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Sammanfattning  

Under de senaste årtionden har företagsformen aktiebolagsrätt varit en mycket populär form att 

bedriva näringsverksamhet på, detta såväl internationellt som nationellt. Det mest karakteristiska 

draget för aktiebolag är det begränsande ansvaret. Det begränsade ansvaret innebär att en aktieägare 

som huvudregel inte riskerar mer en det satsade kapitalet. Den privata förmögenhetsmassan är således 

skild från bolagets tillgångar. Huvudregeln gällande det begränsande ansvaret kan dock under 

särskilda omständigheter upphöra och aktieägaren tvingas då svara för bolagets skulder. I Sverige har 

frågan om ansvarsgenombrott endast ställt till sin spets ett antal gånger, torts detta har tolkningen 

kring ansvarsgenombrott väckt mångas intresse då den berör en känslig punkt. Trots ett antal svenska 

lagstiftningsförsök så finns det emellertid ingen lagstiftning som klargör när ansvarsgenombrott kan 

bli aktuellt.  I Sverige har det aldrig förekommit någon särskild lagstiftning för koncernbolag, man har 

istället låtit koncerner fall in under aktiebolagslagen. Detta får till följd att vi i Sverige valt att betrakta 

ett moderbolag utifrån samma premisser som en aktieägare. Syftet med denna uppsats är att finna 

svaret på varför vi i Sverige inte har någon lagstiftning som reglerar när moderbolag (aktieägare) kan 

bli ansvarigt, med andra ord, varför har vi i Sverige ingen lagstiftning som reglerar när det kan bli 

aktuellt med ansvarsgenombrott inom en koncern?  

För att finna svar på denna fråga har jag studerat relevant doktrin och praxis samt även gjort en 

komparativ utblick mot främst Tyskland där man valt att lösa problemet med en särskild 

koncernbolagsstiftning.  

Jag har under detta arbete kommit fram till att det finns ett antal faktorer som medfört avsaknaden av 

lagstiftning.  

1) Den stora formuleringsproblematiken som genomsyrat stora delar av de lag förslag för diskuteras.  

2) Det svenska synsättet kring koncerner, där vi i Sverige har valt en ståndpunkt där vi betraktar bolag 

inom samma koncern som fristående från varandra. 

3) Det minskade behovet av lagstiftning som påtalats vid utredningar under den senaste tiden.  
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Abstract  

In recent decades, the form of limited company has been a very popular way to conduct business on, 

this both international and national. The most characteristic feature for the limted company is the 

limited liability. The limited liability means that shareholders as a rule do not risk more than the 

invested capital. The private furtune is thus seperated from the company's assets. The general rule 

regarding the limiting liability may under special circumstances cease, and the shareholders are then 

forced to answer for the debts of the company. In Sweden, the issue of piercing the corporate veil has 

only been put to a test few times but it raises a lot of interest since it touches upon a very delicate 

issue. Despite a few swedish legislation attemps are there still no legislation that clarifies when a 

piercing of the coporate veil situation may occur.  

 

In Sweden there has never been any special legislation for groups, as a result they have fallen into the 

companies act. As a consequence we in Sweden have chosen to consider a parent company on the 

same premises as a shareholder 

The purpose of this essay is to find out why we in Sweden doesn´t have any legislation regulating 

when a parent company (shareholder) may be responsible, in other words, why don´t we in Sweden 

have any legislation governing when there is a possibility of piercing the corporate veil in a group? 

In order to find the answer to this question I have studied relevant doctrine and practice and done a 

comparative outlook primarily towards Germany  where they have chosen to solve the problem with a 

particular group companies legislation.  

I have during the work with this essey found out that there are a number of factors that led to the lack 

of legislation  

1) The major formulation problem that has permeated much of the legislative work.  

2) The Swedish view on corporate gruops, where we in Sweden has chosen a viewpoint where we 

consider companies in the same group as independent from each other.  

3) The unwillingness from the business environment to change the current legislation.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
I modern tid har associationsformen aktiebolag blivit en mycket populär företagsform och är idag den 
vanligaste associationsformen i Sverige. En starkt bidragande faktor till aktiebolagets popularitet kan 
tillskrivas det begränsade ansvaret för aktiebolagets ägare1. Detta begränsade ansvar har enligt många 
betytt mycket för den ekonomiska utvecklingen.2 I korthet innebär detta att den som väljer att 
investera kapital i ett aktiebolag inte riskerar att förlorar mer än satsats kapital. Aktieägarens privata 
förmögenhet är således skild från företagets eget kapital.  

Inte sällan väljer dessa aktiebolag att gå samman med andra bolag och bilda en koncern. För att en 
koncern skall anses föreligga krävs det som huvudregel att ett företag innehar minst 50 % av röster i 
ett annat bolag.3 Bolagen benämns då som moder och dotterbolag.  

Idag behandlas koncerner enligt samma lagstiftning som ett aktiebolag det vill säga främst 
aktiebolagslagen(2005:551,ABL). Då vi i Sverige som sagt inte har någon särskild koncernlagstiftning 
tillämpas det begränsade ansvaret även mellan moder och dotterbolag, det vill säga att ett moderbolag 
vanligtvis inte ansvarar för de skulder som uppkommer i samband med dotterbolagets verksamhet.   

Dock förkommer det i rättspraxis undantag från denna grundprincip och under speciella 
omständigheter kan ett moderbolag komma att ansvara för dotterbolagets skulder. Denna situation 
brukar benämnas ansvarsgenombrott och är inte vanligt förekommande. Trots att ansvarsgenombrott 
är en ovanlig företeelse har den genom åren väckt stort intresse då den berör en känslig punkt, det 
begränsade ansvaret.  

I dag finns det endast ett fåtal rättsfall som tillsammans med ett antal uttalanden av doktrinen ger en 
liten fingervisning över vilka rekvisit som krävs för att ansvarsgenombrott skall bli aktuellt.  

                                                        

1 Prop. 2004/2005:85 s 207 

2 Moberg s 24 

3 1:11 ABL 
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I Sverige har frågan om ansvarsgenombrott varit föremål vid ett antal lagstiftningsförsök. Dock har 
ingen av dem resulterat i någon lag. Detta medför att frågor rörande ansvarsgenombrott även 
fortsättningsvis i Sverige får lösas med hjälp av främst praxis.  

 Internationellt sett finns det länder som valt en annan modell och skapat en speciell 
koncernlagstiftning där moderbolaget under vissa förutsättningar åläggs att svara för dotterbolagets 
skulder.4 Här kan nämnas Tyskland.  

Trots försök från EU finns det idag ingen reglering i EU-rätten gällande ansvarsgenombrott i 
koncernförhållande.  

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att undersöka följande: Varför har man inte i Sverige valt att reglera 
frågan om ansvarsgenombrott? Det vill säga när aktieägare (främst moderbolag) skall kunna åläggas 
att svara för dotterbolagets skulder trots det begränsade ansvaret. 

1.3 Metod och material 
Vid uppsatser av detta slag är det brukligt att använda sig av den så kallade rättskälleläran. Vad 
betyder då rättskälleläran? ”Läran om rättskällor pekar ut de rättskällor som skall, bör och får 
beaktas”5. Under arbetet med denna uppsats har rättskällorna lagar, förarbeten, praxis och doktrin 
kommit till användning kommit till användning.  

I kapitel 6 har jag också till viss del använt mig av den komparativa metoden då den svenska 
lagstiftningen har granskats och jämförts med den tyska lagstiftningen och EU-rätten. En komparativ 
metod innebär främst att en jämförelse av något slag sker.6 

1.4 Avgränsningar  
Mot bakgrund av de ramar som satts upp för detta arbete så måste avgränsningar göras. Denna uppsats 
kommer således endast att ta upp de aktiebolagsrättsliga områden som kan anses vara av relevans mot 
bakgrund av uppsatsens frågeställning.  

Störst vikt kommer därför att fästas vid de områden som är nödvändiga för att förstå varför vi i 
Sverige inte har någon reglering i lag beträffande moderbolags ansvar för aktiebolags skulder.  Jag 
kommer ej att behandla aktieägarnas ansvar i samband med tvångslikvidation.  

Vid den komparativa utblicken som görs i kapitel 6 har lagstiftningen i Tyskland och EU-rätten 
berörts.  

                                                        

4 Ex Tyskland se 6.1 

5 Sandgren s 36 

6 Bogdan s 27 
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1.5 Disposition 
Kapitel 2 kommer att innehålla en kortare redovisning vad det gäller de allra mest karakteristiska 
dragen hos associationsformen aktiebolag.  Följt av det kommer en kortare redogörelse för begreppet 
koncern. I kapitel 3 kommer några olika ansvarsformer att beskrivas kortfattat. Begreppet 
ansvarsgenombrott kommer också att behandlas i detta avsnitt. Vidare kommer innehållet att närma 
sig uppsatsens kärna: Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder, och varför det inte existerar någon 
lagstiftning på detta område? Till en början kommer jag i kapitel 4 att titta på vad som gäller i Sverige 
idag utifrån praxis och doktrin. För att sedan vidga vyerna så kommer jag i kapitel 5 att studera de 
lagstiftningsförsök som gjorts i Sverige avseende ansvarsgenombrott.  

Frågan om moderbolags ansvar för dotterbolags skulder (ansvarsgenombrott) i tysk rätt och EU-rätt 
kommer att behandlas i kap 6. I kapitel 7 kommer jag att försöka besvara frågan: Varför lagstiftar man 
inte om ansvarsgenombrott i Sverige? 

Kapitel 8 innehåller en kortare sammanfattning av det som framkommit i tidigare kapitel. 
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2. Aktiebolag och koncerner – några 
inledande ord  

2.1 Några kännetecken avseende aktiebolag  
Associationsformen aktiebolag kännetecknas av en rad olika karaktäristiska drag som delvis skiljer 
den från andra associationsformer. Som de mest karakteristiska dragen kan man lyfta fram: begränsat 
ansvar, fri överlåtbarhet, majoritetsprincipen samt organisationskraven som ställs på ett aktiebolag7. 
Det mest framträdande draget får dock tillskrivas det begränsade ansvaret för bolagets ägare. Med 
detta sagt kommer jag i nästkommande avsnitt att titta närmare på det begränsade ansvaret främst vad 
gäller för och nackdelar. Jag kommer också att introducera läsaren i regleringen av koncerner.   

2.2 Begränsat ansvar 
Att ett begränsat skall vara den grundläggande principen för ett aktiebolag går att utläsa i 1 kap 3§ 
ABL. I många andra associationsformer så föreligger det ett personligt ansvar för delägarna. 
Personligt ansvar är den raka motsatsen till det begränsade ansvaret. Begränsat ansvar innebär att man 
aldrig kan lida större ekonomisk skada än det investerade aktiekapitalet.8   

Principen om det begränsat ansvar gäller även i ett koncernförhållande mellan moder och dotterbolag.9  

Som skydd för borgenärerna finns det bland annat bolagets aktiekapital och övriga tillgångar. Varje 
svenskt aktiebolag måste ha ett så kallat aktiekapital. Storleken på aktiekapitalet skiljer sig åt mellan 
privat och publika aktiebolag, privat bolag har ett minimikrav på 50 tkr och för publika gäller 500 tkr. 

Detta aktiekapital skall fungera som en form av säkerhet för den som gör affärer med bolaget.  

I sin bok ”Piercing the Corporate Veil” lyfter författarinnan Karen Vandekerckhove fram tre viktiga 
ekonomiska aspekter som det begränsade ansvaret berör: Risken skall tilldelas den som kan bära den 
bäst, det begränsade ansvaret skall hjälpa till att hitta en bra balans för risktagande och avslutningsvis 
skall det begränsade ansvaret minska transaktionskostnaderna.10 Med transaktionskostnader så avses 
bland annat den effektivitetsförlust som uppsåt vid personligt ansvar och där alla investerare har 
tvingats till en större granskning av bolaget och dess ledning.  

                                                        

7 Bergström & Samuelsson s.41 

8 Bergström & Samuelsson  s. 47 

9 Moberg s. 24 

10 Vandekerckhove s 6 
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I ett aktiebolag av större omfattning arbetar vanligtvis ytterst få aktieägare i bolagets ledning.  Denna 
separation mellan ägande och ledning när det gäller den dagliga verksamheten medför att det under 
normala omständigheter skulle anses vara orimligt att ställa aktieägare personligt ansvarig för 
uppkommen skuld. Har ett begränsat ansvar inte tillämpats i kombination med ovan nämnda 
separation hade troligtvis investeringsviljan sjunkit markant.11 

Vid storskaleverksamhet har det begränsade ansvaret en nyckelroll då större verksamheter i regel 
medför stora risker och om aktieägarna skulle tvingas svara för bolagets skulder skulle de flesta anse 
detta som problematiskt. Den allmänna investeringsviljan inom storskaleverksamhet torde utan det 
begränsade ansvaret således vara minimal samtidigt som det rent administrativt skulle uppstå stor 
problem att kunna utkräva ersättning från en så många aktieägare12 

Det begränsade ansvaret kan även anses påverka överlåtelsen av aktier positivt då avsaknad av det 
begränsat ansvaret hade medfört ett högre krav på kontroll av bolaget och bolagets ledning.13 

En nackdel som ofta lyfts fram i samband med det begränsade ansvaret är att det skapar en orättvis 
situation gentemot en utomobligatorisk part. En utomobligatorisk part är en part som på ett ofrivilligt 
sätt blivit borgenär till ett annat bolag.14 

Enligt vad som anförs i Mobergs bok finns det expertis som hävdar att detta är orimligt då en 
utomobligatorisk part som inte haft möjlighet att själv utforma avtalets innehåll och genom detta avtal 
kunnat ställa krav som sträcker sig över det begränsade ansvaret.15Ytterligare en negativ effekt som tål 
att lyftas fram är att det begränsade ansvaret kan medföra att företaget tar onödigt stora risker vid nya 
t.ex. investeringar.16 Detta ökande risktagande kan i förläningen påverka bolagets intressenter negativt.   

 

 

                                                        

11 Vandekerckhove s 7 

12 Vandekerckhove s 7 

13 Moberg s 33 

14 Moberg s 34 

15 Ibid 

16 Moberg s 35 
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2.3  Koncerner   

2.3.1 Koncerner- en introduktion   

I texten ovan har begreppet koncerner delvis berörts men detta avsnitt har för avsikt att lyfta fram 
ytterligare några aspekter. Koncerner har under modern tid kommit att bli ett mycket populärt inslag i 
både svenskt och utländskt näringsliv. 17   

Den enkla förklaringen till vad en koncern är kan förklaras med att ett bolag genom förvärv eller avtal 
har ett antal röster i ett annat aktiebolag som överstiger 50 %.18 Besitter ett bolag ett sådant 
röstinnehav kommer bolaget att betraktas som ett moderbolag och det andra bolaget blir följaktligen 
dotterbolag.  

Grunden för skapandet av en koncern ligger således i att ett företag, moderbolag har ett inflytande 
över en annan juridisk person som i detta sammanhang blir ett dotterbolag. Detta dotterbolag kan i sin 
tur äga aktier i ett tredje bolag, om så är fallet skall även det tredje bolaget anses vara ett dotterbolag 
till bägge av de första nämnda bolagen. Effekten av detta blir att väldigt stora koncerner bildas när ett 
stort företag köper upp ett annat av betydande storlek. Förvärv av ett annat bolag är naturligtvis inte 
det enda sättet en koncern kan bildas på utan möjligheten för ett moderbolag att starta ett nytt bolag 
som blir ett dotterbolag finns också.     

Många koncerner är idag vad man kallar för multinationella, det vill säga att man verkar i flera länder 
samtidigt och blir på så sätt en betydande maktfaktor i samhället.19 Genom åren har det förekommit 
kritik mot dessa multinationella koncerner och deras framfart i underutvecklade länder. 

2.3.2 Reglering av koncerner 

 I Sverige förekommer det inte någon koncernlagstiftning, i Sverige har vi istället valt att låta 
koncerner falla in under aktiebolagslagen. I de flesta fallen så behandlas koncerner vidare utifrån 
samma premisser som för aktiebolag, men det finns undantag.  Om detta står att finna som lämpligt 
eller ej råder det delade meningar om. Moberg anför i sin bok att man kan diskutera lämpligheten med 
denna princip om begränsat ansvar inom koncerner då koncernen i sig ”vanligtvis inte uppfyller de 
förutsättningar som måste vara vid handen för att en associationsform skall kunna utrustas med 
begränsat ansvar”.20 Vad han åsyftar med detta är att många koncerner idag, i många avseenden 
fungerar som en enhet, och därför kan man finna det olämpligt att ge dessa moderbolag begränsat 
ansvar. Detta innebär bland annat att dotterbolagen har förlorat sin självständighet i koncernen. 
Ytterligare kritik som förekommer kring den rättsliga behandlingen av koncerner är att det 
ursprungliga syftet med det begränsade ansvaret var att minska risken för utomstående investerare. I 

                                                        

17 Moberg s 14 

18 ABL 11:1 

19 Moberg s 15 

20 Moberg s 42 
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dagens samhälle med stora koncerner har det begränsade ansvaret i merparten av de europeiska 
länderna kommit att utvidgats till att även ge ett begränsat ansvar inom koncerner. Såldes kan det 
anses att begränsade ansvaret tillskrivits ett allt för vitt tillämpningsområde.  

I andra europeiska länder som exempelvis Tyskland har man valt en motsatt väg i förhållande till den 
svenska och istället skapat en särskild lagstiftning för koncerner och där moderbolag, under vissa 
omständigheter, har ett mera utvidgat ansvar för dotterbolagets skulder än i normalfallet. 21  

  

                                                        

21 Se kap 6.1 
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3. Olika ansvarsformer för moderbolag i 
förhållande till dotterbolags borgenärer 
- en översikt 

Inledningsvis redogjordes det för att ägarna till ett aktiebolag är skyddade genom det begränsade 
ansvaret. Samma princip gäller normalt sett även i ett koncernförhållande. Detta medför att ett 
moderbolag vanligtvis inte ansvarar för det skulder som uppkommer till följd av dotterbolagets 
verksamhet. 22 Det förekommer dock ett antal ansvarsformer för moderbolag i förhållande till 
dotterbolagets borgenärer. Dessa kan vara direkt eller indirekta. Med ett indirekt ansvar menas att 
moderbolag har ett ansvar till dotterbolaget som kan komma dotterbolagets borgenärer till godo vid till 
exempelvis en konkurs. Vid ett direkt ansvar utgår istället ersättningen direkt från moderbolaget till 
dotterbolagets borgenärer.  

Nedan följer en redogörelse för under vilka omständigheter som ett indirekt och direkt ansvar kan 
uppstå.  

3.1 Några olika direkta och indirekta ansvarsformer 

3.1.1 Direkta 

Ansvar för förpliktelse före registrering  

I enlighet med vad som anförs i ABL så råder ett personligt ansvar för dem som ådrar bolaget 
förpliktelser före det att registreringen är fullgjord.23Regeln anses också vara tillämplig på aktieägare 
som på egen hand eller genom att bidragit till handlingen.24  

Ansvaret mellan de fysiska personer som deltagit i handlingen är solidariskt. 25 

Orsaken till att personer som gjort skyldiga till ett sådant förfarande blir personligt ansvariga är att 
bolaget fram till dess att det blivit registrerat ej kan anses inneha rättskapacitet. 26.När bolaget 
registrerats på ett korrekt sätt så övergår ansvaret på bolaget som då kan betraktas som ett rättssubjekt.  

                                                        

22 Moberg s 44 

23 ABL 2:26 

24 Moberg s 46 

25 Nerep/Samuelsson s 155 
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Skadestånd  

Ytterligare en form av direkt ansvar kan uppstå enligt 29 kap 3§ ABL gällande skadeståndsansvar.  

Här föreskrivs det att den aktieägare som ådrar bolaget skada är förpliktigad att ersätta den skapa som 
uppkommit ”uppsåtligen eller av grov oaktsamhet”.  

Ansvar i samband tvångslikvidation 

När det finns misstankar om att 50 % av företagets aktiekapital är förbrukat åligger det styrelsen att 
omedelbart upprätta en kontrollbalansräkning. 27 

Visar det sig att denna misstanke är befogad är det styrelsens ansvar att på bolagsstämman ställa 
frågan om bolaget skall träda i likvidation eller ej 

Underlåter styrelsen detta kan de ställas personligt ansvariga för de skulder som uppstår, således en 
form av direkt ansvar.28  

Även aktieägare kan ställas ansvarig vid denna situation. Det krävs då att aktieägaren röstat för att 
bolagets verksamhet skall förlöpa trots kännedom om att likvidationsskyldighet föreligger.29  

3.1.2 Indirekta 

Ansvar vid nyemission till underkurs 

När ett bolag gör en nyemission så måste detta ske på ett sätt som är förenligt med ABL.  

Vid en nyemission så får teckningskursen inte understiga aktiens kvotvärde. 30  Kvotvärdet är 
aktiekapitalet/antalet aktier som emissionen avser31  

Om dessa regler inte följs får det konsekvensen att de som tecknat en aktie till en för låg kurs kan bli 
återbetalningsskyldig till bolaget för den mellanskillnad som uppstår mellan det pris/aktie som betalts 
och det pris som skulle betalts och aktiens kvotvärde.  

 

                                                                                                                                                                             

26 Ibid 

27 Moberg s.47 

28 ABL 25:13 

29 Moberg s 47 

30 ABL 2:5 4 st 

31 Nerep/Samuelsson s 106  
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Återvinning  

När ett bolag försatts i konkurs så kommer det att omfattas av de regler som finns i konkurslagen. 
Denna lag har bland annat till syfte att se till att det eventuella kapital som återfinns i bolaget vid en 
konkurs kommer borgenärerna tillhanda på ett riktigt sätt.  I ett koncernförhållande skulle det kunna 
hända att ett dotterbolag en kort tid innan konkurs överför likvida medel till moderbolaget.  

Om detta genomförts på ett sätt som orsakat skada för dotterbolagets borgenärer blir moderbolaget 
återbetalningsskyldigt. Moderbolaget ska då återbetala det som olovligen utbetalts. Detta förpliktigar 
dock inte moderbolaget gällande dotterbolagets övriga skulder. 32  

3.2 Ansvarsgenombrott 
Ordet ansvarsgenombrott syftar till en situation där det begränsade ansvaret för aktieägare 
genomträngs och en aktieägare (alt moderbolag) tvingas till ett utvidgat ansvar för bolagets skulder.  

Den internationella benämningen av en sådan situation är ”Piercing of the Coporate Veil.33 Man gör 
alltså vid fall av ansvarsgenombrott ett undantag från grundregeln att aktieägaren endast ansvarar med 
insatt kapital.34  Ansvarsgenombrott är historiskt sett inte vanligt förekommande utan endast något 
som tillämpats undantagsvis och kan endast ske under särskilda omständigheter.   

Vad som åsyftas med särskilda omständigheter enligt praxis kommer att redovisas senare i texten och 
lämnas därför därhän tillsvidare35.   

När dessa så kallade undantagsfall kommit ifråga har det ofta skapat en stor debatt. Anledningen till 
detta kan främst tillskrivas att man genom att utdöma ansvarsgenombrott påtvingar en aktieägare ett 
ansvar som är utvidgat i förhållande till det begränsade ansvaret, som är en av de mest grundläggande 
fördelarna med ett aktiebolag. Ansvarsgenombrott kan därför ses som en form av betalningsansvar 
som kan åläggas aktieägaren36     

När ansvarsgenombrott sker i ett koncernförhållande innebär det att moderbolag (aktieägaren) 
förpliktigas att överta och ersätta dotterbolagets skulder gentemot dess borgenärer.     

Orsaken till att man väljer att frångå denna grundprincip med begränsat ansvar är ofta att man vill 
undvika situationer där ett aktiebolag/aktieägare avsiktligt missbrukar det begränsade ansvarets 
innebörd. Således kan ansvarsgenombrott fungera som ett skydd för tillexempel ett dotterbolags 
borgenärer.  

                                                        

32  Moberg s 46 

33 Vandekerckhove s 11 

34 Moberg s 49 

35 Se kap 4 

36 Moberg s 51 
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Antalet rättsfall i Sverige är få och tillsammans med avsaknaden av lagstiftning medför det att 
fortfarande föreligger en ett visst mått av osäkerhet kring när det föreligger en grund för 
ansvarsgenombrott. Ett antal gemensamma nämnare går dock att utläsa ur den praxis som finns, och 
därför kommer nästkommande kapitel att behandla just denna praxis.   
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4. Ansvarsgenombrott inom koncern i 
Sverige, enligt praxis och doktrin    

Som tidigare nämnts i inledningen så reglerar ej aktiebolagslagen frågor om ansvarsgenombrott, det 
vill säga när en aktieägare (moderbolag) kan komma att svara för bolagets (dotterbolagets) skulder.  

Vad som däremot finns är ett antal rättsfall som behandlar frågan om ansvarsgenombrott och några 
uttalanden från doktrinen. Jag kommer nedan att redovisa några av de centrala rättsfallen när det gäller 
ansvarsgenombrott. I samband med genomgången av rättsfallen kommer även doktrinens uppfattning 
av rättsfallen att redovisas. 

Avslutningsvis så redovisas några av doktrinens teorier om när ansvarsgenombrott kan bli aktuellt mot 
bakgrund av rättsfallen.    

4.1  Ett äldre rättsfall  
NJA 1947 s647 - Dammbolagsmålet  

Detta rättsfall är ett av de få i Sverige som resulterat i ansvarsgenombrott där aktieägarna ställts 
ansvariga för skulder som ett aktiebolag ådragit sig. I doktrinen har det benämnts som ett av de 
klaraste rättsfallen om ansvarsgenombrott.37  När domen föll ansågs den bryta mot den tidigare 
normen om begränsat ansvar och fick således stor uppmärksamhet. Enligt Rodhes mening var denna 
dom den första i sitt slag och sin litteratur anförde han därför följande:38 

 ”Det finns i den svenska HD:s praxis veterligen blott ett enda fall, där domstolen statuerat 
ansvarsgenombrott för aktieägare i ett aktiebolag, nämligen NJA 1947 s. 647”  

Fallet i korthet handlar om att ett antal intressenter gemensamt bildade bolaget 
Nyköpingskraftintressenter AB.  Det nybildade bolaget ägdes av fyra olika bolag som sedan tidigare 
enskilt bedrev verksamhet genom egna vattenverk i Nyköpingsån. Det nya bolagets primära och 
egentliga syfte var att reglera vattennivån i de områden som de fyra bolagen nyttjade. Det nya bolaget 
förvärvade även dammen.  

Nämnvärt att påpeka är att efter att det nybildade bolaget övertog ägandeskapet av dammen så utgick 
aldrig någon ersättning från de fyra bolagen trots att samtliga av dem utnyttjade dammens faciliteter.  

Det huvudsakliga syftet med det nya bolaget var inte att det skulle vara vinstdrivande. 

                                                        

37 Andersson s 278 

38 Rodhe s 486 
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I samband med regleringen av vattennivån så uppkom skada på en närliggande fastighet. Det var 
således fråga om en utomobligatorisk skada.  

Problemet som uppstod var att bolaget vid denna tidpunkt inte hade några egna tillgångar, och dess 
aktiekapital var knapphändigt.  

Tilläggas skall även att bolagets ägare vid ett flertal tillfällen tvingats tillskjuta ytterligare kapital för 
att hålla bolagets verksamhet intakt, och trots detta så brast dammen på grund av bristfälligt underhåll.  

HD slog fast följande:39 

”Beträffande intressentbolaget, i vilket samtliga aktier ägts av staden och medparter, är vidare upplyst 
att aktiekapitalet utgjort 30,000 kr., att kostnaden för dammens skötsel och underhåll – i den mån 
aktiekapitalet icke tagits i anspråk därtill – bestritts genom tillskott från staden och medparter samt att, 
efter det bolagets aktiekapital förbrukats, bolaget är 1944 trätt i likvidation och försatts i konkurs. Vad 
sålunda och eljest förekommit utvisar, att intressebolaget, som utgjort allenast ett stadens och 
medparters gemensamma verkställighetsorgan för handhavandet av vattenhushållning vid dammen, 
icke utövat någon självständig verksamhet. Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt 
kunna staden och medparter icke undgå att ersätta von Eckerman den förlust som tillskyndats honom 
genom de i målet ifrågavarande åtgärderna för dammens skötsel och underhåll”      

Rhode ansåg att man ur denna dom kan härleda ett antal olika faktorer som bidrog till att HD fann skäl 
för att frångå principen om det begränsade ansvaret. Blad annat lyfte han fram följande: 1) Bolaget 
kan inte anses ha haft ett självständigt affärsmässigt syfte. 2) Avsaknad av självständigförvaltning. 3) 
Bolaget var underkapitaliserat ställt mot den verksamhet som bedrevs. 40 

Moberg anför i sin bok att det ur domen går att fastslå de sedan tidigare internationellt erkända 
rekvisiten för ansvarsgenombrott: Få ägare, bolagets osjälvständighet samt underkapitalisering.41 

Moberg delar även Rhodes uppfattning om att rättsfallet får ses som det första renodlade fallet av 
ansvargenombrott.42  

Andersson är även han inne på samma linje och framför i sin litteratur att man i HD:s domskäl klart 
och tydligt kan utläsa att den osjälvständighet som rådde spelade en avgörande roll för rättsfallets 
utgång.43  

Gällande bolagets underkapitalisering så uttalar sig Andersson på följande vis:44 ”Följaktligen bedrevs 
intressentbolaget inte på ett sådant viss att bolaget hade täckning för de löpande kostnader som 

                                                        

39 NJA 1947:647 s 654 

40 Rhode s 487 

41 Moberg s 63 

42 Moberg s 63 

43 Andersson s 287 
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uppstod i den normala verksamheten (alltså närmast ett negativt vinstsyfte). Långt mindre hade därför 
bolaget en ekonomisk beredskap för de skadeståndsanspråk som kunde tänkas uppkomma på grund av 
handhavandet av damen och vilka var någorlunda rimliga och förutsebara till sin storlek.”   

4.2 Några rättsfall från senare delen av 1900-talet 
 

NJA 1982 s 244 – Byggma Syd AB 

På grund av rättsfallets art kommer det att behandlas mycket kortfattat. Jag har valt att ta med det på 
grund av ett utlåtande som HovR gjorde angående ansvarsgenombrott.  

Rättsfallet i säg fyller ingen större funktion att redogöra då frågan om ansvarsgenombrott aldrig 
ställdes på sin spets.45 I rättsfallet gjorde hovrätten ett uttalande som har ett visst intresse rörande 
rekvisiten för ansvarsgenombrott.  

Hovrätten anförde följande 

”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”   

I samband med detta uttalande från hovrätten kan göra tolkningen att ett illojalt förfarande är ett 
nödvändigt rekvisit för att ansvarsgenombrott skall föreligga.46    

 

HovR för Västra Sverige T 272/89 

Bakgrund: Moderbolaget Citgo AB (Nedan moderbolaget) ägde samtliga aktier i dotterbolaget 
Götaverken Reparation Zäta AB(Nedan Dotterbolaget).  

Dotterbolagets uppgift var att bistå moderbolaget med den personal som krävdes på de olika varven. 
Dotterbolaget hade alltså vinstsyfte.   

Förutom att förse varven med personal fick även dotterbolaget ombesörja utbetalningen av löner.  

Av skattemässiga skäl så betalades lönerna ut via dotterbolaget och man delade ut betydande summor 
genom traktamente.  

                                                                                                                                                                             

44 Andersson 279 

45 Andersson s 284 

46 Moberg s. 67-68 
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När skatteverket granskade bolaget så konstaterades det att de traktamenten som utbetalats egentligen 
skulle anses som lön. Med detta konstaterat så förpliktigades dotterbolaget att betala in ca 5,6 miljoner 
SEK för uteblivna arbetsgivaravgifter. Dotterbolagets aktiekapital uppgick vid denna tidpunkt endast 
till 50 000 kr vilket fick till följd att bolaget försattes i konkurs. Den naturliga frågan var således om 
moderbolaget genom ansvarsgenombrott skulle tvingas ersätta den skada som staten lidit genom den 
felaktiga utbetalningen av traktamente.  

Som grund för sin talan lade staten fram argumenten att bolaget hade varit underkapitaliserat i 
förhållande till verksamheten, man ansåg också att det inte fanns någon självständighet i 
dotterbolagets verksamhet och därför har bolagets drivits på ett otillbörligt sätt gentemot borgenärerna 
och yrkade därför på ansvarsgenombrott.47  

TR gick på moderbolagets linje som innebar bland annat att de affärsmässiga riskerna hade varit små 
och därför kunde dotterbolaget inte anses ha varit underkapitaliserat.  

Moberg diskuterar i sin bok kring hur TR möjligtvis kan ha resonerat. Han misstänker att TR varit 
starkt influerad av det tankesätt som Betalningskommittén hade vid arbetet med SOU 1987:59, som 
bygger på att underkapitalisering är en ”nödvändig förutsättning för att domstol skall kunna döma till 
ansvarsgenombrott”.48 Eftersom man inte fann dotterbolaget underkapitaliserat kunde man således inte 
utdöma ansvarsgenombrott på annan grund heller.     

Fallet gick vidare till hovrätten som gjorde en annan bedömning av situationen och anförde följande:  

”Härvid anser hovrätten att ett aktiekapital om 50 000 kr får anses stå i ett klart missförstånd till den 
uppgivna omsättningen om lägst 6,5 miljoner kr och högst 18 miljoner kr”.49  

Vidare ansåg hovrätten följande:  

”Som grund för bedömningen om osjälvständighet beaktar hovrätten särskilt att den verksamhet som 
Zäta-bolaget drivit till sin art inte på något sätt synes ha skilt sig från vad som kan anses vara normalt 
för en personalavdelning inom moderbolaget. Det synes med andra ord vara fråga om en ren 
skenkonstruktion. Det kan här också framhållas att moderbolaget hela tiden synes ha haft insikt om 
risken för att det borgenärskrav som framställts i målet skulle komma att aktualiseras”50 

Mot bakgrund av bland annat detta ansåg hovrätten att moderbolaget skulle ersätta staten de skulder 
som uppkommit i dotterbolaget. Hovrätten accepterade således ett ansvarsgenombrott. 

Skillnaden mellan TR och HovR:s resonemang ligger alltså i att HovR inte låser sig vid att konstatera 
om det föreligger underkapitalisering eller ej utan tittar på fallet i sin helhet.    

                                                        

47 Göteborgs TR T 200776/87 s.4 

48 Moberg s 75 

49 HovR T 272/89 s 4 

50 HovR T 272/89 s 5  
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NJA 1992 s375 Himlebolagsfallet 

År 1983 valde Varbergskommun att tillsammans med ett antal ytterligare investerare starta två stycken 
aktiebolag. Ägandet från Varbergskommuns sida skedde via en kommunal stiftelse och kommunen var 
genom detta ägandeskap majoritetsägare i bolagen.    

Syftet med bildandet av dessa två bolag var att de skulle verka för bildandet av ett lekland. För att 
möjliggöra denna satsning så krävdes kapital. Detta kapital erhölls från Svenska Handelsbanken som 
beviljade krediter som totalt uppgick till ca tolv miljoner SEK. Satsningen föll inte väl ut vilket 
renderade i att båda bolagen försattes i konkurs. 

Frågan som bland annat uppkom var hur i vida bankens yrkande om ansvarsgenombrott för 
Varbergskommun skulle bifallas eller ej.  

Tingsrätten ansåg att att banken haft full insyn i verksamheten kring bolagens verksamhet undertiden 
som krediterna givits. Denna insyn innebar enligt tingsrättens mening att man mist sin rätt till att 
åberopa ansvarsgenombrott.51   

I samband med tingsrättens förhandling gjordes ett uttalande från en grupp sakkunniga personer, syftet 
med uttalandet var att fastställa vad som går att utläsa kring ansvarsgenombrott ur tidigare praxis. 
Följande anfördes vid detta tillfälle:52  

”Gemensamt för de olika rättsfallen kan sägas vara, att bolaget har ett mycket begränsat antal delägare 
samt har drivit en verksamhet, som kan anses osjälvständig i förhållande till delägarnas egen 
verksamhet. Syftet med bolaget är snarare att tillgodose delägarnas direkta intressen än att uppnå vinst 
inom företaget. Bolaget kan vidare anses som underkapitaliserat i förhållande till storleken av de 
fordringsanspråk, som kan komma att uppstå. Det kan för svensk rätts del diskuteras, som 
förhållandena dessutom måste framstå som ett för fordringsägarna klart illojalt arrangemang.” 

TR anförde följande:53 

”Bankens ställning som borgenär skiljer sig sålunda på ett avgörande sätt från vad som gäller för den 
som saknat anledning att undersöka bolagets möjligheter att stå för sina förpliktelser enligt ingångna 
avtal på grund av t ex det sätt på vilket bolagets verksamhet utåt presenterats.”  

TR menade alltså att banken haft möjlighet till full insyn i verksamheten. Utöver detta så hade banken 
enligt TR alltid möjlighet att kräva säkerheter för sitt lån genom borgensavtal.  

TR ansåg därför att banken hade varit medveten om det affärsmässiga risktagandet och därför kunde 
det inte bli fråga om ansvarsgenombrott. 

                                                        

51 NJA 1992s375 s 397 

52 NJA 1992 s 375 s 395 

53 NJA 1992 s 375 s 397  
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Fallet gick genom samtliga instanser varav samtliga delade denna mening.  

Jan Andersson drar följande slutsats av rättsfallet: 54 

”Av målet kan den slutsatsen dras att en borgenär som lämnar kredit till ett aktiebolag med vetskap om 
de förhållande som (utan ond tro) skulle kunna konstituera ansvarsgenombrott saknar rätt att göra 
gällande betalningsskyldighet mot aktiebolaget bakomvarande fysisk eller juridiks person. Motivet till 
denna lösning är att kreditgivaren presumeras ta en medveten kreditrisk.” 

4.3 Teorier i doktrinen  
Nedan kommer jag att redovisa doktrinens uppfattning om vilka rekvisit som skall föreligga för att en 
domstol skall döma till ansvarsgenombrott i främst koncernförhållande och mot bakgrund av främst de 
ovan redovisade rättsfallen.  

Moberg anser att underkapitalisering går att fastställa som ett väsentligt rekvisit då det tas upp i 
flertalet av domarna.55  Moberg hämtar stöd från Nial som i ett uttalande säger att det är ett 
dotterbolags bristfälliga tillgångar i sig som aktualiserar ansvarsgenombrott inom en koncern.56   
Moberg lyfter i sin litteratur fram fem föreutsättningar för att domstol skall döma till 
ansvarsgenombrott. 

1)Begränsat antal delägare  
2)Osjälvständig verksamhet  
 3)Verksamheten har främst skapats för att tillgodose delägarnas intressen 
4)Underkapitalisering  
5)Illojalt missbruk  

 

Beträffande illojalitetsrekvisitet säger Moberg att frågan om bolagets borgenärer behandlats på ett 
illojalt sätt eller ej måste besvaras utifrån en helhetssyn.57Vidare talar Moberg om att ”objektiva 
faktorer” bör räcka för att ansvarsgenombrott skall kunna inträda. Man behöver således inte kunna 
påvisa att moderbolaget redan från början haft för avsikt att missbruka aktiebolagsformen. 58  

                                                        

54 Andersson s 285 

55 Moberg s. 78 

56 T 107:85 s.73 

57 Moberg s. 79 

58 Ibid 
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Rhode framför i sin litteratur att man i det ovan redovisade ”Dammaktiebolagsmålet” kan utläsa de 
mest erkända rekvisiten för ansvarsgenombrott nämligen osjälvständighet, underkapitalisering samt att 
bolaget drevs för att främja en annan part. 59    

Även Andersson sammanfattar i sin bok den befintliga praxisen på området. Vid denna 
sammanfattning konstaterar han att det mot bakgrund av den magra praxis som föreligger är svårt att 
dra någon mer precis slutsats kring när ansvarsgenombrott skall inträda. Svårigheterna ligger enligt 
hans mening i att fastställa vilka omständigheter (rekvisit) som krävs och i vilken grad dess måste 
föreligga.    

Han anser dock att man ur praxisen kan utläsa ett antal omständigheter som har varit central vid 
tillfällen då ansvarsgenombrott blivit aktuellt, dessa är följande:60  

1) Bolaget kontrolleras av ett fåtal aktieägare. 

2)Bolaget har inte fått agera på ett självständigt sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, och inte på 
egen hand haft den ekonomiska styrka som man skulle   

3) Bolaget har ej haft en självständig förvaltning.  

4) Bolaget har inte haft något eget intresse.    

5) Illojal dränering av bolagets tillgångar.  

 

Andersson gör även en jämförelse mellan de rekvisit som blivit ”accepterade” som grund för 
ansvarsgenombrott och de rekvisit som föreslogs i lagförslaget SOU 1987:59.61 Andersson finner 
denna jämförelse ”något egenartad”. Detta då många av de rekvisit som avfärdades vid SOU 1987:59 
av lagrådet senare har kommit att spela en avgörande roll i efterkommande rättsfall.62 

Som texten ovan visar på drar författarna i stort likvärdiga slutsatser beträffande vilka rekvisit som går 
att utläsa ur den givna praxis som finns. Ytterligare expertis har gjort likvärdiga uppräkningar i sin 
doktrin. Jag kommer inte att redovisa samtliga av dessa då det enbart skulle bli uppräkning av tidigare 
anförda rekvisit.63  

 

  

                                                        

59 Rhode s. 481 

60 Andersson s. 223 

61 Andersson s 288 

62 Andersson s 294 

63 Se ex Brockner & Grapatin s 36 
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5. Svenska lagstiftningsförsök   

I Sverige har det aldrig funnits någon lagstiftning om ansvarsgenombrott. Avsaknaden av 
bestämmelser om ansvarsgenombrott betyder emellertid ej att en lagstiftning rörande 
ansvarsgenombrott inte varit föremål för statliga utredningar. Mot bakgrund av frågeställningen så 
måste naturligtvis stor vikt fästas vid de statliga utredningar som gjorts då svaret delvis bör stå att 
finna i dessa.        

De förarbeten som berörs nedan kommer inte att återges i sin helhet utan endast de delar som berör 
ansvarsgenombrott kommer att belysas.  

5.1 SOU 1987:59 Ansvarsgenombrott m.m.   
Är 1984 tillsattes en kommitté bestående av sju stycken ledamöter, kommittén kom att anta namnet: 
Betalningsansvarskommittén. Kommittén framhåller att man vid sitt arbete har haft som ”riktmärke” 
att det begränsade personliga ansvaret fortsättningsvis bör gälla som huvudregel.64 

Kommittén ansåg att man ”vid särskilt kvalificerade fall” skulle kunna tänka sig en lagstiftning som i 
vissa situationer ålade aktieägaren (moderbolaget) ansvar för bolagets (dotterbolagets) skulder. 65 

I inledningen till betänkandet redogjorde kommittén för sin ståndpunkt på följandet sätt:66   

”Kommittén anser att det bör ske ett klargörande i lag av att ansvarsgenombrott under särskilda 
omständigheter kan inträffa samt att det också behövs en precisering av olika omständigheter som i 
sådana fall måste vara uppfyllda. Detta skulle väsentligt underlätta en enhetlig rättstillämpning och 
skapa en högra grad av förutsebarhet. Ett lagfästande av möjligheten till ansvarsgenombrott bör 
dessutom få en preventiv effekt därigenom att aktieägare och bolagsledningar kan komma att iaktta 
större återhållsamhet när det gäller åtgärder som är till skada för borgenärerna. Detta är ett icke 
oviktigt skäll för en reglering i lag.”  

I nästkommande stycke framhöll kommittén att man stött på problem beträffande hur en eventuell 
lagregel om ansvarsgenombrott skulle kunna formuleras.  Enligt kommittén ligger problemet i 
omöjligheten att utforma en detaljerad lagtext som på förhand förutser alla de situationer som skulle 
kunna leda till ansvarsgenombrott, som en lösning på detta problem föreslår kommittén en generellt 

                                                        

64 SOU 1987:59 s 12 

65 Ibid 

66 Ibid 
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verkande regel som klargör att ansvarsgenombrott kan bli aktuellt när en aktieägare ”begagnat sitt 
inflytande över bolaget på ett gentemot borgenärerna otillbörligt sätt”.67 

Ovan nämnda förslag på lagregel bör enligt kommittén kompletteras med en bestämmelse som medför 
att ansvarsgenombrott endast kan bli aktuellt om bolagets ekonomiska underlag varit ”uppenbart 
otillräckligt i förhållande till verksamhetens art och omfattning samt till förutsebara risker”.68   

I samband med detta anförde kommittén att underkapitalisering borde ses som en form av 
grundförutsättning för ansvarsgenombrott, men att underkapitalisering inte ensamt kan utgöra skäl nog 
för ansvarsgenombrott. 69  En eventuell underkapitalisering skall istället vägas in i den 
helhetsbedömning beträffande om aktieägaren handlat på ett mot borgenärerna otillbörligt sätt eller ej. 
Även om ett bolag anses varit underkapitaliserat skall ”de bakomliggande faktorerna” vara det som 
avgör om ansvarsgenombrott skall åläggas aktieägarna. Bakomliggande faktorer så som oskickligt 
företagande, dålig konjunktur, svåra branschförhållanden eller onaturliga affärshändelser skall inte stå 
att finna som skäl för ansvarsgenombrott då dessa situationer tillhör vardagen i näringslivet.70 
Ansvarsgenombrott skall alltså enligt kommittén bli aktuellt i fall där aktieägaren ”planmässigt” 
drivit/skapat verksamheten på ett sätt som är till nackdel för borgenärerna. 71      

5.2 Prop. 1990/91:198 inklusive lagrådsremiss – Om vissa 
ändringar i aktiebolagslagen  

Denna proposition är av naturliga skäl fortsättningen till den ovan nämnda SOU 1987:59.  Detta 
medför att stora delar av det som redovisats i SOU 1987:59 återges inledningsvis i propositionen. 
Områden av detta slag kommer därför inte att redovisa ytterligare en gång utan i texten nedan skall jag 
plocka fram det som karaktäriserar Prop. 1990/91:198. En del av propositionens syfte bestod i att 
studera om det var möjligt och, i så fall om det skulle vara lämpligt att stifta en lag rörande 
ansvarsgenombrott. För att skaffa sig så bra information och beslutsunderlag som möjligt remitterades 
propositionen till lagrådet.  

Nedan kommer deras syn på frågan att redovisas. 

Inledningsvis ansåg lagrådet att förslaget om en lagstiftning gällande ansvarsgenombrott hade följts av 
hårt motstånd från bland annat delar av näringslivet samtidigt som andra grupper lovordat förslaget.72 

                                                        

67 Ibid 

68 SOU 1987:59 s 13 

69 Ibid 

70 Ibid 

71 Ibid 

72 Prop. 1990/91:198 s 42-43 
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Lagrådet delade inte helt och hållet Betalningsansvarskommitténs mening beträffande att det endast 
rörde sig om en lagstiftning av sådana ting som redan framkommit av praxis, alltså ansåg man att det 
inte fanns tillräckligt med praxis för att man skulle kunna kalla det för en renodlad kodifiering.73 

Lagrådet hade också synpunkter på det ordval som Betalningsansvarskommittén använde sig av vid 
redovisandet av vilka rekvisit de ansåg vara nödvändiga för att ansvarsgenombrott skall komma på tal. 
Man syftade främst på ordvalen ”uppenbart otillräckligt” samt ”otillbörligt”. 74 

Man ansåg att dessa ordval var olyckliga med motiveringen att de snarare kunde skapa förvirring och 
att enskilda tolkningar av dessa ordval kunde leda till att man inte fick en enhetlig bedömning på 
området.75Således skulle inte rättsäkerheten förbättras vilket var ett av de ursprungliga målen när 
arbetet med en eventuellt ny lagstiftning påbörjades.76Denna åsikt tycks vara en allmän uppfattning 
och har även fått stöd från doktrinen.77 

Med detta sagt är det föga förvånande att lagrådet i sin lagrådsremiss kommer till slutsatsen att det 
förslagna tillvägagångssättet och utformningen av lagförslaget bör förkastas.  

Så här sammanfattade lagrådet sin syn i frågan:78  

”Med hänsyn till den vaga utformning som rekvisiten fått i lagrådsremissen framstår det som 
tvivelaktigt att lagstiftningen kan få någon beaktansvärd preventiv effekt. Snarare förefaller det finnas 
en risk att lagstiftningen, som den utformats i remissen, endast inför ett nytt osäkerhetsmoment i all 
näringsverksamhet som sker i aktiebolagsform, genom att principen om ansvarets begränsning till det 
satsade aktiekapitalet kan genombrytas i efterhand på otillräckligt preciserade grunder.”  

5.3 SOU 2001:1- Ny aktiebolagsstiftning  
Denna kommitté kom att anta namnet aktiebolagskommittén och arbetade under cirka 10 års tid med 
att titta på en ny aktiebolagsrättslig lagstiftning. Det som är av intresse i förhållande till 
ansvarsgenombrott står att finna under kapitel 8.Återigen ges en tillbakablick på det tidigare 
resonemanget på området.79  

                                                        

73 Prop. 1990/91:198 s 43 

74 Prop. 1990/91:198 s 43-44 

75 Prop. 1990/91:198 s 44 

76 Ibid 

77 Andersson s 296 

78 Prop. 1990/91 s 44-45 

79 SOU 2001:1 s 279 
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Man säger sig inte se att behovet att lagstifta har ökat sedan tidigare utredningar gjorts och anför i 
samband med det följande:80 

”Ingenting talar för att behovet av en sådan reglering är större idag. Tvärtom torde den skärpning av 
lagstiftningen och den rättspraxis som skett på en rad olika områden sedan 
Betalningsansvarskommittén betänkande lade fram ytterligare ha minskat detta behov” 

Vad som där emot sägs och som inte beaktats vid de tidigare utredningarna är det eventuella behovet 
av en speciell lagstiftning för ansvarsgenombrott på miljöbalkens område.81  

5.4 Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolag  
Gällande denna prop. finns det inte mycket övrigt att tillägga utöver det som redan anförts.  

Vad som dock går att utläsa under rubriken ”Aktieägarnas betalningsansvar” är att behovet av en 
lagregel om ansvarsgenombrott snarare tycks minskat än ökat.  

Regeringen anförde följande i frågan:82  

”I rättspraxis har det sedan länge ansetts att det även i andra situationer än sådana som avses i andra 
stycket (1 kap. 3§ 2 st, ABL, författarens tillägg) och i 25 kap. 19§ kan göras undantag från 
huvudregeln om aktieägarnas frihet från personligt (se främst NJA 1947 s. 647, ”ansvarsgenombrott”) 

Någon lagfäst generell regel om detta [ansvarsgenombrott] har emellertid inte funnits. Inte heller 
lagförslaget innehåller någon sådan regel. Liksom hittills får därför frågan om när det kan bli aktuellt 
med ansvarsgenombrott avgöras i rättstillämpningen. Den praxis som utvecklats på detta område 
enligt äldre rätt torde kunna vara vägledande även i fortsättningen.” 

Regeringen anförde även följande beträffande hur i vida lagstiftning om ansvarsgenombrott är 
lämpligt eller ej:83 

”Mot det sagda skall dock vägas de problem och olägenheter som en särskild lagreglering av detta kan 
medföra. Av särskild betydelse är här att inte äventyra aktiebolagsformens användbarhet och 
attraktivitet. Som redan har framgått utgör aktieägarnas frihet från personligt betalningsansvar en av 
aktiebolagsrättens grundpelare. Det torde också vara just denna aspekt som har gjort att 
aktiebolagsformen har kommit att bli den dominerande associationsformen för näringsverksamhet av 
större omfattning.”   

 

                                                        

80 SOU 2001:1 s 286-287 

81 SOU 2001:1 s 289 

82 Prop. 2004/2005:85 s 511 

83 Prop. 2004/2005:85 s 207 
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I övrigt säger man sig kunna se ett behov av lagstiftning om ansvarsgenombrott beträffande 
miljöområdet. Ingen vidare utredning görs på detta område med hänvisning till att man inte föregripa 
det EG-direktiv som är under arbete.  

5.5 Några slutsatser 
Med hänsyn till vad som framkommit vid min granskning av ovan hänförda förarbeten drar jag 
följande slutsatser:  

En svårighet som är påtaglig i såväl SOU 1987:59 som i Prop. 1990/91:198 är det så kallade 
formuleringsproblemet. Formuleringsproblemet grundar sig i att man inte vill skapa en lagstiftning 
som ändrar principen om det begränsade ansvaret alltför mycket samtidigt som man vill skapa en 
lagstiftning som förhindrar missbruk av det begränsade ansvaret specifika fall. I dessa utredningar har 
det också anförts att det i princip skulle vara omöjligt att i en detaljerad lagstiftning kunna täcka in alla 
situationer där ansvarsgenombrott skulle kunna vara aktuellt.   

Redan i SOU 1987:59 insåg man detta problem och som lösning förslog man därför en något generellt 
hållen lagstiftning som kan bli aktuell när aktieägare ”begagnat sitt införande över bolaget på ett 
gentemot borgenärerna otillbörligt sätt”. I påföljande Prop. 1990/91:198 ifrågasattes lämpligheten i 
den formulering där man ansåg att formuleringen var olycklig i det avseendet att den riskerade att 
medföra en allt för stor personlig tolkning. 

Det behov av ”preciserande i lag” som utrycks i SOU 1987:59, får mot bakgrund av utlåtande från 
senare utredningar anses minskat så till den grad att man i Prop 2004/2005:85 inte ser något problem 
med att frågan om ansvarsgenombrott även fortsättningsvis löses genom praxis. Denna tendens är 
även signifikativ för den övriga situationen i Europa då inga lagstiftningsförsök på EU nivå har 
diskuterat under den senaste tiden. Se avsnitt 6.3 

I delar av de utlåtanden som gjordes i Prop. 2004/05:85 går det att utläsa ett visst mått av rädsla över 
vilka effekter en lagstiftning om ansvarsgenombrott skulle kunna få på näringslivets framtid.84  
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6. En komparativ utblick  

Denna del har till syfte att studera hur frågan om ansvarsgenombrott har hanterats utomlands, främst i 
ett lagstiftningsperspektiv. Detta görs främst för att försöka konstatera hur i vida det är möjligt att 
lagstifta om ansvarsgenombrott eller ej. Jag kommer även att studera hur man hanterar frågan på EU-
nivå då dess lagstiftning påverkar Sverige i egenskap av medlemsland.  

Antalet länder som går att studera blir av naturliga orsaker få. Detta eftersom dr flesta länder har valt 
en modell likt den svenska det vill säga att ej reglera frågan om ansvarsgenombrott i lagtext.  

Ett land som sticker ut från mängden är Tyskland som valt att göra det motsatta och därför lämpar sig 
för en grundligare studie. Jag kommer därför att studera lagstiftningen om ansvarsgenombrott i 
Tyskland.  

6.1 Tyskland 
Inledningsvis bör det nämnas att man även i tysk aktiebolagsrätt har som huvudregel att de 
privatpersoner som investerar i ett aktiebolag inte ansvarar för bolagets skulder. Man har alltså 
separerat investerarnas tillgångar från bolagets på samma sätt som sker i Sverige. I Tyskland kallas 
denna separation för ”Trennungsprinzip”85 

I en jämförelse med Sverige sticker tysk aktiebolagsrätt (AktG) och koncernrätt främst ut på ett par 
punkter. I Tyskland finns två olika former av juridiska personer som i likhet med den svenska 
aktiebolagslagen båda har som huvudregel ett begränsat ansvar gäller för dess ägare86. Dessa är 
Aktiengesslschaft (AG) och Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung (GmbH). De tyska aktiebolagen 
regleras enligt den tyska aktiebolagslagen (Aktg). Den tyska koncernrätten är uppdelad i tre olika 
områden nämligen aktiebolagskoncernrätten, GmbH-koncernrätt och personbolagskoncernrätten.  

6.2 Tysk koncernrätt med inriktning på moderbolags ansvar för 
dotterbolags skulder  

Det faktum att man i Tyskland valt att stifta en särskild lagstiftning för koncerner, benämnd 
konzernrecht innebär inte att man vill försöka hindra eller försvåra bildandet av koncerner. Tanken 
med lagstiftningen är främst att skydda minoritetsägare samt de borgenärer som berörs av koncernen.87 
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Lagstiftningen har till syfte att främst stävja situationer där moderbolag utövar sin makt över 
dotterbolag på ett sätt som gör dem osjälvständiga, och därmed skada borgenärerna.88 

För att kunna förstå den tyska koncernrätten på ett tillfredställande sätt måste man känna till de olika 
sätt som ett koncernförhållande kan bildas enligt tyskrätt då detta påverkar moderbolags ansvar för 
dotterbolags skulder. 

6.2.1 MB:s ansvar i en koncern enligt koncernavtal 

Syftet med att bilda en koncern via ett koncernavtal kan främst tillskrivas den utökade direktivrätten 
som moderbolaget erhåller.89Dotterbolagets ”eigenwille” och ”eigenintresse” upphör och det är fritt 
för moderbolaget att besluta över dotterbolagets verksamhet.  Dock finns principen att moderbolagets 
styrning av dotterbolaget skall vara till gagn för koncernen som helhet, alltså behöver man tänka på 
dotterbolagets bästa i alla lägen.90 

Med denna direktivrätt följer även förpliktelser i form av att ett moderbolag som ingår ett koncernavtal 
med ett dotterbolag tvingas att årligen täcka eventuella förluster som dotterbolaget ådragit sig.91 Ett 
avtal av som ger MB direktivrätt över DB på detta vis kallas för ”Unterenehmensvertrag”.92 

6.2.2 MB:s ansvar i en faktisk koncern 

I denna form av koncernförhållande finns inget bakomvarande avtal mellan moder- och dotterbolag.  
Om moderbolaget styr på ett sätt som kan anses vara otillbörligt eller åsidosätter dotterbolagets 
intressen skall det utgå en ersättning till dotterbolaget som står i proportion till den handling som 
gjorts.93 

Fastställandet av storlek på skadeståndet brukar ofta ses som ett problematiskt dilemma och kan därför 
framföras som en kritik mot lagstiftningen.94  

6.2.3 MB ansvar i en ”Eingliederung” koncern 

Den tredje formen av koncern som finns inom den tyska koncernrätten ”Eingliederung” koncern och 
den bygger på att ett dotterbolag är helägt.95  
                                                        

88 Mober s 188  

89 Moberg s121 

90 Ibid 

91 Moberg s 124 

92 Rhode s 490 

93 Immenga s 97 

94 Friis Hansen s 169 

95 Moberg s 123 
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I en koncern av detta slag har moderbolaget i egenskap en ensam ägare naturligtvis rätt att helt och 
hållet styra dotterbolagets verksamhet efter eget tycke. 

Som exempel på detta kan ges att dotterbolagets ledning har lydnadsplikt i förhållande till de beslut 
som fattas av dotterbolaget. 

Bildandet av ”eingliederung” koncern kan i många avseenden liknas med det vi i Sverige kallar för en 
fusion. Inom doktrinen har det förklarats som en fusion som inte når ända fram.96 Vad som menas med 
en fusion som inte når ända fram är att dotterbolaget även efter sammanslagningen behåller sitt 
rättssubjekt och fortfarande kan ingå egna avtal, så hade det inte varit i händelse av en fusion. 97  

I denna form av koncern svarar moderbolaget solidariskt för samtliga skulder i förhållande till 
dotterbolagets borgenärer enligt  

6.2.4 Kritik mot den tyska koncernlagstiftningen  

Precis som med så mycket finns det två sidor av ett mynt och alla länder delar inte uppfattningen om 
att den tyska modellen är helt tillfredställande. Kritik som framförts mot den tyska modellen är t.ex. att 
det tyska synsättet bidrar till att moderbolagets styrning av dotterbolaget kan ske på ett sådant sätt att 
dotterbolagets egna intressen åsidosätts till förmån för moderbolaget.98  

Ytterligare kritik som lyfts fram mot den tyska koncernbolagslagen svårigheten med att fastställa en 
skälig ersättning skall anses vara samt det faktum att ytterst få processer mot överträdelser har skett. I 
de få processer som ägt rum har dessutom käranden inte vunnit någon framgång.99      

6.2.5 Några sammanfattande slutsatser kring den tyska ”Konzernrecht” 

Sammanfattar man den tyska koncernrätten så kan man vid en snabb anblick se att det finns stora 
skillnader mot hur vi hantera problematiken i Sverige. Den tyska modellen har framarbetat en 
lagstiftning som haft till avsikt att ge moderbolag möjlighet till ett högre inflytande över sina 
dotterbolag100. Detta följs av ett ökat ansvar för dotterbolagets resultat och skulder. Begreppet ”frihet 
under ansvar” blir således aktuellt.  
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6.3 Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder i EU-rätten 
Syftet med EU-rätten är som tidigare anförts att harmonisera den ”inre marknaden”. Frågan om 
moderbolags ansvar för dotterbolags skulder har vid ett flertal tillfällen diskuterats och varit föremål 
för utredningar.  

 Någon konkret lagtext har man ännu inte lyckats arbeta fram trots försök. Misslyckandet med att 
arbeta fram en gemensam lagstiftning kan till stor del tillskrivas att ett par av EU:s medlemsländer inte 
har samma synsätt på några av de mest vitala områdena gällande ansvarsgenombrott.  

Som två extrempunkter kan Tyskland och England anges101. Tyskland har arbetat fram en gedigen 
nationell lagstiftning102, samtidigt som man inom den anglosaxiskarätten är av uppfattningen att varje 
bolag i största möjliga mån skall ses som fristående från t.ex. sitt moderbolag, därför vill England i 
största möjliga mån undvika en koncernbolagsstiftning.  

Det engelska synsättet medför av naturliga skäl att man är betydligt mer restriktiv när det gäller att 
döma till ansvarsgenombrott.  Som exempel på ytterligare skillnader har man i doktrinen anfört de 
rekvisit som finns i vissa fall skiljer sig från en nation till en annan. 103   

6.3.1 Utkastet till det nionde direktivet (Koncernbolagsdirektivet)  

Syftet med det nionde bolagsdirektivet var att man genom ett direktiv till medlemsländerna ville 
uppnå en lagstiftning som var anpassad för att bemöta det sätt som koncerner verkar på, samtidigt som 
man skulle ta hänsyn till den kritik som framkommit mot tidigare försök. 104 

Ett direktiv från EU innebär inte att man stiftar en gemensam lag, utan snarare att vart och ett av 
medlemsländerna istället skall se över sin nationella lagstiftning så att denna i sin helhet stämmer 
överens med de riktlinjer som direktivet innehåller.  

När det första utkastet till det nionde direktivet utgavs år 1975 ansågs det av många vara starkt tysk 
influerat.105 Exempel på denna influens kan återfinnas i innehållet i det nionde direktivet som var 
utformat på ett sådant sätt att det ämnade att ”knyta ihop bolagen till en rättslig enhet – ett 
koncernhetstänkande”106, en sådan grundtanke får anses ligga närmare den tyska modellen jämfört 
med den anglosaxiska. Orsaken till detta tyska synsätt beror troligtvis på att den utredning som gjordes 
av kommissionen tog avstamp i den så kallade ”Würdinger-rapporten” som skrevs av tysken Hans 
Würdinger. Direktivet möttes redan vid det första utkastet av stark kritik från näringslivet och år 1976 
                                                        

101 Vandekerckhove s. 530 

102 Se avsnitt 6.2  

103 Vandekerchhove s. 531 

104 Moberg s.136 

105 Moberg s. 137 
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lades arbete med det ”nionde direktivet” ned.107 I nuläget har man inte lyckats nå någon internationell 
överenskommelse för hur man skall behandla frågan om ansvarsgenombrott. Något ytterligare arbete 
med det nionde direktivet pågår inte. Orsaken till att man misslyckats kan till stor del tillskrivas den 
tidigare nämnda problematiken mellan olika nationers synsätt. Den naturliga följden av detta blir alltså 
att frågan om ansvarsgenombrott den närmsta tiden får lösas med nationell lagstiftning, hur i vida 
detta är att föredra eller ej ämnar jag inte att undersöka vidare.    

 

  

 

 

  

                                                        

107 Friis s 245 



36 

 

7. Varför lagstiftar man inte om 
ansvarsgenombrott i Sverige.  

 

I Sverige tillämpas grundprincipen om begränsat ansvar i förhållandet mellan aktieägarna och bolaget, 
eller mellan moderbolag och dotterbolag sett ur ett koncernförhållande. Denna grundprincip anses av 
den stora massan som en god idé då detta skapar en ökad benägenhet för investerare att kunna 
tillskjuta nödvändigt kapital. Det begränsade ansvaret spelar således en avgörande roll för vår 
ekonomiska tillväxt. Under normala omständigheter är det begränsade ansvaret tillsynes en god idé 
som skapar en ökad möjlighet för företag som är i behov av finansiering. Problem uppstår däremot när 
en eller flera personer har till avsikt att utnyttja denna grundprincip på ett illojalt sätt för att minimera 
sina egna risker. Som exempel på ett sådant fall kan det ovan nämnda ”Dammaktiebolagsmålet 
nämnas”, varvid ett nytt bolag bildades enbart för att vara verkställighetsorgan för dess ägare. Vid ett 
sådant tillfälle förfaller det orimligt att tillämpa principen om det begränsade ansvaret gentemot de 
drabbade borgenärerna.  

Huvudsyftet är med denna uppsats är, som tidigare redogjorts att försöka finna svaret på varför det inte 
finns någon lagstiftning om ansvarsgenombrott trotts att det uppenbarligen tycks finnas ett behov, 
detta med tanke på förevarande rättsfall och den diskussion som finns på området. 

För att på ett så överskådligt sätt som möjligt kunna redovisa mitt svar på denna fråga kommer jag att 
resonera utifrån tidigare anfört material föra att sedan slutligen redovisa min egen slutsats kring varför 
vi idag står utan lagstiftning.  

I arbetet har en komparativ utblick gjorts dels mot Tyskland men även mot behandlingen 
ansvarsgenombrott inom EU. Den tyska koncernbolagsstiftningen är av intresse då den i vissa 
avseenden skiljer sig markant från den svenska. Den huvudsakliga skillnaden är att man i Tyskland 
valt ett synsätt där man väljer att titta på koncernen som en enhet istället för att betrakta de olika 
bolagen som skilda från varandra. Detta ”tyska synsätt” på koncerner delas inte av alla länder vilket 
har vållat problem vid de lagstiftningsförsök som gjorts inom EU. Som Tysklands direkta motsats kan 
England nämnas, där eftersträvar man istället att varje bolag skall i så hög grad som möjligt ses som 
fristående, således är man mer restriktiva med att ålägga tillexempel moderbolags ansvar för skulder 
uppkomna i dotterbolag. Man skall komma ihåg att den Tyska modellen har som tidigare anförts även 
den sina brister och är långt ifrån klanderfri då den inte alltid fungerar i praktiken.  

Jag anser att man inom detta område finner en av de största orsakerna till att vi i Sverige inte har 
någon koncernlagsstiftning som under vissa omständigheter skulle kunna ålägga moderbolag 
ansvarsgenombrott, nämligen det svenska synsättet på koncerner där vi betraktar varje bolag som ett 
enskilt subjekt. Denna uppfattning delas även med stora delar av doktrinen där bland annat Moberg 
säger att en förutsättning för att lagstiftning skall kunna ske är att vi förändrar vårt synsätt vad det 
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gäller principen att varje bolag i en koncern är en självständig rättslig enhet108. Görs inte detta anser 
Moberg att det inte finns något alternativ till att vi även fortsättnings löser frågan på nuvarande sätt.  
Alternativet till vår nuvarande variant skulle vara att vända på tankesättet och anamma den tyska 
modellen och arbeta fram en speciell koncernlagstiftning som ser till koncernen som en helhet istället 
för varje bolag som en självständig enhet. Först då skulle det finnas en förutsättning för en 
koncernlagsstiftning. En förändring i lag skulle alltså inte enbart kunna genomföras med en 
lagstiftning utan skulle även fodra att vi samtidigt förändrar vårt synsätt angående bolags 
självständighet i en koncern.     

Ett annat område som tilldelats ett stort utrymme i denna uppsats är den genomgång av de svenska 
lagstiftningsförsök som gjorts. Det första lagstiftningsarbete som genomfördes var SOU 1987:59. 
Redan vid arbetes upptakt stod det klart att delar av näringslivet ställde sig negativa till en lagstiftning 
om ansvarsgenombrott, samtidig som ett flertal organisationer tyckte sig kunna se ett behov av ett 
klargörande. Vid denna tidpunkt var den så kallade betalningsansvarskommittén angelägen om att det 
vid särskilt kvalificerade fall skulle finnas en lagstiftning som kunde ålägga aktieägaren/moderbolaget 
ett ansvar för bolagets/dotterbolagets skuld. Betalningsansvarskommittén ansåg detta vara en 
kodifiering av den förevarande praxis som fanns vid denna tidpunkt. Det som främst kom att 
diskuteras i den efterföljande Prop 1990/91:198 var de ordval som användes i SOU 1987:59. De 
ordval som enligt lagrådet var olyckliga var ” uppenbart otillräckligt” och ”otillbörligt”. Syfte med 
dessa ordval enligt SOU 1987:59 var att man ville bibehålla grundprincipen beträffande det 
begränsade ansvaret samtidigt som man ville undvika situationer där denna princip utnyttjas på ett 
felaktigt sätt. Lagrådet ansåg dock att dessa ordval i sig riskerade att skapa en förvirring och att de 
medförde en allt för stor risk till enskilda tolkningar, således skulle det vara svårt att uppnå en 
enhetlighet. Lagrådet kom alltså fram till att förslaget borde förkastas. Svårigheterna med att hitta en 
lämplig formulering grundar sig främst på man inte vill ha en förändring av det begränsade ansvaret 
under normala omständigheter, samtidigt som man i vissa fall ville ha en lagstiftning som innebar att 
ett ansvarsgenombrott kunde åläggas. Med andra ord var betalningsansvarskommittén ursprungliga 
mål att uppnå en allmänt hållen lagstiftning som vid undantagsfall skulle innebära att det begränsade 
ansvaret sätts ur spel och ansvarsgenombrott skulle träda in. Detta formuleringsmisslyckande kan 
därför ses som en högst bidragande orsak till att någon lagstiftning om ansvarsgenombrott aldrig kom 
till stånd. 

Den allmänna uppfattningen har sedan de initiala utredningarna varit att behovet av en lagstiftning om 
ansvarsgenombrott succesivt minskat109. Institutet ansvarsgenombrott kan dock i många avseende inte 
ses som helt definierat, men frågan som måste ställas är om man hade uppnått en klare bild genom en 
lagstiftning? Mitt svar på den frågan, utifrån min kunskap, är nej. I vart fall inte så länge utformningen 
ser ut som den i de förslag som framkommit i de statliga utredningar som behandlat frågan. Jag anser 
att den problematik som lyfts fram i samband med dessa utredningar beträffande svårigheten med att 
på förhand kunna förutspå de olika situationer som skulle kunna leda till ansvarsgenombrott medför 
att en lagstiftning troligtvis inte skulle få önskvärd effekt. Brocker & Grapatin anför en likande 
tankegång i sin litteratur då de säger följande:   
                                                        

108 Moberg s. 154 

109 SOU 2001:1 s 286-287 
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”Vi anser emellertid frågan vara allt för beroende av omständigheterna i det enskilda fallet för att 
kunna lösas på ett tillfredställande sätt genom lagstiftning.”110  

Min poäng med detta stycke är att man bör ställa sig frågan om det överhuvudtaget är lämpligt att 
försöka lagstifta om ansvarsgenombrott? Tittar man på utvecklingen och utlåtanden under de senaste 
åren ser det sannerligen ut som behovet av lagstiftning avtagit. 

Vid en överblick över den praxis som föreligger så står det relativt snabbt klart att det trotts rättsfallens 
olikheter så finns ett antal gemensamma nämnare som är ständigt återkommande, exempelvis 
underkapitalisering, osjälvständigt och få ägare. I stora delar är doktrinen i princip överens, även om 
man bitvis värderar betydelsen av rekvisiten något annorlunda. Att doktrinen är förhållandevis överens 
innebär enligt min mening att man lyckats uppnå ett visst mått av förutsägbarhet kring när 
ansvarsgenom kan bli aktuellt, detta trotts avsaknaden av lagstiftning.  Alltså anser jag att de 
klargöranden som gjorts i doktrinen kan ha spelat en betydande roll till att vi än idag löser frågan med 
hjälp av den praxis som föreligger.    

Gör man en historisk återblick så står det snabbt klart att begränsade ansvaret har bidragit, och även 
fortsättningsvis kommer att bidra till en ökad möjlighet för företag och koncerner att expandera då de 
har möjlighet att ta risker som man i avsaknad av begränsat ansvar kanske inte annars skulle vågat ta. 
Karen Vandekerckhove resonerar kring betydelsen på följande sätt i sin bok:111  

”it would seem unthinkable today to deny the benefit of limited liability to multinational groups whose 
organizations is entirely based on this rule. Limited liability has become a fact of interntional 
corporate life. Despite its possibly, historically accidental nature and despite its allege lack of 
economic justification, the expansion of corporate groups on an international scale shows that limited 
liability has had and continues to have a great future” 

En eventuell inskränkning i det begränsade ansvaret skulle alltså kunna medföra ett scenario där 
expansionen av företag mattas av i takt med att moderbolag tvingas till ett utökat ansvar för 
dotterbolag inom koncernen. Liknande resonemang framfördes även i Prop. 2004/2005:85 där lyftes 
det fram vilka negativa aspekter som skulle kunna komma att realiseras vid skapandet av en 
lagstiftning som inskränkte på det begränsade ansvaret för aktieägare.112 

Detta kan enligt min uppfattning tolkas som att vikten av det begränsade ansvaret inom näringslivet i 
regel anses väga tyngre än att man under speciella omständigheter skall ha en lagstiftning som kan 
utdöma ett ansvarsgenombrott, som i slutändan skall fungera som ett skydd för borgenärerna. Min 
personliga åsikt på området är att det föreligger en rädsla att rubba på det begränsade ansvaret som är 
en av det grundpelare som associationsformen aktiebolag vilar på då man befarar att detta kan få 
oönskade effekter på den ekonomiska utvecklingen. Det föreligger således ett dilemma där man å ena 
sidan inser att det förkommer situationer där bolag försöker utnyttja det begränsade ansvaret på ett 

                                                        

110 Brockner & Grapatin s 87 

111 Vandekerckhove s 9 

112  Prop. 2004/2005:85 s 207 
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illojalt sätt men samtidigt så innebär det begränsade ansvaret en stor fördel, som enligt utlåtandet ovan 
uppenbarligen väger tyngre.   

Hur ser framtiden ut, sett ur ett nationellt perspektiv? 

Efter att under en tid fördjupat mig inom området för ansvarsgenombrott finner jag det mindre troligt 
att vi inom överskådlig tid kommer att få någon lagstiftning. Detta gör jag mot bakgrund av vad som 
lyfts fram särskilt under det avslutande kapitlet beträffande de formulerings svårigheter som finns, och 
den förändring av synsätt på koncerner som skulle som skulle vara nödvändig. Däremot håller jag det 
troligt att vi kommer att se en utveckling inom ansvarsgenombrott i miljöfrågor då detta ligger i tiden 
samt under senare år diskuterats på EU-nivå.   

 

När Moberg i sin litteratur blickar framåt så ser han två möjliga sätt att angripa ansvarsgenombrott på i 
framtiden. Det första alternativet innebär att vi även fortsättningsvis bibehåller vårt nuvarande synsätt 
som innebär att vi betraktar varje bolag som en egen juridisk person och där det endast under särskilda 
omständigheter kan bli aktuellt med ansvarsgenombrott. Den andra möjligheten som finns bygger på 
att vi överger den enligt Moberg förlegade tanken om att varje bolag skall ses som en egen juridisk 
person och istället börjar betrakta en koncern som den enhet den faktiskt är.   

 

För att avslutningsvis besvara den huvudsakliga frågeställningen som presenterades inledningsvis och 
för att sammanfatta vad jag kommit fram till skulle jag vilja lyfta fram tre olika aspekter som enligt 
min mening spelat en avgörande roll till att vi idag står utan en ansvarsgenombrottslagstiftning i 
Sverige: 

1) Det stora formuleringsproblemet som genomsyrat och omkullkastat de lagstiftningsförsök som 
genomförts tidigare. Med formulering syftar jag både på den ordvalsproblematik som tidigare 
redovisats men även problematiken kring att lyckas forma en lagstiftning som kan ”fånga upp” alla 
tänkbara situationer där ansvarsgenombrott. Det har även framhållits att en lagstiftning av det slag som 
föreslogs i SOU 1987:59 inte är önskvärd då den inte uppnår tillräckligt hög förutsägbarhet. 

 

2) Det svenska synsättet där vi betraktar varje aktiebolag som en enskild juridiskperson istället för att 
se koncernen som en och samma enhet. Hade vi istället valt det Tyska synsättet som betraktar en 
koncern som en enhet skulle det finnas goda möjligheter för att skapa en koncernbolagsstiftning där 
moderbolaget under vissa omständigheter genom lagstiftning skulle tvingas stå för dotterbolagets 
skulder. Trots näringslivets ovilja till en sådan lagstiftning kan man inte bortse från att den i många 
avseenden hade förstärkt borgenärskyddet för bolaget olika intressenter. 

 

3) De minskade behov av lagstiftning som påtalats med alla önskvärd tydlighet påtalades i samband 
med Prop 2001:1 kan inte heller förbises som en orsak till att arbetet med en lagstiftning om 
ansvarsgenombrott avstannat under den senaste tiden. Denna punkt kan anses väga lätt. Jag anser å 
andra sidan att den spelar en mer central roll än vad man kanske tror. Det som jag åsyftar är att om 
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situationen varit omvänd, alltså att behovet av lagstiftning ökat så hade vi med all säkerhet sett en 
högre ansträngningsnivå som möjligtvis skulle kunna rendera i en lagstiftning likt den tyska 
koncernbolagslagstiftningen.  
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8. En sammanfattning 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att finna svaret på frågan: Varför finns det ingen 
lagstiftning om ansvarsgenombrott i Sverige? Som tidigare påpekats vid ett flertal tillfällen medför 
avsaknad av lagstiftning till att vi idag enbart förlitar oss på den praxis och förarbeten som föreligger, 
samt i viss mån även de ställningstaganden och synpunkter som gjorts i doktrinen. Jag har efter bästa 
förmåga försökt att studera dessa källor för att skapa mig en ökad kunskap inom området, denna 
kunskap har sedermera utmynnat i det som främst redovisats under kapitel 7. För att detta avslutande 
kapitel inte enbart skall tendera att bli en lång uppräkning av tidigare anfört har det medvetet hållits 
kort till sin omfattning.  

För att på ett kortfattat sätt sammanfatta det som anförts tidigare i uppsatsen, och i synnerhet det som 
anförts kapitel 7 vill jag lyfta fram tre punkter som enligt mig besvarar frågan: Varför finns det ingen 
lagstiftning om ansvarsgenombrott i Sverige? Dessa punkter är: 

1) Den stora formuleringsproblematiken som kullkastat de lagstiftningsförsök som gjorts.  

2) Det svenska synsättet kring koncerner, där vi inte ser koncern som en enhet utan som enskild 

juridisk person.  

3) Det minskade behovet av lagstiftning som påtalats vid utredningar under den senaste tiden.  

Med denna redogörelse som grund konstaterar jag att mycket pekar på att vi även i framtiden kommer 

att lösa frågor om ansvarsgenombrott på samma sätt som sker för närvarande. Detta förvisso så läge vi 

inte ändrar vårt synsätt kring koncerner, då tror jag nämligen att det skulle finnas en möjlighet till en 

lagstiftning liknande den tyska koncernrätten, även om den också har sina fläckar. Så frågan är om det 

överhuvudtaget är önskvärt att eftersträva någon lagstiftning om ansvarsgenombrott? Denna fråga har 

jag valt att inte behandla i denna uppsats då den faller utanför frågeställningen men jag tycker ändå att 

frågan tål att lyftas fram vid en framtidsutblick.    
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