består av ungefär samma 
variabler som Instrumentalityteorin. Alter ego-teorin innehåller dock även 
rekvisiten över- eller underutdelning på aktier i dotterbolaget, dränering av 
företagets tillgångar till förmån för ägarna och att en majoritet av 
dotterbolagets dominerande aktieägare har gått i borgen för dotterbolagets 
åtaganden. Instrumentality-teorin betraktar moder- och dotterbolagen som i 
realiteten skilda enheter, men det ena bolaget anses ha utövat sin kontroll 
över det andra till en sådan grad och med ett sådant syfte att det bör åläggas 
ansvar för det andra bolagets förpliktelser. Alter-egoteorin skiljer sig i det 
hänseende aningen åt eftersom teorin gör gällande att de två bolagen i 
realiteten ska betraktas som en och samma enhet, eftersom bolagen själv 
valt att göra det115. 
 
Gemensamt för dessa teorier, och en rad närliggande sådana, är att de 
betraktas som equitable remedy. En equitable remedy är ett sätt för 
                                                 
113 En motsvarighet i svensk rätt är svår att finna.  
114 Vandekerckhove, Karen. a. a. . s. 83 
115 Kohn, Richard. ”Alternative methods of Piercing the Corporate Veil in Contract and 
Tort Cases”. 1968 Boston. B.U.L. Rev. s. 123 
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domstolen att på ett rättvist sätt kompensera eller gottgöra en skadelidande 
part för ett orättvist resultat. Det orättvisa resultatet är i det här 
sammanhanget det resultat som uppstår som en följd av att 
aktiebolagsformen missbrukats på ett eller annat sätt.116  
 

4.4.5 Rättspraxis 

4.4.5.1 Lowendahl v. Baltimore & Co 
I rättsfallet Lowendahl v. Baltimore & O.R. Co117 hävdade Lowendahl, 

borgenär i till aktiebolaget L. Van Bokkelens Inc., att densamma hade 
mottagit en olovlig värdeöverföring från två privatpersoner. L. Van 
Bokkelens Inc ägdes till 51 % av New York Transit and Terminal Company 
som anklagades för att ha kontrollerat dotterbolaget L. Van Bokkelens Inc. 
till den grad att dotterbolaget saknade egen existens och vilja och därför 
enbart varit ett ”instrument” för dess moderbolag. Genom att kontrollera L. 
Van Bokkelens Inc. fullständigt accepterade man värdeöverföringen, vilket 
var det man anklagades för. De redovisade fakta i målet är dock mindre 
intressanta. Mer intressant är att i målet formulerade och utvecklade USA:s 
högsta domstolsinstans (Supreme Court) Powells teori (se ovan). 
Förmodligen är det den mest kända och använda formuleringen av teorin 
och den består av följande element:  

 
1) Kontroll, ej blott genom majoritet av aktieinnehav, utan fullständig 

dominering av finanser, affärspolicys och sätt att göra affärer på 
avseende den specifika händelsen. Kontrollen ska innebära att bolaget 
vid den aktuella händelsen inte hade någon separat själ, vilja eller 
reell egen existens. 

2) Denna kontroll måste ha använts av den tilltalade för att begå 
bedrägeri eller ”annat fel”, genom att bryta mot lag eller annan 
skyldighet eller en oärlig/orättvis handling gentemot kärandens 
lagliga rättigheter. 

3) Adekvat kausalitet måste föreligga mellan kontrollen och brytande av 
plikt enligt 1 och 2.  
 

4.4.5.2 Amoco Cadiz 
Ett annat rättsfall som förtjänar extra uppmärksamhet är supertankern 
Amoco Cadiz haveri utanför Frankrikes kust 1978. Tankern var lastad med 
227 000 ton olja vilket fick ödesdigra konsekvenser för Frankrikes kustband 
i form av miljöskador. Ägarna till Amoco Cadiz stämdes med hänvisning 
till att fartygets design var felaktig samt till att handhavandet av tankern 
hade varit vårdslöst. Fallet kategoriserats som ett sjörättsligt mål (”maritime 
case”) och lotten att avgöra målet föll på den amerikanska 
distriktsdomstolen i Illinois. Bakgrunden i målet lyder som följer.  

                                                 
116 Cohen, S. Mark. a. a. s. 13, 25 
117 Lowendahl v. Baltimore & O.R. Co., 247 A.D. 144, 287 N.Y.S. 62 (1st 
Dep't 1936), aff'd, 272 N.Y. 360, 6 N.E.2d 56 (1936). 
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Fartyget hade byggts av ett spanskt bolag, köpt av Amoco Tankers 
Company (”Tankers”) som var ett helägt dotterbolag till Standard Oil 
Company (”Standard”). Det var dock ett annat av Standards dotterbolag 
(AIOC) som hade initierat köpet av Amoco Cadiz. AIOC hade också 
deltagit i designen av fartyget samt övervakat dess konstruktion samt 
ansvarat för dess underhåll och reparationer. Slutligen hade AIOC också 
skött driften av fartyget vid olyckstillfället. Ytterligare ett av Standards 
dotterbolag var inblandat, Amoco Transport Company (”Transport”). 
Transport var fartygets registrerade ägare och var registrerat i Liberia men 
skötte sina affärer huvudsakligen från Bermudas.118  
 
Domstolen kom fram till att AIOC inte var en agent till Transport, så som 
begreppet definierades i the International Convention on Civil Liability for 
Oil Pollution Damage of 1969. Moderbolaget Standard blev istället 
ansvarigt för försummelse baserat på både sitt eget och dotterbolagens 
agerande. I domskälen förklarades bland annat att dotterbolagen hade varit 
instrument för moderbolaget men i doktrin har fallet ändå inte kategoriserats 
som ett fall där man använt doktrinen om instrumentality. Det beror på att 
domstolen enbart hänvisade till att dotterbolaget varit ett instrument för dess 
moderbolag, och inte använde sig av det klassiska trestegstest som är 
karaktäriserande för Instrumentalityteorin. Ej heller gick det att påvisa 
någon form av olaglighet eller att hänföra fartygsdesignen m.m. till 
moderbolaget.119  
 
Domstolen hänvisade istället till den ekonomiska gemenskapen mellan 
företagen och att moderbolaget hade beslutat om inköpet av fartyget, tagit 
fram de juridiska kontrakten och beslutat om vilket dotterbolag som skulle 
äga fartyget. Inget av de nu nämnda skälen utgjorde ansvarsgrund var för 
sig, men resulterade tillsammans i att domstolen fann Standard ansvarigt i 
ljuset av den världsomspännande integrationen som fanns i den ekonomiska 
enheten.120  
 
Att märka är att domstolen fattade sitt beslut i fallet Amoco Cadiz baserat på 
statutory law och inte common law. I just mål där grunden är ”lagstadgad 
lag” (statutory law) har domstolen varit mer villig att använda sig av teorier 
om enterprise liability, vilket också gör fallet intressant121. 

 

4.4.5.3 New York Taxi Cabs 
 
I ett antal amerikanska rättsfall där aktieägaransvar diskuterats har den 
tilltalad bestått av en flotta av taxibilar, där varje taxibil har representerat ett 
dotterbolag i en större koncern. I de tidigaste fallen valde de skadelidande, 
utan framgång, att försöka utkräva betalningsansvar av dotterbolagen. Först 
                                                 
118 1984 WL 304041 (N.D.Ill.), 20 ERC 2041, 1984 A.M.C. 2123 s. 55 ff. 
119 1984 WL 304041 (N.D.III.), 20 ERC 2041, 1984 A.M.C. 2123 s. 58 ff.  
120 1984 WL 304041 (N.D.Ill.), 20 ERC 2041, 1984 A.M.C. 2123 s. 58 f.  
121 Se diskussion nedan under 4.4.6 ”Den ekonomiska gemenskapens ansvar” 
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när det var den eller de som stod som aktieägare och investerare till hela 
koncernen valde domstolen att lyfta på företagsslöjan.  
 
Ett av de mest kända fallen är Mull v. Colt Co.122, där koncernen bestod av 
hela 100 systerbolag som var för sig ägde två taxibilar, vilket innebar att 
hela 200 taxibilar var verksamma för koncernens räkning. Bakgrunden till 
målet var att ett utomobligatoriskt skadeståndskrav från en privatperson som 
hade blivit påkörd av en av taxibilarna tillhörande aktiebolaget Colt 
corporation. Aktiebolagets tillgångar bestod enbart av två taxibilar samt den 
försäkring som krävdes enligt delstatlig lag. Försäkringen skulle dock inte 
tillnärmelsevis täcka de skador som trafikolyckan orsakade.  
 
Taxibilarna ingick som sagt i en större koncern varför aktieägarna till 
koncernen, Ackermans and Goodmans, krävdes på betalningsansvar för de 
uppkomna skadorna. Fallet avgjordes av United States District Court S.D i 
New York som valde att lyfta på företagsslöjan och därmed hålla 
Ackermans och Goodmans betalningsansvariga för de skador som ”deras” 
dotterbolag Colt Co. hade orsakat den skadelidande privatpersonen Mull. 
Domstolen hänvisade i sina domskäl till att det förelåg en sådan gemenskap 
avseende bolagens syfte och ägande, att deras självständighet antingen hade 
upphört eller aldrig existerat. Domstolen utvecklade resonemanget och 
ansåg att domstolen var tvungen att frångå principen om begränsat 
aktieägaransvar och överge fiktionen att bolagen var skilda enheter, för att 
rättvisan skulle segra. En sådan orättvisa kunde inte rättfärdigas eftersom 
Colt Co. tjänade intressen gemensamma för hela koncernen.  
 
Rättsfallet uppvisar likheter med det nämnda Amoco Cadiz eftersom ansvar 
utkrävdes av moderbolaget pga. den ekonomiska gemenskapen företagen 
emellan.  
 

4.4.5.4 Deep Rock123  
 
När ett aktiebolag är i konkurs och en av borgenärerna också är 
konkursbolagets moderbolag har amerikansk domstol utvecklat en möjlighet 
att ålägga moderbolaget ett sorts indirekt ansvarsgenombrott.  
 
Deep Rock Corporation (”Deep Rock”) var ett aktiebolag vars verksamhet 
huvudsakligen bestod av att producera, raffinera och sälja olja. Bolagets 
stamaktier ägdes till 100 % av moderbolaget Standard Gas & Electric 
Company (”Standard) medan preferensaktierna var spridda bland 
allmänheten. Förutom att styrelsen och ledningen i Deep Rock bestod av 
företrädare för, eller personer med anknytning till, Standard var Standard 
också bank för Deep Rock och dess enda källa för finansiellt stöd.   
 
När Deep Rock gick i konkurs och skulle rekonstrueras krävde Standard 
miljontals dollar i betalning för diverse transaktioner som skett mellan de 
                                                 
122 Mull c. Colt Co. 31 F.R.D. 154 
123 Taylor v. Standard Gaz & Electric Co., 306 U.S. 307, 59 S. Ct. 543, 83 L.ed. 669 (1939) 
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två bolagen. Eftersom Standard mer eller mindre styrt Deep Rock till 100 % 
samt medverkat till att Deep Rock blivit underkapitaliserat ansåg USA:s 
Supreme Court att det skulle strida mot rättvise- och rimlighetsaspekter att 
bolaget skulle få utdelning för sina fordringar före övriga borgenärer. 
Eftersom det dock hade skett faktiska transaktioner från Standard till Deep 
Rock kunde inte domstolen bortse från dessa. Därför fick Standard rätt till 
utdelning i rekonstruktionen, men först efter att samtliga övriga borgenärer 
fått utdelning för sina fordringar. Fallet har givit upphov till principen Deep 
Rock, döpt efter det aktuella insolventa dotterbolaget.  
 

4.4.6 Den ekonomiska gemenskapens ansvar 
Det traditionella sättet att ålägga en aktieägare ansvar för aktiebolagets 

skulder, genom piercing the corporate veil, är idag enligt Blumberg 
förlegat. Det tillkom under en tid när den juridiska enheten var det samma 
som den ekonomiska enheten.  Idag är koncerner, där alla bolag inom 
koncernen mer eller mindre har ett ekonomiskt intresse av att det går bra för 
de andra bolagen, mycket vanligare. Ansvarsfrågan som uppstår inom 
koncerner och den tillhörande ekonomiska gemenskapen ställer enligt 
Blumberg krav på en annan lösning och ett annat sätt att angripa 
problematiken. Fokus bör enligt Blumberg därför flyttas från den enskilda 
juridiska enhetens ansvar, till den ekonomiska gemenskapens. 124

 
Det jag väljer att kalla ansvar för en ekonomisk enhet är vad som i USA 
kallas enterprise liability. Mitt ordval beror på att det enligt min mening inte 
finns ett svenskt ord som motsvara engelskans enterprise, åtminstone inte i 
den bemärkelse termen används i samband med piercing the corporate veil. 
Möjligtvis skulle man kunna tala om ett koncernansvar, men enligt min 
mening är inte det riktigt samma sak. Enterprise syftar enligt min mening på 
det ekonomiska samband som finns enheterna emellan, och inte enbart den 
juridiska bindning som finns i en koncern. Det bör dock betonas att det är 
vanligt att alla enheter i en koncern har samma underliggande ekonomiska 
intresse.  
 
Att en ekonomisk gemenskap åläggs gemensamt betalningsansvar är 
betydligt vanligare när domstolen ska tolka lagtext (statutory law) än när 
ansvar åläggs aktieägare utan lagstöd (common law). Enligt 
Vandekerckhove beror det på att om domstolen skulle tillämpa lagtexten 
ordagrant och utan att se till de ändamål den avser uppnå, skulle det skapa 
frustration för lagstiftaren. Amerikanska domstolar har därför valt att tolka 
begrepp som verksamhetsutövare, ägare etc. extensivt vilket har inneburit 
att om en hel företagskoncern fått nytta av en viss verksamhet kan den också 
åläggas betalningsansvar. 125

 

                                                 
124 Blumberg, Philip. Preface.  (1999). Conn. J.  Int’l L., s. 397 
125 Vandekerckhove, Karen.  Piercing the Corporate Veil. Kluwer International Law. 
Alphen aan den Rijn. 2007. s. 87 f.  
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5 Funktionell komparativ 
sammanfattning 

Det tål att upprepas att uppsatsen är komparativ varför den också har en 
funktionell komparativ struktur. Komparationen kan därför inte begränsas 
till en jämförelse av regleringen av institutet ansvarsgenombrott eller 
piercing the corporate veil i de båda länderna. Det beror på att både 
ansvarsgenombrott och piercing the corporate veil enbart utgör en del av 
den totala regleringen av aktieägaransvaret i respektive land.  

 
Nedan följer därför en faktorindelad framställning där min förhoppning 

är att skillnaderna och likheterna mellan svensk och amerikansk reglering av 
personligt betalningsansvar för aktieägare ska framgå. Grundtanken till 
upplägget kommer från den funktionella komparativa metoden126 men 
ytterligare inspiration och idéer fick jag framför allt av framställningen i 
Vandekerckhove, Piercing the Corporate Veil (2007)127. 
 

5.1 Underkapitalisering 
Med underkapitalisering förstås generellt sett att ett bolag är kraftigt 
underkapitaliserat och inte att bolaget saknar mindre medel för betalning av 
bolagets skulder. Frågan om underkapitalisering är förenad med en rad svåra 
avvägningar såsom om det är det aktiekapital som bolaget förses med från 
början som ska vara avgörande eller om det faktum att bolaget successivt 
”tappas” på tillgångar ska innebära underkapitalisering. Jag har valt att 
under samma kapitel diskutera både underkapitalisering i form av att bolaget 
vid dess bildande hade för lite kapital och vad som kallas asset stripping, 
där bolagets successivt dräneras på tillgångar. De fall då tillgångarna 
tillhörande moder- och dotterbolag har blandats ihop ska däremot inte 
behandlas i det här kapitlet.  
 
Det bör redan här betonas att det i varken svensk eller amerikansk skriven 
lag förekommer ett preciserat konsolideringskrav, varför begreppet 
underkapitalisering kan betraktas som tämligen godtyckligt. Notera dock att 
försiktighetsregeln i ABL 25 kap 13 § ålägger bolagets beslutsfattare att ta 
hänsyn till bolagets verksamhet, art och risker vid beslut om någon form av 
värdeöverföring.  
 
Om man bortser från den svenska försiktighetsregeln innebär frånvaron av 
krav på konsolidering att bedömningen av om bolaget varit 
underkapitaliserat blir mycket kasuistisk.  

                                                 
126 Se 1.3 Metod 
127 Vandekerckhove. a.a. s. 95 ff. 
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5.1.1 Svensk rätt 
För att kunna ålägga aktieägare betalningsansvar för aktiebolagets skulder är 
underkapitalisering ett mycket centralt rekvisit. Underkapitalisering kan 
dock inte stå som ensamt rekvisit för att ålägga aktieägare betalningsansvar 
för aktiebolagets skulder.  
 
Vid arbetet med ett förslag till lagstiftning föreslog 
betalningsansvarskommittén att underkapitalisering i förhållande till 
verksamhetens art, omfattning och risker skulle vara en nödvändig men ej 
ensamt tillräcklig grund för ansvarsgenombrott128. När 
betalningsansvarskommitténs lagförslag hamnade hos lagrådet var man där 
kritisk till rekvisitet, en kritik Aktiebolagskommittén senare stämde in i 129. 
Problemet ansågs vara att ABL inte ställde något exakt krav på 
konsolidering. Tillsammans med att ABL är tillämplig på aktiebolag i 
varierande storleksordningar och branscher, ansågs det innebära att det var 
mer eller mindre omöjligt att bedöma om ett bolag skulle anses vara 
underkapitaliserat eller ej.130  
 
Med bakgrund av de resonemang som fördes vid lagarbetet rörande 
underkapitalisering blir Hovrätten för Västra Sveriges avgörande  
T 272/89131 mycket intressant. HovR betonade att utgångspunkten för att 
kunna konstatera att ansvarsgenombrott föreligger, är att gäldenärsbolaget 
inte bedriver någon verksamhet som är självständig i förhållande till 
moderbolaget. Är bolaget sedan underkapitaliserat eller har osjälvständig 
förvaltning utgör det i sig sådana omständigheter som kan medföra att en 
verksamhet i sin helhet kan betecknas som osjälvständig. Fallet är ett av få 
där domstolen i monetära termer tydligt konkretiserat vilket förhållande 
mellan bolagets aktiekapital och aktiebolagets omsättning som innebär att 
det anses underkapitaliserat. Bolaget hade ett aktiekapital om 50 000 kr 
vilket ansågs stå i ett klart missförhållande till bolagets omsättning som 
varierade mellan 6,5 – 18 miljoner kr. Domstolen ställde även bolagets 
kapitaliseringsgrad i förhållande till de eventuella risker som var och 
framhöll att risken för stora krav från borgenärer ej varit försumbar.  
 
I Mobergs variabelanalys är underkapitalisering en av flera faktorer som 
används för att fastslå ett dotterbolags osjälvständighet. Således har Moberg, 
till skillnad från en rad andra författare, valt att inte behandla 
underkapitalisering som ett självständigt rekvisit. Underkapitalisering är 
istället en del av osjälvständighetsrekvisitet och har en förhållandevis stor 
betydelse vid bedömningen av om ett dotterbolag varit självständigt eller ej. 
132 Johansson och Nial beskriver dock underkapitalisering som ett väsentligt 
rekvisit för att aktieägare ska kunna åläggas betalningsansvar för dennes 
aktiebolags skulder. De väljer dock att uttrycka sig i termerna ”tillgångar 
                                                 
128 SOU 1987:59 s.110 
129 SOU 2001:1 s.285  
130Ibid 
131 RIC 7/91 
132 Moberg. a. a. s.77 f. 
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som är en otillräcklig bas för de risker och förpliktelser som verksamheten 
kan antas medföra” och att ”kapitalgrundvalen (…) så otillfredsställande i 
förhållande till verksamhetens omfattning och risker(…) ”133.  

 
Transaktioner som inom amerikansk rätt benämns asset stripping innebär 
typiskt sett att moderbolaget dränerar dotterbolaget på dess tillgångar. 
Sådana transaktioner regleras i svensk rätt enligt min mening antingen av 
reglerna om återvinning eller av reglerna om olagliga värdeöverföringar. 
Återvinning av viss eller vissa tillgångar blir enbart aktuellt under 
förutsättning att bolaget är föremål för utmätning eller försatt i konkurs134.   
 

5.1.2 Amerikansk rätt 
Underkapitalisering har i USA oftast varit ett tungt vägande skäl vid 
bedömningen om aktieägare ska åläggas personligt betalningsansvar. 
Underkapitalisering kan, även om det är sällsynt, vara den enda faktorn som 
ligger till grund för en dom som ålägger aktieägare betalningsansvar. I USA 
saknas dock precis som i Sverige några generella vägledande principer för 
exakt hur bedömningen av underkapitalisering ska gå till.135  

 
I USA är kraven på bolagsförmögenhet lägre - i vissa delstater finns det inte 
ens något minimikrav på bolagsförmögenhet - än i Sverige, varför 
bedömningen huruvida bolaget varit underkapitaliserat eller ej eventuellt 
skulle kunna betraktas som svårare. Dock måste bedömningen av om 
bolaget varit underkapitaliserat oavsett lagkrav vara kasuistisk, eftersom 
olika verksamheter kräver olika stort kapital. Därför blir enligt min mening 
inte bedömningen av huruvida bolaget varit underkapitaliserat annorlunda i 
USA, gentemot i Sverige. 136  

 
Även om de amerikanska kraven på bolagsförmögenhet vid bildandet av 
aktiebolag är lågt satta, innebär det inte att det amerikanska rättsliga 
systemet konsekvent ignorerar borgenärskollektivets intressen. Således har 
amerikanska domstolar ofta lagt vikt vid behovet av existensen ett visst 
aktiekapital som skyddar utomstående parter. Därmed följer inte att ett 
amerikanskt aktiebolag inte skulle kunna bildas, drivas och likvideras utan 
att någonsin ha haft ett aktiekapital och ändå betraktas som fullt legitimt. 
Det kan vara ett fullt tillåtet förfarande, eftersom avgörande vid 
bedömningen om aktiebolaget varit underkapitaliserat eller ej som sagt är en 
kasuistisk bedömning av aktiekapitalet i förhållandet till bl.a. bolagets 
verksamhet.  
 
Det har föreslagits att underkapitalisering ej bör beaktas i kontraktsfall, 
eftersom när ett aktiebolag tar ett lån eller ingår avtal bör lagen utgå från att 

                                                 
133 Johansson, Svante. Nials Svensk Associationsrätt i huvuddrag. 8:e upplagan. Norstedts 
Juridik. Stockholm. 2001. s. 235 
134 Jmf KL 4 kap 5 § och  
135 Vandekerckhove. a.a. s. 112 
136 Vandekerckhove. a.a. s. 109 
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kontraktsparterna bekantat sig med den andres finansiella situation och 
frivilligt tar en risk. Mot denna tankegång talar att den förutsätter 1) att 
personen som ingår avtalet med ett företag har en viss nivå av 
företagsekonomisk kunskap och 2) att parternas förhandlingsposition är 
relativt jämlik. Det första argumentet gör sig gällande för många av 
aktiebolagets kontraktsparter, exempelvis dess leverantörer, som ofta saknar 
all kunskap för att göra en bedömning av ett annat företags ekonomiska 
situation. Vidare föreligger för en leverantör bl.a. en annan tidsaspekt än för 
t.ex. en bank som lånar ut medel vid ett visst tillfälle, inför vilket banken har 
ställt upp noggranna kalkyler. Leverantören har oftast varken tillgång till de 
verktyg, t.ex. i form av datorprogram för kreditkalkyler, som en bank har. Ej 
heller är banken utsatt för den tidspress som en leverantör ofta är utsatt för. 
Det andra argumentet belyser det faktum att många kontrakt inte sluts under 
jämlika förhållanden utan ofta kan ett stort bolag utnyttja sin 
förhandlingsposition till nackdel för det mindre bolaget. De verkliga 
förhållanden talar också emot förslaget eftersom det är mer vanligt att 
underkapitalisering åberopas i fall av inomobligatorisk karaktär än i fall av 
utomobligatorisk karaktär (tort). 137  
 
Ett bra exempel på svårigheten med att fastställa vilka grupper som är 
skyddsvärda är de nämnda fallen avseende skador orsakade av taxibilar i 
New York138. I flera av dessa fall var det relativt uppenbart att aktieägarna 
försökt kringgå lagstiftningen på bekostnad av utomobligatoriska 
borgenärer, eftersom man skapat bolagskonstruktioner med tiotals eller 
hundratals dotterbolag. Domstolen har i utomobligatoriska fall valt att 
betrakta dessa bolag som en ekonomisk gemenskap, eftersom de vart och ett 
saknade kapital för att kunna klara av större skadestånd.  Det riktiga i detta 
kan dock ifrågasättas eftersom utomobligatoriska borgenärer inte har 
förhandlat med, eller ens mött, det skadevållande taxibolaget innan skadan 
uppstått. 
 
Att en skadelidande som knappt har mött, och inte ens förhandlat med ett 
aktiebolag ska kunna dra nytta av att aktiebolaget ingår i en större koncern 
kan vid första anblicken framstå som stötande. Om man dock betraktar det 
faktum att det är just de borgenärer som saknar möjlighet till förhandling 
som också riskerar att lida störst skada av att ett bolag är underkapitaliserat 
framstår saken i en annan dager. Med bakgrund av de konsekvenser som 
Amoco Cadiz haveri fick139 blir det särskilt tydligt att när ett bolags 
verksamhet är förknippad med särskild risk för skada för utomobligatoriska 
borgenärer, kan det inte accepteras att bolaget varit underkapitaliserat. 
Vidare föreligger det helt klart ett otillbörligt moment eller illojalt syfte när 
aktiebolagsformen används för att kringgå lagstiftning.  
 
En annan viktig fråga förknippad med underkapitalisering är när 
bedömningen för underkapitalisering ska ske. Använder man tidpunkten för 
bolagets bildande måste man enligt viss doktrin också löpande ställa det 
                                                 
137 Vandekerckhove. a.a. s. 164 
138 Se ovan under  4.4.6. Rättspraxis. 
139 Se under 4.4.6.2 Amoco Cadiz.  
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kravet under företagets fortsatta drift. I målet Tigrett v. Pointer140 lade 
domstolen vikt vid att ett aktiebolag hade varit underkapitaliserat när det 
bildades, trots att bildandet skett 25 år tidigare än när den handling som 
förorsakade ansvar genomfördes. Således riskerar aktieägare i USA att 
åläggas personligt betalningsansvar om de inte konstant tillför aktiebolaget 
det aktiekapital som behövs för att möta de krav bolagets verksamhet 
ställer.141  

 
Slutligen bör också de fall som handlar om konkurs och underkapitalisering 
behandlas. I enlighet med Deep Rock doktrinen142 kan ett moderbolag som 
har en fordring på dess dotterbolag som gått i konkurs få se sin fordring 
efterställas övriga borgenärers fordringar. Grunden för domstolens 
ställningstagande i fallet med Deep Rock var att moderbolaget utrustat dess 
dotterbolag med en otillfredsställande kapitalbas samt drivit dotterbolaget i 
moderbolagets intresse.143  

 
Avseende asset stripping bör det till att börja med betonas att det finns 
lagregler på delstatlig nivå som reglerar hur aktiekapitalet hålls intakt. På 
federal nivå finns det enbart rekommendationer, i form av the Revised 
Model Business Corporation Act som reglerar problemet med olovliga 
värdeöverföringar till aktieägare144.  
 
På samma sätt som transaktioner mellan moder- och dotterbolag som skett 
till ett pris långt under marknadsvärdet i svensk rätt kan återvinnas, reglerar 
i USA Bankruptcy Code liknande transaktioner som skett från ett 
amerikanskt aktiebolag145. Trots att transaktionerna regleras av lag har 
domstolen ofta använt asset stripping för att ålägga aktieägare personligt 
betalningsansvar. Så var också fallet i De Witt Truck Brokers, Inc. V. W. 
Ray Flemming Fruit Co.146 I fallet rörde det sig om aktiebolaget Ray 
Flemming Fruit Co. som var återförsäljare av frukt för ett antal fruktodlare. 
Relationen mellan fruktodlarna och återförsäljaren var konstruerad så att 
först vid försäljning fick fruktodlarna betalt och återförsäljaren hade också 
ett visst betalningsansvar till t.ex. transporter. Istället för att betala de 
transportörer som skulle betalas för fruktodlarnas räkning valde Flemming, 
som ägde bolaget till 90 %, att utbetala ersättningen från fruktodlarna till sig 
själv. Således dränerades bolaget på de enda tillgångar de hade, nämligen 
ersättningen för bland annat transport från huvudmännen (fruktodlarna), 
varför rätten valde att lyfta på bolagsslöjan och kom fram till att bolaget 
enbart var Flemmings alter ego.  

 

                                                 
140 Texas Civ. App. 1979, Tigrett v. Pointer, 580 SW 2d 375 
141 Vandekerckhove. a.a. s. 166 
142 Se under 4.4.6.6 Deep Rock 
143 Brocker et. al. a.a. s. 72 
144 Vandekerckhove. a. a. s. 287 
145 Bankruptcy Code § 548 
146 De Witt Truck Brokers, Inc. V. W. Ray Flemming Fruit Co.540 F. 2d 681. 4th Cir. 1976 
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5.2 Bristande självständighet 

5.2.1 Svensk rätt 
Hänvisningar till rekvisitet bristande självständighet förekommer frekvent 
och mer eller mindre undantagslöst i svenska förarbeten, rättspraxis och 
doktrin rörande det personliga betalningsansvaret för aktieägare. På vilket 
sätt osjälvständigheten ska manifesteras för att aktieägare ska åläggas 
betalningsansvar varierar dock kraftigt.  
 
I SOU 1987:59 beskrivs inte bristande självständighet som ett nödvändigt 
rekvisit för utdömande av ansvarsgenombrott. Däremot noterar man att det 
är ett rekvisit som vid tidpunkten hade haft stor betydelse i flera rättsfall och 
att det enligt kommitténs mening också bör ingå som en del i bedömningen 
av om otillbörlighetskravet uppfyllts.147 I SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag 
behandlades inte självständighetsrekvisitet eftersom kommittén bedömde att 
det inte fanns något behov av lagregler avseende ansvarsgenombrott148.  
 
I somliga rättsfall fastställs osjälvständigheten bland annat av att samma 
personer har ingått i styrelsen i moder- och dotterbolaget eller att 
firmatecknaren för bolagen varit densamma.149 Redan i NJA 1947 s. 647 
lade domstolen stor vikt vid aktiebolagets bristande självständighet sett i 
förhållande till dess aktieägare och Moberg poängterar att även om HD lade 
vikt vid att bolaget hade få ägare och var underkapitaliserat, var det dess 
bristande självständighet som avgjorde.150  
 
Även hovrättsavgörandet T 272/89 är intressant avseende de formaliteter ett 
aktiebolag har att iakttaga. En av de slutsatser man ansetts sig kunna dra är 
att ABL:s bestämmelser om bolagets organisation är av särskild vikt vid 
bedömningen av om ett otillbörligt utnyttjande av aktiebolagsformen har 
skett.151 Finns det ingen fungerande bolagsstämma och styrelse som faktiskt 
sköter de angelägenheter som ABL ålägger dem, är det en indikation på ett 
otillbörligt utnyttjande av aktiebolagsformen. Rättsfallet sätter strålkastaren 
på en annan intressant problematik, nämligen svårigheten att förena ett krav 
på att aktiebolag ska vara självständiga med det faktum att det går att driva 
ett aktiebolag utan vinstsyfte152. Ett aktiebolag som bedöms sakna eget 
vinstsyfte, då dess verksamhet går ut på att förse dess moderbolag med 
arbetskraft, lär sällan kunna betraktas som helt självständigt i förhållande till 
moderbolaget. I det nämnda hovrättsavgörandet hade personalbolaget inte 
något vinstsyfte varför det inte heller kunde betraktas som självständigt i 
förhållande till dess moderbolag. Den bristande självständigheten var också 

                                                 
147 SOU 1987:59 Ansvarsgenombrott m.m.. s. 110 
148 SOU 2001:1  Ny aktiebolagslag. s. 286 ff.  
149 NJA 1975 s. 45 och NJA 1992 s.375 
150 Ibid. 
151 Grapatin & Brocker s.52-54 . Moberg. s. 76-78 
152 Aktiebolagslagen ställer inget uttryckligt krav på att aktiebolaget ska ha ett vinstsyfte. 
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det som låg till grund för hovrättens dom att ålägga moderbolaget 
betalningsansvar för dotterbolagets skulder.153

 
Enligt Moberg bör ren personell gemenskap inte tillmätas särskilt stor 
betydelse utan är enbart en av flera påverkande faktorer154. Med personell 
gemenskap åsyftas exempelvis att samma personer sitter i styrelsen för 
moder- och dotterbolag eller att verkställande direktör driver dotterbolag 
från moderbolagets kontor155. Större vikt har enligt Moberg i praxis lagts 
vid att dotterbolaget bedrivit osjälvständig verksamhet och att dotterbolaget 
inte haft något självständigt affärsmässigt syfte.  

 
Sandström anser att för att utdöma ansvarsgenombrott krävs 
underkapitalisering och osjälvständighet samt sannolikt också att 
aktieägaren illojalt eller otillbörligt missbrukat aktiebolagsformen156.  

 
Således kan bristande självständighet spela stor roll för domstolens 
bedömning om exempelvis ett moderbolag ska hållas ansvarigt för dess 
dotterbolags skulder. I andra fall, t.ex. i det renodlade 
ansvarsgenombrottsfallet NJA 1947 s. 647 ”Dammbolaget” spelade 
åtminstone självständigheten utåt sett mindre roll, vilket dock berodde på att 
det var ett utomobligatoriskt förhållande. Det är relativt uppenbart att det 
inte är relevant huruvida markägaren som fick skador på sin fastighet kände 
till att dammbolaget enbart var ett verkställighetsorgan för dess aktieägare. 
Den bristande självständigheten mellan bolaget och dess ägare fick däremot 
betydelse, eftersom den ledde till slutsatsen att dammbolaget saknade 
självständigt vinstsyfte.  
 

5.2.2 Amerikansk rätt 
Inom amerikansk rätt är bristande självständighet ett ständigt återkommande 
tema, framför allt i de centrala teorierna. Bristande självständighet kan 
framträda på flera skilda sätt, t.ex. genom att bolagen styrs på samma sätt 
eller att de uppträder som en och samma person inför utomstående parter.  
 
När bolag som var för sig är skilda enheter i en koncern men ändå behandlas 
som en enhet, kan det bero på bristande självständighet. Eftersom domstolen 
saknar lagstöd för att identifiera bolagen som en enhet behandlar litteraturen 
ofta sådana fall av aktieägaransvar som de som är mest korrekt att 
kategorisera som piercing the corporate veil157.  
 
Teorierna om instrumentality, alter ego samt identity använder sig alla av 
någon form av bristande självständighet eller identifikation för att komma 
fram till att företagsslöjan ska lyftas. Enligt dessa teorier ska 

                                                 
153 Brocker et al. a.a. s. 55 f.  
154 Moberg. a.a. s. 76 f.  
155 Ibid. 
156 Sandström. a.a. s. 334 
157 Vandekerckhove. a.a. s. 381. 
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betalningsansvar åläggas aktieägare när det föreligger sådan enighet i 
ägarskap och intressen att de två relaterade bolagen har slutat att existera 
varför ett erkännande av dem som skilda enheter skulle sanktionera 
bedrägeri eller leda till ett orättvist resultat.  

 
I anslutning till rekvisitet bristande självständighet bör också enterprise 
liability och enterprise law kort nämnas. Enligt teorin om enterprise law, en 
konkretisering av enterprise liability  gäller att ”…, the legal rights and 
responsibilities of one legal unit forming part of a collective enterprise are 
attributed to another legal unit with which it conducts a common integrated 
economic undertaking under common control. Such an attribution of rights 
and liabilities result from, the parties’ interrelationship”.158  

 
Exempel på när sådana förhållanden kan föreligga, förutom vid moder- och 
dotterbolagsrelationer, är enligt Blumberg vid franchising, licensering och 
andra kontraktsliknande situationer. Enterprise-teorin har dock inte riktigt 
fått den genomslagskraft som doktrin förutspått att den skulle få. 
Användandet av den har dock bekräftats i flera rättsfall, varav Amoco Cadiz 
kanske är det mest kända.  

 
Mer intressant än den ekonomiska gemenskapens ansvar är den bristande 
självständighet eller identifikation som uppstår när en motpart blir förledd 
angående vem han eller hon gör affärer med. Således kan ett bolag vara 
under villfarelsen att de sluter avtal med ett moderbolag med goda finanser, 
medan de egentligen sluter avtal med dess kapitalsvaga dotterbolag.  

 
För bedömning av självständigheten är rekvisitet uppfyllandet av krav på 
aktiebolagsformaliteter viktigt i USA. När ett aktiebolag inte uppfyller de 
krav på formaliteter som delstatliga lagar ställer upp, indikerar det inte 
sällan att bolaget inte är helt självständigt. Ett bolags självständighet kan 
dock inte avgöras enbart genom att domstolen granskar huruvida bolaget 
uppfyllt de krav på formaliteter som ställs enligt lag. Avsaknad av 
uppfyllande av bolagsformaliteter kan således inte ensamt medföra att ett 
bolag anses vara osjälvständigt. Har ett bolag inte uppfyllt sina formaliteter 
kan det dock användas som persuasive evidence avseende dominans av 
företaget eller att företaget inte hade någon separat identitet. De formaliteter 
amerikansk domstol typiskt sett granskar är huruvida moder- och 
dotterbolag har separata kontor, redovisningsböcker och anställda; om 
dotterbolaget gav ut aktier, om bolagsstämmor verkligen hölls och om 
mötena registrerats, huruvida skatter betalats in korrekt etc.159

                                                 
158 Vandekerckhove. a.a. s. 501 
159 Cohen, Mark. a. a. s. 36 f.  
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5.3 Otillbörlighet eller illojalt beteende 

5.3.1 Svensk rätt 
Kravet på otillbörligt eller illojalt handlande för att aktieägare ska åläggas 
betalningsansvar för ett aktiebolags skulder har diskuterats flitigt i svensk 
doktrin160. I rättspraxis varierar rekvisitets betydelse och inte sällan är det 
oklart huruvida rätten lagt ett illojalt syfte eller otillbörligt handlande i 
vågskålen. Oavsett om man väljer att benämna agerandet som missbruk av 
aktiebolagsformen, otillbörligt handlande eller illojalt beteende avses i 
princip samma sorts agerande. Oftast handlar det om att ett moderbolag 
genom bildandet av ett dotterbolag ges möjlighet att undandra sig vissa 
borgenärskrav eftersom ansvaret förläggs på dotterbolaget.  
 
Vid utarbetandet med lagförslag avseende ansvarsgenombrott hänvisas i 
förarbetena till begreppen illojalt eller otillbörligt beteende. I SOU 1987:59 
beaktade betalningsansvarskommittén att kasuistiskt utformade regler 
innebar att rättens bedömning av ett visst agerande skulle bli mer 
förutsägbart.  Det skulle i sin tur innebära att ett rättsläge som var alltför 
klart också skulle vara lättare att kringgå. Begrepp som saknade klar och 
entydig innebörd skulle däremot leda till en friare bedömning för domarna 
och därmed mindre möjligheter att hitta luckor i lagen. Således valde 
kommittén att formulera sig i form av ett otillbörlighetsrekvisit: en delägare 
måste ha begagnat sitt inflytande över bolaget på ett gentemot borgenärerna 
otillbörligt sätt161. Aktiebolagskommittén framlade i SOU 2001:1 sidan att 
frånvaron av ett illojalt handlande skulle innebära att en generell regel om 
ansvarsgenombrott skulle få alldeles för stor omfattning. En sådan generell 
regel skulle även leda till ansvar för bolagets skulder i fall lagstiftaren inte 
alls avsett. Domstolarna får ett visst utrymme för en skönsmässig 
bedömning av agerandet i det enskilda fallet genom ett krav på någon form 
av illojalt handlande eller otillbörlighet.162 Vid arbetet med 1987 års 
lagförslag lade Lagrådet också fram liknande synpunkter163.  
 
I NJA 1947 s. 647 ”Dammbolaget” anger inte HD uttryckligen att 
Dammbolaget hade bildats för ett illojalt syfte. Däremot går det enligt min 
åsikt av HD:s domskäl att utläsa att Dammbolaget haft ett illojalt syfte och 
förmodligen har HD lagt det till grund för sitt domslut. Det otillbörliga 
illojala syftet i Dammbolaget torde vara att bolagets ägare kunnat dra fördel 
av Dammbolagets verksamhet genom sina respektive kraftverk och det på 
bekostnad av den risk som andra markägare utsattes för genom driften av 
dammen. I Hovrätten för Västra Sveriges avgörande T 272/89 upprätthöll 
rätten möjligheten att göra undantag från den annars så heliga principen om 
begränsat aktieägaransvar vilket blanda annat grundades på ett otillbörligt 
moment: 

                                                 
160 Se Sandström. a..a. s. 334,  
161 SOU 1987:59 s. 129 f.  
162 SOU 2001:1 s. 286 
163 Prop. 1990/91:198 s. 42 
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”Emellertid kan det inte heller godtas att situationer, där rena missbruk 

av aktiebolagskonstruktionen föreligger eller där denna associationsform 
utnyttjas utan att något av de syften, som bär upp den aktiebolagsrättsliga 
lagstiftningen är för handen, medför att t ex godtroende borgenärer drabbas 
på ett otillbörligt sätt.”164  
 
Även om NJA 1947 s. 647 och T 272/89 skiljer sig åt i många hänseenden 
hade det skadevållande bolaget i båda fallen antagligen bildats för att skapa 
en ”skyddsmur” mot eventuella anspråk från inom- eller utomobligatoriska 
borgenärer. Bildandet av en sådan skyddsmur innebär inte dock automatiskt 
att ett otillbörligt syfte föreligger, det är ju fullt tillåtet att skapa aktiebolag 
för att uppnå minskad riskexponering. En bedömning av helhetsbilden av 
varför och under vilka förutsättningar ett aktiebolag bildats eller drivits kan 
dock innebära att ett illojalt eller otillbörligt syfte respektive moment 
förelegat. Även hovrättens uttalande i NJA 1982 s. 244 innehåller klara 
hänvisningar till att konstruktionen av aktiebolaget ska framstå som 
illojal165.  
 
Enligt Moberg fordras för ansvarsgenombrott i relationen moder- och 
dotterbolag att dotterbolaget nått en sådan grad av osjälvständighet att det 
går att tala om ett illojalt användande av bolagsformen166. Han väljer 
således att fläta samman de två rekvisiten otillbörligt agerande och bristande 
självständighet. Liknande resonemang ställer sig Brocker och Grapatin 
bakom, även om de föredrar att beskriva situationen som att det ska ha 
förekommit någon form av missbruk av aktiebolagsformen167. Nerep 
framhåller att eftersom det inte finns något preciserat konsolideringsbehov i 
svensk lag168 kan det heller inte anses otillbörligt eller illojalt att driva en 
verksamhet som är riskfylld i aktiebolag.169

 
Det borde således kunna konstateras att det inte är sannolikt att det går att 
utdöma ansvarsgenombrott om det inte föreligger ett otillbörligt agerande 
eller ett illojalt syfte I andra fall än vid ansvarsgenombrott, då aktieägare 
ålagts betalningsansvar, t.ex. i det ovan behandlade svenska rättsfallet 
Byggma Syd, verkar domstolen inte ha krävt att någon form av illojalt eller 
otillbörligt handlande ägt rum. HD höll istället moderbolaget ansvarigt på 
vad som kan liknas vid avtalsrättsliga grunder och kanske framförallt 
oklarhetsregeln. Något direkt otillbörligt eller illojalt agerande går enligt 
min mening därmed inte att finna i domskälen.  
 

                                                 
164Hovrätten för Västra Sverige T 272/89 s. 6 
165 NJA 1982 s.244, s. 260 
166 Moberg. a.a. s.81 
167 Brocker et al. a.a. s. 85 
168 Jmf dock 25 kap 13 § ABL, se under kapitel 4.5.1 ”Direkt och indirekt ansvar” 
169 Nerep, Erik. a.a. s. 26 f.  
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5.3.2 Amerikansk rätt 
I t.ex. Instrumentalityteorin har som framgått hänvisats till felaktiga eller 
orättvisa handlingar, medan alter ego-teorin snarare tar sikte på att man inte 
ska sanktionera bedrägeri eller tillåta orättvisa resultat. Den senare teorin 
lägger alltså inte lika stor vikt vid avsikten hos den skadevållande utan 
lägger större vikt vid resultatet.  
 
Även om amerikanska teorier och domar ofta hänvisar till risken för att 
orättvist resultat skulle uppkomma om inte företagsslöjan drogs undan, 
innebär det inte alltid att man ställer krav på att någon form av illojalt 
beteende eller otillbörligt moment förelegat. Blumberg beskriver det som att 
vissa jurisdiktioner, t.ex. i fall av utomobligatoriskt skadestånd kräver att 
någon form av otillbörligt moment förelegat medan andra, t.ex. Texas inte 
ställt upp ett sådant krav170.  
 
Vad avser inomobligatoriska fall, där parterna haft kontakt och förhandlat 
innan skadan uppstod, torde de amerikanska domstolarna lägga större vikt 
vid om ett otillbörligt moment eller illojalt handlande förelegat. Det beror 
sannolikt på att det i sådana fall finns risk för att den ena parten har förlett 
den andra, t.ex. som en del av ett bedrägeri. Däremot gäller att om det rör 
sig om ett ”tomt” bolag, ställer de flesta domstolar inte upp något ytterligare 
krav på att det också ska ha förelegat någon inequitable conduct. Om 
dotterbolaget inte verkar ha varit osjälvständigt kräver de flesta domstolar 
bevis på moderbolagets dominerande överdrivna kontroll, medan det råder 
oenighet om det också krävs att kontrollen åtföljdes av någon inequitable 
conduct. De flesta domstolar anser dock, i likhet med de svenska171, att det 
krävs ett illojalt moment för att betalningsansvar ska utdömas.172  

                                                 
170 Blumberg. Substantive Law. s. 172, 178 
171 Se t.ex. NJA 1982 s. 244 
172 Blumberg. Substantive Law. s. 351. 
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6 Analys och diskussion 

6.1 Analys 
Möjligheten att ålägga ett moderbolag betalningsansvar för dess 

dotterbolags skulder är i Sverige i de flesta fall uttryckligen reglerat genom 
lag. Det som traditionellt kallas ansvarsgenombrott, betalningsansvar utan 
lagstöd, åläggs moderbolag enbart under mycket särskilda omständigheter. 
Däremot kan ett moderbolag åläggas betalningsansvar för dess dotterbolags 
skulder under förhållanden som liknar ansvarsgenombrott, vilket Byggma 
Syd utgör ett bra exempel på. Moderbolaget ålades ansvar på avtalsrättslig 
grund, framförallt genom oklarhetsregeln. Hovrätten för Västra Sveriges 
avgörande T-272/89 kan däremot betraktas som ett fall där domstol valt att, 
framförallt pga. underkapitalisering och illojalt syfte, valt att ålägga 
moderbolag ansvar för dotterbolags skulder. Fallet visar enligt min mening 
på att teorin om ansvarsgenombrott inte har dött ut inom svensk rätt.  

 
Någon större tvekan om att ett moderbolag kan åläggas ansvar för 

dotterbolags skulder i USA torde inte föreligga för läsaren efter att ha läst 
uppsatsen. Även om de flesta fall som kategoriseras under piercing the 
corporate veil anses ha haft common law eller case law som grund är en 
betydande andel grundade på statutory law. Det bekräftas inte minst av 
Thompsons båda studier där antalet fall baserade på statutory law utgjorde 
35 % av det totala antalet fall av piercing the corporate veil.   

 
Avseende uppsatsens andra frågeställning utgör en mycket viktigt 

slutsats att man varken i USA eller i Sverige valt att genom lag uteslutande 
reglera under vilka förutsättningar som ett moderbolag ska ansvara för ett 
dotterbolags skulder. I Sverige har man dock i högre utsträckning valt att 
genom lagstiftning ålägga personligt betalningsansvar för aktieägare, till 
exempel avseende betalningsansvar för bolagets skulder efter det att 
kontrollbalansräkning borde upprättats. Vissa amerikanska delstatliga 
aktiebolagsrättsliga regleringar uppvisar likheter med de som i Sverige 
gäller för handelsbolag. Som nämnts tidigare ansvarar vissa delägare i 
aktiebolag pro rata för de anställdas löner och erhåller sedan ett 
regressansvar om han eller hon har betalat för mycket . En delägare i ett 
handelsbolag i Sverige har i och för sig ett mer långtgående ansvar, 
omfattandes alla handelsbolagets skulder, men i övrigt är ansvaret mer eller 
mindre identiskt då möjlighet till regresskrav på andra delägare finns.  
 
Avseende under vilka förutsättningar aktieägare kan åläggas 
betalningsansvar för bolagets skulder utan lagstöd uppvisar USA och 
Sverige ett flertal likheter. För det första är underkapitalisering ett centralt 
rekvisit inom praxis och doktrin i båda länderna. Särskilt anmärkningsvärt 
är det inte heller, eftersom frågan om betalningsansvar för annan än ett 
skadevållande bolag som saknar betryggande tillgångar mycket sällan lär 
aktualiseras. Enligt viss svensk doktrin bör underkapitalisering enbart vara 
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en av flera faktorer som ligger till grund för bedömningen av det 
skadevållande bolagets självständighet. Generellt sett får underkapitalisering 
dock en plats som ett självständigt rekvisit vilket enligt min mening också 
stöds av svensk rättspraxis. Vid bedömningen av huruvida ett aktiebolag 
varit självständigt eller ej kan dock bolagets finansiellt svaga situation 
användas som indikator. Den ställning underkapitalisering har som rekvisit i 
amerikanska teorier och rättsfall rörande piercing the corporate veil skiljer 
sig inte nämnvärt från den i Sverige. Eftersom kraven på amerikanska 
bolags aktiekapital ofta är låga innebär det att mindre kapitalstarka individer 
kan bilda och driva aktiebolag i USA. Det innebär en rad fördelar eftersom 
det uppmuntrar var och en oavsett förmögenhet att bli entreprenör och kan 
leda till stora samhällsekonomiska vinster, samt ligger i linje med 
amerikanska grundläggande principer. Skillnaderna i lagkrav på 
bolagsförmögenhet medför dock enligt min mening att det kan bli än svårare 
att hävda underkapitalisering i USA än i Sverige.  
 
Ett problem som uppstått både i USA och Sverige är hur begreppet 
underkapitalisering ska definieras.  Ett sätt är att ange att ett aktiebolag ska 
betraktas som underkapitaliserat om dess aktiekapital är obetydligt i 
förhållande till de affärer aktiebolaget är involverat i och de risker för större 
förluster eller skador bolaget exponerar sin omgivning för. Att ett aktiebolag 
som inte har mer än 100 USD i aktiekapital och ansvarar för kärnkraftsverk 
bör betraktas som underkapitaliserat är tämligen uppenbart. 
Bedömningssvårigheter uppstår i stället när ett aktiebolag ligger i gråzonen. 
Skulle exakta värden fasställas innebär det i och för sig ett klarare rättsläge. 
Det innebär dock också att planeringen för den som har illojala syften med 
att bedriva sin verksamhet i aktiebolagsform underlättas. En annan fråga är 
om försäkringar som täcker de skador bolaget orsakar ska räknas in i hur 
pass väl företaget varit kapitaliserat.  Trenden i USA går i dagsläget just mot 
ett ökat användande av hänvisningar till försäkringar som försvar för att 
anse att ett bolag ska betraktas som adekvat kapitaliserat.173

 
Ett tredje rekvisit, som inte har en lika klar ställning inom svensk rätt som 
inom amerikansk, är att det skadevållande bolaget måste ha bildats eller 
använts för ett illojalt syfte eller att ett otillbörligt moment förelegat. Inom 
svensk rättspraxis är som framgått NJA 1947 s. 647 Dammbolaget 
flaggskeppet och HD uttalar i domskälen inte i klartext att ett illojalt syfte 
förelegat. HD har istället valt formuleringen ”och omständigheterna i 
övrigt” vilket är ett uttalande som är tämligen fritt för tolkning. Möjligtvis är 
det fallets vattenrättsliga karaktär som åsyftas men enligt min mening är det 
troligare att HD lagt vikt vid att hela konstruktionen av dammbolaget åsyftat 
att utnyttja aktiebolagsformen på ett sätt som domstolen sedan inte skulle 
kunna sanktionera. Utan att göra en alltför långtgående bedömning bör man 
enligt min mening inte betrakta illojalt eller otillbörligt agerande som ett 
nödvändigt rekvisit för att generellt sett ålägga aktieägare personligt 
betalningsansvar för aktiebolagets skulder. Avseende fall där 
betalningsansvar åläggs aktieägare utan lagstöd, vad som ofta benämns 

                                                 
173 Vandekerckhove. a.a. s. 111 
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ansvarsgenombrott, torde ett illojalt syfte eller en otillbörlig handling dock 
ha en plats bland rekvisiten. Inom amerikansk rätt har 
otillbörlighetsrekvisitet sedan länge en stark ställning. 
 
Intressant är att USA och Sverige genom lagstiftning reglerar samma 
problem på liknande sätt, men med skilda bakomliggande syften. Ett bra 
exempel på det är begränsningar avseende värdeöverföringar, begränsningar 
som finns i både USA och Sverige. I Sverige regleras olagliga 
värdeöverföringar i uttrycklig lagtext, nämligen ABL. Vidare har man i 
Sverige, i likhet med flera andra europeiska länder174, valt att ställa krav på 
att ett aktiebolagets aktiekapital ska förbli intakt, eftersom man vill skydda 
borgenärerna.   I USA har man istället valt att utforma lagstiftningen efter 
aktieägarnas intressen, genom att ge dem maximal frihet så att de kan 
maximera sin vinst. Olagliga värdeöverföringar regleras generellt sett inte 
av uttrycklig lagtext utan istället genom att amerikanska domstolar har 
givits möjligheten att ”lyfta på bolagsslöjan”. Således skiljer sig 
lagstiftningen åt i de bägge länderna, eftersom de utformats med hänsyn till 
skilda intressen. Man löser ändå samma problem i slutändan, även om det i 
USA sker enligt doktrinen piercing the corporate veil. 175 En annan sak än 
att reglerna utformats med hänsyn till olika parter, är att en likadan 
transaktion kan bedömas lika hårt i båda länderna. För att en amerikansk 
domstol ska ålägga aktieägare betalningsansvar borde det generellt sett 
krävas ett illojalt syfte eller otillbörligt agerande. I Sverige innebär 
frånvaron av ett illojalt syfte eller ett otillbörligt agerande däremot inte att 
en överföring inte kan betraktas som olovlig.  
 

Vad avser uppsatsens tredje fråga, varför regleringen av problemet skiljer 
sig åt mellan länderna, är det för det första relativt uppenbart att det 
föreligger skillnader mellan det amerikanska och det svenska synsättet på 
hur juridiska spörsmål ska lösas generellt sett. I USA tillåts domstolarna att 
utveckla och forma rättsläget i mycket större utsträckning än i Sverige, 
vilket utan tvekan är ett resultat av det amerikanska rättsystemets engelska 
arv vilket innebär att det bygger på common law. Ytterligare bevis på 
skillnaderna mellan rättssystemen är att floran av rättsfall är mycket 
omfattande i USA, medan den i Sverige är närmast obefintlig. 

 
I svenska förarbeten, praxis och doktrin syns enligt min mening tydligt hur 
stor vikt man i Sverige vid att lagstiftaren ska skapa ett så klart och 
förutsebart rättsläge som möjligt. Visst utrymme för det egna omdömet ges 
självklart till de svenska domarna vilket också kan ses i resonemangen i 
SOU 1987:59. När otillbörlighetsrekvisitet där diskuteras motiveras det med 
att ansvarsgenombrott endast ska ådömas i klara fall av förgripliga 
förfaranden och att det är en formulering som ”visserligen ger utrymme för 
en i viss mån fri bedömning”. Det går inte att ta miste på med vilken klar 
motvilja kommittén ger domstolarna möjlighet till en ”fri bedömning”. 176 
Skälet till att man överhuvudtaget ger domarna möjligheten att utnyttja sitt 
                                                 
174 Vandekerckhove. a. a. s. 163, 303 
175 Vandekerckhove. a.a. s. 303 
176 SOU 1987:59 s. 119 
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omdöme verkar inte bero på någon större tilltro till domarnas kompetens. 
Snarare går svaret att finna i att lagen inte går att skriva på annat sätt utan att 
det medför att. Till lagstiftarens försvar ska sägas att svårigheterna med att 
stifta en lag som passar för ansvarsgenombrott är förenat med stora 
svårigheter, eftersom reglerna riskerar att antingen blir för frikostiga mot 
antingen borgenärerna mot dem som kan tänkas missbruka 
aktiebolagsformen.   

 
När USA blev självständigt år 1776 bestod landet enbart av 13 delstater, 
vilka knappt täckte hälften av dagens USA:s geografiska yta. När de 
resterande delstaterna blev del av USA tilläts både de och de första 13 
staterna behålla en stor del av sin självständighet inom bl.a. 
lagstiftningsområdet.   Föga förvånande har det därför varit förknippat med 
stora svårigheter att få alla delstater att enas om en gemensam 
aktiebolagslagstiftning. USA, som till stor del har sina framgångar att tacka 
landets stora enhetlighet avseende bl.a. språk, skulle kunna dra stora 
fördelar av att ha enhetliga lagar för något för näringslivet så centralt som 
aktiebolaget.  

 
Att domstolarna i USA är mer benägna att ålägga ett moderbolag ansvar 

för ett dotterbolags skulder borde också kunna hänföras till att deras syn på 
rättstillämpningen karakteriseras av pragmatism, rättvisetänkande och 
realism. Ofta använder sig amerikanska domstolar av ett språk där man 
hänvisar till vad som är rättvist eller stöder domslutet på metaforer för att 
förklara varför man nått ett visst domslut. Generellt sett verkar svenska 
domstolar inte resonera på samma sätt, utan är lämnade att hänvisa till 
uttrycklig och klar lagtext. Undantag finns dock, vilket HovR. för Västra 
Sveriges avgörande T 272/89 exemplifierar väl.  Hovrättens resonemang177, 
som citerats i kapitel 5.1.1 bär enligt min mening tydiga spår av ett allmänt 
rättvisetänk.  Rättens roll begränsas enligt HovR. inte till att döma enligt 
gällande rätt utan rättens roll innebär att rätten också har befogenhet att 
”rätta till orättvisor”. Sådana resonemang är som sagt relativt sällsynta i 
svenska avgöranden men desto vanligare i de amerikanska 
motsvarigheterna.  
 

6.2 De lege ferenda 
 Ett de lege ferenda resonemang avseende rättsläget i Sverige leder enligt 

min mening till slutsatsen att något behov av en förändring av ABL eller 
annan, för ämnet, relevant lag inte är nödvändig. Avsaknaden av en debatt 
kring ansvarsgenombrott eller därtill närliggande frågor tyder också på att 
någon förändring inte heller är att skåda.  Genom framförallt ABL, men 
även SBL och KL har de flesta situationer avseende ansvarsfrågan avseende 
betalningsansvar för aktieägare reglerats. Hade svenska domstolar, i likhet 
med amerikanska, frekvent använt sig av hänvisningar till orättvisa eller 
stötande, hade det varit en indikation på ett otillfredsställande rättsläge. Nu 
                                                 
177 Se kapitel 5.1.1 Underkapitalisering – svensk rätt 
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är fallet inte så, varför det enligt min mening inte heller föreligger något 
behov av ytterligare reglering av aktieägares betalningsansvar.  

 
Amerikansk bolagsrätt har eventuellt lite att lära av svensk rätt genom 
skapandet av fler uttryckliga lagregler som skyddar bolagsborgenärerna. Å 
andra sidan kan det vara svårt att ändra på de intressen och de 
hänsynstaganden man anser grundläggande i USA. Individens frihet 
åberopas ofta, och inte bara i samband med utformandet av bolagsrätten, 
varför ett de lege ferenda resonemang avseende rättsläget i USA inte 
nödvändigtvis leder till slutsatsen att det måste förändras till ett likt det vi 
har i Sverige. Således måste kanske försvarslösa borgenärer få stå tillbaka 
för de bakomliggande rättspolitiska hänsyn man tagit till förmån för 
aktieägarens frihet och välstånd. Den aktieägare som däremot tänjer för 
mycket på de vida gränser som han eller hon därmed givits och agerandet  
lett till ett ”orättvist” resultat, kan räkna med att en amerikansk domstol inte 
ser med blida ögon på det.  

 
Det är enligt min åsikt tydligt att rättsläget blir osäkrare med en lex 
posteriori lösning liknandes den i USA, även om den fungerar hjälpligt i 
slutändan. Domstolen kan ju faktiskt välja att rätta till ett orättvist resultat, 
men en lösning enligt den svenska modellen ger upphov till mindre 
utrymme för diskussion samt ett klarare rättsläge. De amerikanska 
domstolarna har däremot fördelen att de kan beakta samtliga fakta i det 
enskilda målet och göra en helhetsbedömning, en lösning som svenska 
domstolar i lika stor utsträckning inte blivit betrodda med. Således kan det 
uppstå fall där en svensk domstol inte kan ålägga aktieägare 
betalningsansvar eftersom ett visst rekvisit inte är uppfyllt, medan en 
amerikansk domstol inte är lika rekvisitbunden utan ser till det orättvisa 
resultatet och dömer därefter.   
 

6.3 Förslag till vidare forskning 
När jag började arbetet med mitt examensarbete var jag övertygad att mitt 
ämnesval var tillräckligt smalt. Under skrivandets gång, särskilt mot slutet, 
har jag dock upptäckt att uppsatsen kunde avgränsats betydligt. För den som 
är intresserad av komparativa studier skulle t.ex. enbart en jämförelse 
mellan lagstadgad svensk lag och amerikansk statutory law avseende 
aktieägares betalningsansvar antagligen vara mycket givande.  På samma 
sätt tror jag att även en jämförelse mellan utom- eller inomobligatoriskt 
betalningsansvar i USA och Sverige kan innebära en god grogrund för ett 
examensarbete. Det finns ytterligare ämnesområden inom aktieägaransvaret 
som är intressanta och som erbjuder mycket intressant läsning, särskilt inom 
amerikansk aktiebolagsrätt.  
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Bilaga 
Context Total 

Cases 
Pierce No 

Pierce 
% 
Piercing 

% of 
all 
cases* 

% of 
total 
pierced 
cases** 

Contract 779 327 452 41,98 49,55 51,82 
Tort 226 70 156 30,97 14,37 11,09 
Criminal 15 10 5 66,67 9,5 01,58 
Statue 552 224 328 40,58 35,11 35,49 
Total 1572 631 941 40 %   
*Totalt antal fall i varje kategori dividerat med det sammanlagda antalet 
totala fall 
**Antalet framgångsrika piercade fall dividerat med totalt antal 
framgångsrika piercade fall, t.ex. för contract blir uträkningen 327/631.  
 
Källa: Robert B. Thompson, Piercing the Corporate Veil: An Empiricial 
Study .76 Cornell. Rev. 1036 (1991) 
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