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1 Inledning 

1.1 Ämnet 

Varje år går cirka 5000-6000 aktiebolag i konkurs i Sverige.1 Flertalet borgenärer får 

endast lite eller ingen utdelning för sina skulder efter en konkurs. Ett ibland möjligt al-

ternativ för en sådan borgenär är att rikta betalningsanspråk mot aktiebolagets styrelse-

ledamöter enligt reglerna om personligt betalningsansvar vid kapitalbrist.2 I korthet in-

nebär reglerna om personligt betalningsansvar vid kapitalbrist att styrelsen är skyldig att 

vidta vissa bestämda åtgärder när det kan misstänkas att aktiebolagets eget kapital un-

derstiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen är bland annat skyldig att 

upprätta en kontrollbalansräkning (KBR) och kalla till en första kontrollstämma. Under-

låter eller misslyckas styrelsen att efterfölja de lagstadgade skyldigheterna, kan styrelse-

ledamöterna bli personligen och solidariskt betalningsansvarig för aktiebolagets upp-

komna skulder. Så kallat medansvar inträder för styrelseledamöterna. 

Det påstås att reglerna om personligt betalningsansvar vid kapitalbrist är de enda i 

aktiebolagslagen som näringslivet faktiskt känner till.3 Detta i första hand på grund av 

reglernas dramatiska konsekvens, d.v.s. att man i egenskap av styrelseledamot kan bli 

personligen betalningsansvarig för bolagets skulder. I andra hand kan man tänka sig att 

många långivare och leverantörer känner till kapitalbristreglernas innehåll, eftersom 

reglerna erbjuder en andra chans att få betalt för skulder efter att ett aktiebolag har gått i 

konkurs. På senare tid har det uppstått en slags andrahandsmarknad för betalningsan-

språk grundat på kapitalbristreglerna.4 På denna marknad kan en borgenär som inte fått 

utdelning i en konkurs sälja sin fordran till någon som tror sig kunna ha framgång med 

en process mot det konkursade aktiebolagets styresledamöter. Beroende på aktiebola-

gets storlek kan fordringarna handla om betydande belopp. Konsekvenserna för styrel-

sen kan även bli stora om en enskild borgenär har framgång med sin talan. Andra bor-

                                            
1 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), 
www.statistikportalen.tillvaxtanalys.se. 
2 Reglerna om personligt betalningsansvar vid kapitalbrist återfinns i aktiebolagslagen (2005:551, ABL) 
25 kap. 13-20a §§. 
3 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 255. 
4 Jfr Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 25 särskilt not 44. Fenomenet har även uppmärksammats av 
Sveriges Radio Kaliber 2010, Gamla skulder blir som nya, www.sverigesradio.se samt av Beatrice Ask, 
Vi stoppar oseriösa indrivningsföretag, Di Debatt 16 februari 2012. 
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genärer då kan tänkas vara intresserade av att följa efter och väcka en liknande talan för 

sina obetalda fordringar. 

Utmärkande för styrelsens personliga betalningsansvar är att någon skada inte be-

höver bevisas av den borgenär som påstår ansvar. Det är dock inte fråga om något strikt 

ansvar för styrelsen, utan ett presumtionsansvar.5 Om en borgenär lyckas bevisa att sty-

relsen har underlåtit att vidta de åtgärder som stadgas i kapitalbristreglerna, till exempel 

upprättande av en kontrollbalansräkning, föreligger objektiva förutsättningar för person-

ligt betalningsansvar. En ansvarsgrund har etablerats. En styrelseledamot kan i en sådan 

situation endast undvika personligt ansvar om han eller hon kan motbevisa att denne 

inte agerat försumligt i den uppkomna situationen, enligt 25 kap. 18 § st. 3 ABL. Med 

andra ord om en styrelseledamot lyckas visa att denne inte agerat med oaktsamhet eller 

culpa föreligger en så kallad ansvarsfrihetsgrund. Det personliga betalningsansvaret är 

sålunda uppdelat i en objektiv och en subjektiv del.6 Att etablera objektiva förutsätt-

ningar för personligt ansvar enligt kapitalbristreglerna är komplicerat och innebär svåra 

bevisfrågor. Denna del av kapitalbristreglerna är relativt utförligt behandlad i den aktie-

bolagsrättsliga doktrinen samt förarbeten. Ansvarsfrihetsgrunder, eller den subjektiva 

sidan av betalningsansvaret, är tvärtom inte uppmärksammat i samma utsträckning. I 

huvudsakligen förarbeten, doktrin och hovrättspraxis har förhållandevis få omständighe-

ter av nyss nämnt slag godtagits som befriar en styrelseledamot från personligt betal-

ningsansvar. Dessa är i korthet att styrelsen är delgiven missvisande information om 

bolagets ställning, att en styrelseledamot reserverar sig mot ett beslut att inte vidta åt-

gärder enligt kapitalbristreglerna, samt att en styrelseledamot har laga förfall från styrel-

searbetet.7 I praxis har även andra mer eller mindre näraliggande omständigheter åbero-

pats. 

Sett från den enskilde styrelseledamotens perspektiv är det viktigt att identifiera be-

teenden som är ursäktande i en process om personligt betalningsansvar. För en borgenär 

som står utan utdelning för sina skulder i en konkurs är det angeläget att känna till vilka 

möjliga invändningar denne kan komma att möta i en process mot den tidigare styrel-

sen. Mot denna bakgrund finns det ett praktiskt behov av att närmare utreda och analy-

                                            
5 Prop. 1987/88:10 s. 71, NJA 2009 s. 221 (s. 227) och Svernlöv & Persson Österman, Skattenytt 2014, s. 
56. 
6 NJA 2009 s. 210 (s. 219-220). 
7 Prop. 1987/88:10 s. 71-72, prop. 2000/01:150 s. 44, NJA 2012 s. 858 (s. 870 föredragande), Nerep, 
Aktiebolagsrättslig analys, s. 552-555, Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 134-136 och Oppenheimer 
m.fl., Företag i kris, s. 76. 



 

 8 

sera vilka omständigheter den inte culpösa styrelseledamoten kan åberopa för att undvi-

ka personligt ansvar.  

Som utredningen kommer att visa har de nyss uppräknade ansvarsfrihetsgrunderna 

kommit att få ett förhållandevis smalt tillämpningsområde, särskilt i praxis. Utrymmet 

för att befrias från personligt betalningsansvar som styrelseledamot med hänvisning till 

att denne inte agerat försumligt är av den anledningen i praktiken mycket litet.8 Utdömt 

personligt ansvar kan för den enskilde ledamoten likaså innebära stora ekonomiska kon-

sekvenser. Någon jämkningsgrund eller annan form av juridisk säkerhetsventil finns 

inte inom ramen för kapitalbristreglerna i den nuvarande utformningen. Uppsatsen 

kommer därför landa i slutsatsen att kapitalbristreglerna i vissa fall kan leda till ett all-

deles för strängt personligt ansvar för styrelsen. Avslutningsvis föreslås därför att en 

jämkningsregel införs för betalningsanspråk grundade på kapitalbristreglerna. En jämk-

ningsregel kan ta hänsyn till specifika omständigheter för det enskilda fallet och om 

behov finns lindra konsekvenserna av att personligt betalningsansvar döms ut. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Kapitalbristreglernas konstruktion är i korthet att den som påstår att styrelsen är person-

ligt betalningsansvarig, typiskt sett en borgenär, ska bevisa samtliga objektiva förutsätt-

ningar för ansvar. Lyckas borgenären bevisa denna del övergår prövningen till frågan 

om den enskilde styrelseledamoten har agerat försumligt. Kan en styrelseledamot bevisa 

att han eller hon inte agerat försumligt, alltså motbevisa presumtionsansvaret, undgår 

styrelseledamoten personligt betalningsansvar enligt den så kallade ansvarsfrihetsgrun-

den i 25 kap. 18 § st. 3 ABL. Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera vilka 

omständigheter en styrelseledamot kan åberopa för att undvika personligt betalningsan-

svar enligt detta lagrum. Ansvarsprövningen enligt kapitalbristreglerna består som 

nämnts i avsnitt 1.1 av två led, ett objektivt och ett subjektivt. Uppsatsens fokus är följ-

aktligen det andra och subjektiva ledet av prövningen. Den fortsatta framställningen är 

för den skull upplagd utifrån följande forskningsfrågor:  

 

• Hur ser regleringen kring personligt betalningsansvar vid kapitalbrist ut?  

                                            
8 Oppenheimer m.fl. beskriver det som "i stort sett omöjligt att vinna gehör för att man inte varit försum-
lig" se Oppenheimer m.fl., Företag i kris, s. 238. 
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• Vilka åtgärder måste styrelsen vidta till undvikande av personligt betalningsan-

svar? 

• Vilka omständigheter har godtagits som exempel på sådant aktsamt beteende att 

personligt betalningsansvar inte har utdömts för en styrelseledamot?  

1.3 Metod och material  

Uppsatsen är skriven med tillämpning av rättsdogmatisk metod. Med det avses att 

forskningsfrågorna besvaras med utgångspunkt inifrån det juridiska systemet, med be-

aktande av rättskällorna. Rättskällehierarkin som vi erkänner den i Sverige innebär att i 

fallande ordning söka svar i: lag, prejudicerande rättspraxis, förarbeten och slutligen 

doktrin.9 I syfte att koppla frågor kring kapitalbrist till den kommersiella bakgrund de är 

tillämpliga inom kommer uppsatsen genomgående att kommentera praktiska och utom-

rättsliga aspekter parallellt med de juridiska övervägandena. 

Angående materialet står kapitalbristreglerna i 25 kap. 13-20a §§ ABL i centrum. 

Dessa återges därför i sin helhet i Bilaga 1. Syftet med det är att undvika långa citat i 

texten. Regler om personligt ansvar vid kapitalbrist har funnits i över 100 år i svensk 

rätt och byggts på efter hand. För förståelse för dagens reglering kommer tidigare lydel-

ser av aktiebolagslagen och tillhörande förarbeten kort att presenteras.10 Särskilt viktig 

för framställningen är prop. 1987/88:10 som föregick införandet av ansvarsfrihetsgrun-

den i 25 kap. 18 § st. 3 ABL. Trots att det nu aktuella lagrummet är över 25 år gammalt 

finns det förhållandevis lite rättspraxis från Högsta domstolen (HD) rörande tillämp-

ningen av den. Detta motiverar användandet av avgöranden från underinstanserna för att 

ge en mer fullständig bild av rättsläget. I sammanhanget ska därför påminnas att hov-

rättsfall i enlighet med rättskälleläran inte besitter samma prejudikatvärde som avgöran-

den från HD.  

Kapitalbristreglerna och styrelsens personliga ansvar har behandlats relativt utför-

ligt i doktrinen. Som påpekats är däremot frågan om eventuella ansvarsfrihetsgrunder 

inte uppmärksammad i samma omfattning. Huvudsakligen behandlas olika ansvarsfri-

hetsgrunder av Stefan Lindskog i Kapitalbrist i aktiebolag och av Erik Nerep i Aktiebo-

                                            
9 Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 49-51 och Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 
334 och 375-376. 
10 Jfr Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 358-359. 
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lagsrättslig analys.11 Dessa framställningar är centrala och ofta hänvisade till i HD:s 

avgöranden angående kapitalbristfrågor.12 Som framställningen kommer att visa har de 

här två författarna sällan samma uppfattning om rättsläget. Här bör det uppmärksammas 

att det finns ett rättskälleproblem med att Lindskog och Nerep är starkt dominerande 

inom detta ämne. Självkritiskt vill därför uppsatsförfattaren ifrågasätta om uppsatsen i 

vissa delar lutar sig för mycket mot vad dessa två auktoriteter anser om rättsläget. Läsa-

ren görs härmed uppmärksam på denna koncentration av källor. Sistnämnda rättskälle-

problem samt avsaknaden av prejudicerande HD praxis är emellertid en av anledningar-

na till att uppsatsen överhuvudtaget skrivs. Det är viktigt att den del av kapitalbristreg-

lerna som behandlas i uppsatsen lyfts fram, eftersom den får betraktas som undanskymd 

i auktoritära rättskällor.  

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats behandlar kapitalbristreglerna i ABL. Dessa är gemensamma för samtli-

ga aktiebolag. Med hänvisning till att kapitalbristreglerna normalt inte aktualiseras i 

noterade eller publika aktiebolag kommer dessa typer av aktiebolag inte att behandlas i 

uppsatsen.13 Uppsatsen behandlar inte heller aktiemarknadsrätt och de speciella regel-

verk som gäller för det området. Att beskriva de åtgärder styrelsen åläggs att följa enligt 

25 kap. 13-20a §§ ABL till undvikande av ansvar är tekniskt svårt och därför komplice-

rat. På grund av detta kommer vissa delar att nämnas mer ytligt för att erbjuda plats åt 

det som är fokus för uppsatsen, d.v.s. ansvarsfrågor och särskilt ansvarsfrihetsgrunden i 

25 kap. 18 § st. 3 ABL.  

Under vissa förutsättningar kan personligt betalningsansvar enligt kapitalbristreg-

lerna även omfatta andra ansvarssubjekt. Här avses olika typer av företrädare för ett 

aktiebolag såsom VD, firmatecknare och aktieägare. Frågor rörande dessa subjekt 

kommer inte att behandlas utan fokus för framställningen är styrelseledamöternas per-

sonliga ansvar.  

                                            
11 Stefan Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag - Kommentarer till kap. 25:13-20 ABL, 2008 och Erik Ne-
rep, Aktiebolagsrättslig analys – Ett tvärsnitt av nyckelfrågor, 2003. 
12 Se t.ex. NJA 2009 s. 210, NJA 2009 s. 221 och NJA 2013 s. 725. 
13 Det torde vara vanligast att konkurs och därmed sammanhängande frågor om medansvar uppstår i 
mindre aktiebolag, på engelska så kallade SMEs (small and medium-sized enterprises). 
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Det personliga ansvaret enligt kapitalbristreglerna är inget skadeståndsansvar även 

om viss terminologi lånats ifrån skadeståndsrätten.14 Följaktligen kommer styrelsens 

allmänna skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § ABL inte att behandlas inom ramen för 

denna uppsats. En för uppsatsen näraliggande fråga är så kallat företrädaransvar enligt 

skatteförfarandelagen (2011:1244). Detta ansvar uppvisar flera likheter med personligt 

betalningsansvar enligt ABL och innebär att bland annat styrelseledamöter kan bli per-

sonligen betalningsansvariga för bolagets skatteskulder. Med hänvisning till uppsatsens 

syfte och utrymmesskäl kommer frågor angående företrädaransvar inte att behandlas. 

Trots att de flesta länders rättsordningar har någon form av reglering kring kapitalbrist i 

aktiebolag kommer uppsatsen uteslutande att handla om den svenska regleringen. I syfte 

att ge uppsatsen djup snarare än bredd kommer någon komparativ metod därför inte att 

användas.  

1.5 Definitioner 

Kapitalbristregler, regler om personligt betalningsansvar 

Begreppen används synonymt och avser i den här framställningen bestämmelserna i 25 

kap. 13-20a §§ ABL och används omväxlande i syfte att underlätta textens läsbarhet.  

Kapitalbrist, kritisk kapitalbrist  

Termerna används synonymt som beteckning för en situation när ett bolags samman-

lagda tillgångar inte svarar upp mot hälften av bolagets registrerade aktiekapital. I av-

snitt 2.4 och 4.1 kommer den närmare juridiska innebörden att redogöras för. 

Personligt betalningsansvar, personligt ansvar, medansvar 

Begreppen används synonymt för situationen att styrelseledamöterna i ett aktiebolag 

blir personligt betalningsansvariga för bolagets uppkomna förpliktelser enligt kapital-

bristreglerna.  

Bolag 

Med bolag avses aktiebolag. Begreppet bolag används genomgående för uppsatsen och 

termen företag är helt utelämnad.  

                                            
14 Andersson, Styrelseansvarets temporala och culpavärderande aspekter, s. 2. 
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Borgenär, bolagsborgenär 

Begreppen används synonymt som beteckning för varje fysisk eller juridisk person som 

har eller kan få en fordran på ett bolag. Begrepp som långivare används inte i framställ-

ningen.  

1.6 Disposition 

I enlighet med den metod som beskrevs ovan är uppsatsens disposition tematiskt upp-

byggd. Varje avsnitt behandlar centrala delar av kapitalbristreglerna i sin logiska ord-

ning, som sedan vävs ihop i de avslutande mer analyserande delarna av framställningen. 

Andra kapitlet inleds med att problematisera aktiebolaget som en association uppbyggt 

kring sitt aktiekapital och varför det finns regler kring kapitalkrav och kapitalbrist. Här 

berörs kortfattat diskussionen kring kravet på lägsta aktiekapital som är en central mått-

stock för kapitalbristreglerna.  

Tredje kapitlet är inkörsporten till själva kapitalbristregleringen. Här ges en kort hi-

storisk genomgång av reglernas utveckling sedan införandet år 1895. I kapitlet beskrivs 

hur reglerna i praktiken aktualiseras och en borgenär väcker talan mot den tidigare sty-

relsen efter en konkurs. Huvudsakligen utgörs kapitel tre av hur ansvarsfrågorna är kon-

struerade.  

I fjärde kapitlet behandlas kapitalbristreglernas materiella innehåll och de i lag be-

stämda åtgärderna som styrelsen ska följa för att undvika personligt ansvar. Syftet är att 

ge läsaren en förståelse för det tekniskt komplicerade regelverk som kapitalbristreglerna 

utgör och vilka trösklar som behöver passeras för att etablera förutsättningar för person-

ligt ansvar. I denna del ligger framställningen nära innehållet i rättskällorna.  

I femte kapitlet hanteras det personliga betalningsansvarets konstruktion och vissa 

näraliggande frågor. 

I sjätte kapitlet identifieras och problematiseras omständigheter med ansvarsbefri-

ande verkan så som de kommit till uttryck i rättskällorna. Avsnittet är mer analyserande 

och reflekterande och utgör uppsatsens materiella kärna. Detta kapitel kommer regel-

bundet att återknyta till de slutsatser som dragits i de föregående kapitlen. Kapitel sex 

avslutas med att föreslå att en jämkningsregel borde införas.  

I kapitel sju sammanfattas uppsatsen och några personliga reflektioner presenteras 

kring dragna slutsatser. 
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2 Aktiebolaget som en association av aktiekapital  

2.1 Aktiebolaget som en egen juridisk person  

För att ett aktiebolag ska bildas uppställer ABL ett antal skyldigheter för stiftarna, de 

som senare kommer att bli aktieägare. Av intresse för denna framställning är framförallt 

skyldigheten för aktiebolagets stiftare att vid bolagets bildande skjuta till ett belopp 

motsvarande det registrerade aktiekapitalet, 1 kap. 4 § ABL. Denna skyldighet sanktio-

neras ytterst av den så kallade tillskottsplikten i 2 kap. 15 § st. 2 ABL. Motivet för till-

skottsplikten är att ett aktiebolag vid sitt bildande ska ha en minsta kapitalbas.15 Det 

tillskjutna aktiekapitalet blir bolagets egendom och benämns som bolagets bundna egna 

kapital vilket det tas upp som i bolagets balansräkning, se 5 kap. 14 § årsredovisnings-

lagen (1995:1554, ÅRL). Kapital som bolaget lånar av externa finansiärer benämns 

motsatsvis för främmande kapital. Från aktieägarnas perspektiv kan man beskriva till-

skottet som att aktiekapitalet låses in i bolaget. Därigenom uppfyller aktiebolaget en av 

sina karakteristiska, nämligen att bolaget blir en kapitalassociation.16 Principiellt utgör 

det tillskjutna aktiekapitalet själva identiteten eller grunden för ett aktiebolag.17 Bolaget 

blir härigenom en egen juridisk person som kan rättshandla för egen räkning i eget 

namn.18 Räcker inte bolagets tillgångar för att betala bolagets skulder måste aktiebola-

get likvideras eller försättas i konkurs. Återstående tillångar skiftas därefter ut enligt 

insolvensrättsliga regler.  

2.2 Aktieägarnas frihet från personligt ansvar 

Ett aktiebolag kännetecknas av att aktieägarna inte är personligen ansvariga för aktiebo-

lagets skulder, 1 kap. 3 § ABL. Aktieägare riskerar att inte få tillbaka sitt tillskjutna 

kapital, men ansvarar i övrigt inte för de skulder som bolaget har åtagit sig men inte kan 

betala, 1 kap. 3 § ABL. Aktieägarnas frihet från personligt ansvar, eller att aktieägarna 

endast har ett begränsat ansvar för bolaget, kan sägas vara en av de grundläggande prin-

                                            
15 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 472. 
16 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 49 och 194-195. 
17 Jfr Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 49 även NJA 1988 s. 620 (s. 635 hovrät-
tens domskäl).  
18 Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt & aktiemarknadsrätt, s. 75. 
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ciper som hela aktiebolagsrätten vilar på.19 Denna princip står i kontrast till andra for-

mer av associationer där delägarna kan vara personligen ansvariga för bolagets skulder. 

Angående den typen av associationer talar man istället om personassociationer.20 Jag 

skulle därför med viss förenkling påstå att ett aktiebolag enligt huvudregeln separerar 

eller skyddar aktieägarna, och under vissa förutsättningar även bolagets anställda och 

bolagets ledning, från alla de borgenärer/avtalsparter/intressenter som aktiebolaget 

rättshandlar med. Detta torde i de flesta fall omfatta både frivilliga förpliktelser som 

bolaget ingår, såsom avtal, men också ofrivilliga förpliktelser som till exempel skyldig-

het att betala skadestånd eller skatt.21 Från denna huvudregel finns det undantag regle-

rade i lag, till exempel styrelsens personliga ansvar enligt kapitalbristreglerna.22 

I vissa utländska rättssystem uttrycks denna princip om aktieägarnas ansvar gent-

emot bolaget mer pedagogiskt genom att aktiebolagsformen i namnet förses med ordet 

begränsat av något slag. Jämför till exempel brittiska Ltd (limited company), tyska 

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, svensk översättning: bolag med begrän-

sat ansvar) eller franska SARL (Société à Responsabilité Limitée).  

Att ett aktiebolag är en egen juridisk person och att aktieägarna endast är ansvariga 

för det kapital de investerat anses vara en av de starkaste anledningarna till att aktiebo-

lag idag är den vanligaste formen för att bedriva näringsverksamhet i.23 Framförallt är 

det aktiebolagets egenskap att vara ett redskap för att hantera och sprida risker som ut-

gör dess starkaste dragningskraft.24 På ett principiellt plan kan det uttryckas som att en 

person som vill pröva sin affärsidé inte behöver riskera hela sin privata ekonomi utan 

endast det satsade aktiekapitalet, idag 50 000 kr för privata aktiebolag. Numera betrak-

tas även aktiebolag som en förutsättning för den västerländska marknadsekonomin.25 

Den brittiske domaren Lord Sumption har sammanfattat aktiebolagets betydelse och 

egenskaper i ett mycket kärnfullt citat från ett nyligen avgjort rättsfall i Storbritanniens 

högsta domstol: 

 

                                            
19 Jfr Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 56-57 och 194. Jfr HD i T 2133-14, 
punkterna 6 och 8. 
20 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 49. T.ex. handelsbolag, kommanditbolag 
eller enkelt bolag. 
21 Jfr HD i T 2133-14, punkterna 6, 8-10. 
22 Jfr SOU 1987:59 s. 43. 
23 Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt & aktiemarknadsrätt, s. 75. 
24 Jfr Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt & aktiemarknadsrätt, s. 37 och 75. 
25 Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt & aktiemarknadsrätt, s. 77-78. 
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”... limited companies have been the principal unit of commercial life for more 

than a century. Their separate personality and property are the basis on which 

third parties are entitled to deal with them and commonly do deal with 

them.”26 

 

För att leda tanken rätt kan man tänka sig ett aktiebolag som en entitet dit flera subjekt 

söker sig för att agera ihop eller tillsammans med.27 En aktieägare önskar investera 

pengar i ett projekt, en borgenär eftersträvar att låna ut pengar mot ränta, en privatper-

son söker ett arbete, en leverantör vill sälja varor eller tjänster och staten vill se skattein-

täkter skapas. Det finns därför en diskussion om olika så kallade stakeholders eller in-

tressenter till aktiebolag.28 Tanken att aktiebolaget har ett eget liv skild från sina intres-

senter är ändock den principiella utgångspunkten. Kapitalbristreglerna syftar till att i 

någon utsträckning balansera de nyss nämnda intressena när bolagets verksamhet går 

allt sämre och en konkurs kanske tornar upp sig. De ställningstaganden som nyss redo-

gjorts för bör man därför ha i åtanke vid en genomgång av kapitalbristreglerna och att 

styrelsen kan bli ansvarig för det som egentligen är bolagets förpliktelser.29 

2.3 Kapitalskyddsregler 

Som beskrivits i föregående avsnitt förutsätter uppkomsten av ett aktiebolag att ett ak-

tiekapital tillskjuts bolaget, i nuläget minst 50 000 kr för privata och 500 000 kr för 

publika aktiebolag, 1 kap. 5 och 14 §§ ABL. Eftersom bolagets borgenärer som grund-

princip endast kan kräva bolaget och inte dess aktieägare har det ansetts viktigt att re-

glera och skydda användningen av aktiebolagets eget kapital.30 För att stärka borgenä-

rernas ställning gentemot bolaget finns det därför kapitalskyddsregler i aktiebolagslagen 

som syftar till att det alltid ska finnas ett minsta belopp av kapital kvar i bolaget, till 

täckande av bolagets skulder.31 Nerep anser att kapitalskyddsreglerna är en reflex av 

                                            
26 Prest v Petrodel Resources Ltd [2013] UKSC 34, paragraph 8. 
27 Jfr Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt & aktiemarknadsrätt, s. 83. 
28 Jfr Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 23 och Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt 
& aktiemarknadsrätt, s. 83-84. 
29 Det personliga betalningsansvaret enligt 25 kap. 13-20a §§ ABL benämns ibland som en form av an-
svarsgenombrott på grund av dess liknande utseende med detta svårbestämda rättsinstitut. Termen an-
svarsgenombrott kommer på grund av förväxlingsrisk inte att användas, jfr Nerep, Aktiebolagsrättslig 
analys, s. 567, jfr även det av HD nyligen avgjorda målet T 2133-14 och SOU 1987:59 s. 12 och 43. 
30 Jfr prop. 1975:103 s. 475. 
31 Prop. 2009/10:204 s. 83. 
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aktiebolagsrättens huvudprincip: aktieägarnas frihet från personligt betalningsansvar.32 

Skyldigheten att tillföra bolaget kapital är utan verkan om inte kapitalet efter inbetal-

ning stannar kvar i bolaget. Därav namnet kapitalskyddsregler. Andersson betecknar 

detta område inom aktiebolagsrätten för kapitalsystemet som delas upp i tre stycken 

pelare: kapitaluppbyggnad, kapitalkrav och kapitalskydd.33 Andersson anser att pelarna 

är så tätt sammanbundna att om någon av dem rasar, rasar hela kapitalsystemet.34  

Med kapitaluppbyggnad avses främst tillskottsplikten, d.v.s. att aktiebolaget fak-

tiskt har ett eget kapital från sitt bildande.35  

Kapitalkrav avser i allmänhet kravet på lägsta aktiekapital. Från lagstiftarens sida 

kan regleringen kring lägsta aktiekapital användas i rättspolitiskt syfte. Kravet kan sän-

kas för att på så vis ge incitament för nya etableringar och stimulera företagande. Re-

gleringen kring kapitalkrav kan också användas i motsatt riktning. Som exempel ställs 

det betydligt högre kapitalkrav på vissa aktörer på finansmarknaden, där det finns ett 

samhälleligt intresse av stabilitet. För olika typer av värdepappersbolag kan av den an-

ledningen kraven på startkapital variera mellan 50 000 euro till 5 000 000 euro, enligt 

lag om värdepappersmarknaden (2007:528) 3 kap. 6 § 1-4. 

Med kapitalskyddsregler avses regler som skyddar det kapital som har tillförts ak-

tiebolaget. Grundtanken är att det kapital som bolaget skyltar med i sin årsredovisning, 

och som kan ligga till grund för hur externa bedömare ser på bolaget, inte får förbrukas 

hur som helst.36 Det är främst i två typsituationer som kapital förbrukas. Den första är 

att aktieägarna väljer att plocka ut pengar ut bolaget. Den andra är att bolaget går med 

förlust. Första situationen har lagstiftaren reglerat genom att olika typer av värdeöverfö-

ringar från bolaget till dess aktieägare endast kan ske i enlighet med bestämmelserna i 

17 kap. ABL.37 Reglerna i 17 kap. ABL syftar med viss förenkling till att hindra aktie-

ägarna från att tömma bolaget på pengar, till nackdel för bolagets borgenärer.38 Dessa 

regler kan annorlunda uttryckt motiveras utifrån ståndpunkten att har man väl separerat 

aktieägarna från bolaget, kan även bolaget behöva skyddas mot sina aktieägare.  

                                            
32 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 472. Se även prop. 2000/01:150 s. 34-35. 
33 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 35. 
34 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 35. 
35 Jfr Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 472. 
36 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 81. 
37 Prop. 1975:103 s. 475 och Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 194-195. 
38 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 194-195. Tidigare kallades reglerna för 
utbetalningsförbud, jfr Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 68. 
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Den andra situationen som medför att bolagets kapital försvinner är att bolaget gör 

dåliga affärer och därigenom går med förlust.39 Aktiebolag har i avsnitt 2.2 beskrivits 

som ett redskap för affärsrisker och dessa kan alltid slå fel. I en marknadsekonomi är 

det dock otänkbart att förbjuda bolag att gå i konkurs. Lagstiftaren har likväl ansett att 

det finns en bortre gräns för hur länge ett aktiebolag får gå med förlust, innan det är 

dags att i bolagsborgenärernas intresse likvidera bolaget och skifta ut de tillgångar som 

finns kvar.40 Bestämmelserna i 25 kap. 13-20a §§ ABL om tvångslikvidation på grund 

av kapitalbrist reglerar denna situation. Nämligen att styrelsen vid misstanke om kapi-

talbrist i bolaget ska vidta vissa åtgärder och i sista hand ansöka om bolagets likvida-

tion. Underlåter styrelsen att vidta nämnda åtgärder kan styrelsen bli personligt betal-

ningsansvarig tillsammans med bolaget. Kapitalbristreglerna kan därför enligt mig be-

skrivas som en balansgång mellan å ena sidan kravet på att skydda bolagets kapital. Å 

andra sidan marknadsekonomins krav på att olönsamma aktiebolag måste tillåtas att gå i 

konkurs.  

2.4 Aktiekapital 

Bland kapitalskyddsreglerna utgör det lagstadgade kravet på aktiekapital själva grund-

stommen.41 Trots beskrivningen av aktiekapitalet som låsta pengar i bolaget utgörs ak-

tiekapitalet inte av något speciellt konto med en viss summa pengar insatta. Aktiekapita-

let är endast en bokföringspost, ett konto som skall ha täckning i de övriga tillgångarna i 

bolaget.42 Tillskjutande av aktiekapital kan därför ske som apportegendom till bolaget. 

Med andra ord tillgångar som bolaget kan behöva i sin verksamhet: maskiner, inventari-

er eller liknande, 2 kap. 6 § ABL. Värdet på apportegendomen tas upp som aktiekapital 

men några kontanta medel är det inte frågan om.  

Utomlands pågår en trend att minska eller helt slopa kravet på lägsta aktiekapital. 

Storbritannien är kanske det land som gått längst där det numera endast krävs 1 pund för 

att starta ett motsvarande brittiskt aktiebolag, limited company.43 I Sverige har det under 

en tid pågått en diskussion om aktiekapitalets syfte och om kravet borde slopas helt. Så 

sent som år 2010 sänktes detta krav för privata aktiebolag från 100 000 kr till 50 000 

                                            
39 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 195. 
40 Prop. 2000/01:150 s. 34, NJA 2013 s. 725 (s. 733) och Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 473. 
41 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 12. 
42 Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt & aktiemarknadsrätt, s. 27. 
43 Dir. 2007:132 s. 3. 
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kr.44 Det konstaterades i utredningen som föregick lagändringen att aktiekapitalet haft 

en historiskt stor betydelse som borgenärsskydd.45 Den principiella utgångspunkten för 

krav på lägsta aktiekapital har varit att samtliga bolagsborgenärer har ett starkt intresse 

av att ett skuldsatt bolag har någon form av buffert om verksamheten börjar gå dåligt. 

Aktiekapitalet som marginal mellan tillgångar och skulder har därför betraktats som en 

sådan buffert till skydd för borgenärernas skulder.46 Ett högre aktiekapital innebär från 

borgenärernas perspektiv en större säkerhet för att skulden kan betalas när den förfaller.  

Utredningen konstaterade att dessa utgångspunkter inte gör sig gällande lika starkt 

längre. Någon reell höjning av aktiekapitalet har inte skett sedan år 1895 och utredning-

en påpekade istället att penningvärdets försämring inneburit att kravet i praktiken sänkts 

år efter år.47 Aktiekapitalets borgenärsskyddande funktion beskrivs idag som teoretisk, 

främst på grund av det förhållandevis låga beloppet.48 Ett argument för att aktiekapital-

kravet i sin helhet borde slopas är att borgenärer i stor utsträckning inte nöjer sig med 

aktiekapitalet som säkerhet för eventuella lån till ett aktiebolag. Borgenärer försöker 

istället avtalsvägen konstruera olika typer av garantier:49 Vanligt är att kräva personlig 

borgen av huvudaktieägaren vid lån till mindre aktiebolag och fåmansbolag. Att kräva 

moderbolagsgarantier för ekonomiskt svaga dotterbolag eller uppställa ett krav på åter-

tagandeförbehåll vid leverans av varor.50 Särskilt bland mindre nystartade aktiebolag är 

personlig borgen vanligt för alla typer av lån. Detta får till konsekvens att aktiebolagets 

grundprincip om aktieägarnas frihet från personligt ansvar inte fyller sitt syfte.51 I dis-

kussionen framförs dessutom helt andra typer av argument som rättfärdigar kravet på 

aktiekapital. Såsom en slags seriositetsstämpel för aktiebolag som associationsform 

eller som hinder mot ekonomisk brottslighet.52  

Som ett alternativ till dagens krav på aktiekapital föreslås två alternativ. Antingen 

höja kravet så mycket att det fyller den påstådda funktionen och utgör en substantiell 

buffert för bolagets skulder. Alternativt att sänka kravet ytterligare i syfte att minska 

tröskeln att starta bolag i aktiebolagsform.53 Som illustration av att diskussionen fortfa-

                                            
44 Genom prop. 2009/10:61.  
45 SOU 2008:49 s. 82-83. 
46 SOU 2008:49 s. 82 och 126. 
47 SOU 2008:49 s. 82. Jfr Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt & aktiemarknadsrätt, s. 290. 
48 SOU 2008:49 s. 82-83, Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 21-22 och Eklund & 
Stattin, Aktiebolagsrätt & aktiemarknadsrätt, s. 42. 
49 SOU 2008:49 s. 12 och 83 och prop. 2009/10:61 s. 10. 
50 Jfr SOU 2008:49 s. 87. 
51 Jfr Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 196. 
52 SOU 2008:49 s. 86-87. 
53 Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt & aktiemarknadsrätt, s. 294. 
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rande är aktuell kan nämnas att dåvarande näringsministern Annie Lööf så sent som i 

april 2014 i en debattartikel argumenterade för att kravet på lägsta aktiekapital bör sän-

kas till 1 krona.54  

Trots diskussionen kring aktiekapitalets existens och syfte har aktiekapitalet fortfa-

rande stor praktisk betydelse. För kapitalbristreglerna är kravet på aktiekapital centralt 

eftersom det utgör den måttstock som en eventuell kapitalbrist mäts emot. Kapitalbrist-

reglerna blir tillämpliga om ett aktiebolag lider av så kallad kritisk kapitalbrist. Så är 

fallet när bolaget saknar täckning för halva aktiekapitalet, enligt 25 kap. 13 och 14 §§ 

ABL. Sänkningen av aktiekapitalet från tidigare 100 000 kr till nuvarande 50 000 kr kan 

därför få till konsekvens att ett bolag med full täckning för aktiekapitlet nästkommande 

dag gör en löneutbetalning och till följd av detta lider av kritisk kapitalbrist.55 Enligt 

mig har sänkningen av aktiekapitalet inneburit att marginalerna för kritisk kapitalbrist 

har minskat och styrelsen därmed blivit mer exponerad för personligt betalningsansvar. 

Risken att styrelsen gör en felaktig bedömning av en affärshändelse som omfattar sum-

mor kring 25 000 kr får betraktas som stor. Att sitta i ledningen för ett så kallat 50 000-

kronorsbolag kan, beroende på verksamhetens art, från styrelsens perspektiv därför be-

skrivas som en delvis medveten tagen risk.56 Kapitalbristreglerna utgör därför ett inci-

tament för åtminstone styrelsen att ha ett högt aktiekapital i bolaget. En konsekvens som 

inte riktigt står i överensstämmelse med den nyligen genomförda sänkningen av aktie-

kapitalkravet. 

2.5 Borgenärsskyddsregler och aktieägarskyddsregler 

Reglerna i aktiebolagslagen brukar traditionellt delas upp i regler uppställda till förmån 

för aktieägarna och regler uppställda till förmån för borgenärerna.57 Borgenärsskydds-

reglerna syftar till att skydda borgenärernas intressen, typiskt sett genom att säkra ett 

bolags betalningsförmåga. Kapitalskyddsreglerna utgör kärnan av aktiebolagslagens 

borgenärsskydd. Borgenärsskyddsreglerna motiveras av att borgenärerna, och staten i 

form av skatteborgenär, har ett intresse i bolagets tillgångar och att det med detta intres-

se följer ett visst kontrollbehov.58 Hur detta kontrollbehov yttrat sig visar sig i de av-

                                            
54 Annie Lööf, Låt det kosta 1 krona att starta aktiebolag, Aftonbladet Debatt 2 april 2014. 
55 Jfr Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 332. 
56 Jfr prop. 1982/83:139 s. 9 om så kallade 50 000-kronorsbolag. 
57 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier – särskilt om kapitalskyddet, s. 14. 
58 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 196. 
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vägningar som gjorts i olika borgenärsskyddsregler, till exempel i reglerna om tvångs-

likvidation på grund av kapitalbrist. Det är vidare en grundläggande aktiebolagsrättslig 

princip att borgenärsskyddsregler är tvingande och att bolaget eller aktieägarna därför 

inte får handla i strid mot dem.59 Borgenärsskyddsreglernas tvingande natur särskiljer 

dem från de regler i aktiebolagslagen som uppställs i aktieägarnas intresse. Aktieägar-

skyddsregler betraktas av mer dispositiv karaktär och kan därför frångås om samtliga 

aktieägare samtycker till avvikelsen, vilket ger uttryck för den så kallade SAS-

principen.60  

2.6 Intressekonflikten mellan aktieägare och borgenärer 

Huvuddragen i denna klassiska aktiebolagsrättsliga intressekonflikt bygger på tanken att 

aktieägarna respektive borgenärerna har olika mycket att förlora beroende på hur ett 

bolags verksamhet sköts.61 I och med att aktieägarna inte svarar för mer än satsat kapi-

tal, anses det finnas en inbyggd risk för missbruk eller överdrivet risktagande från aktie-

ägarnas sida vid driften av deras bolag.62 Aktieägarnas insats i relation till den risk de 

utsätts för kan principiellt beskrivas som låg. Borgenärer som endast kan vända sig till 

bolagets tillgångar för att kräva eventuella fordringar har däremot mycket att förlora på 

överdrivet risktagande från bolagets sida, i synnerhet om stora lån eller krediter har 

getts. I grunden kan denna intressekonflikt sägas handla om hur mycket som står på spel 

att förlora för inblandade parter. Genom att undersöka hur stor andel av ett bolags rörel-

sekapital som består av lån från borgenärer och hur mycket som aktieägarna har skjutit 

till, kan man skapa sig en uppfattning om vem som har mest att förlora om bolaget för-

sätts i konkurs.  

Intressekonflikten blir särskilt aktuell när ett bolags affärer går allt sämre och en in-

solvenssituation kan vara nära. Ett insolvent bolag drivs huvudsakligen på borgenärer-

nas risk.63 Man kan uttrycka det som att vid en viss tidpunkt är det bättre för borgenä-

rerna att likvidera bolaget och skifta ut de tillgångar som fortfarande finns i behåll. Ak-

tieägarna anses som kollektiv istället väsentligen mer riskbenägna i en sådan situation. 
                                            
59 Principen kom till uttryck i NJA 1951 s. 6 I och II där HD uttalade att reglerna ska bereda rättskydd 
även för tredje man. Jfr Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 13. 
60 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier – särskilt om kapitalskyddet, s. 14 och Eklund & Stattin, Aktiebo-
lagsrätt & aktiemarknadsrätt, s. 186. Vanligtvis handlar det om att avvika från olika procedurregler i ABL 
i syfte att förenkla driften av bolaget.  
61 Jfr Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 197. 
62 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 57 och 196-197. 
63 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 254. 
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Det är naturligt att en aktieägare eller företagare vars verksamhet går allt sämre in i det 

sista försöker rädda bolaget och med kanske obefogad optimism tror att utvecklingen 

slutligen ska vända.64 Från en aktieägares perspektiv kan det vara fullt rationellt att dri-

va verksamheten vidare med hopp om att utvecklingen någon gång i framtiden ska vän-

da. Från strikt bolagsrättslig mening skulle jag beskriva priset för denna chansning till 

insatt aktiekapital.  

Intressekonflikten mellan aktieägare och borgenärer är således central vid en analys 

av kapitalbristreglerna och särskilt för förståelsen av de åtgärder som styrelsen ska vidta 

och inom vilka tidsfrister detta ska ske. I korthet är det först när styrelsen har försuttit en 

sådan tidsfrist som personligt ansvar inträder. I följande kapitel kommer kapitalbristreg-

lernas närmare utformning därför att presenteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
64 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 81 och Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 46. 
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3 Kapitalbristreglernas karaktär 

3.1 Kapitalbristreglernas historia  

Den första svenska aktiebolagslagen innehöll endast 15 paragrafer och antogs år 1848, 

genom Kongl. Förordning om lag om aktiebolag d. 6 Okt 1848. I 1895 års aktiebolags-

lag (1895 års ABL) infördes regler om tvångslikvidation vid kapitalbrist. Enligt 54 § i 

1895 års ABL ansågs kapitalbrist föreligga om ”enligt en vederbörligen prövad balans-

räkning två tredjedelar av aktiekapitalet var förlorat”. Konstaterades en brist skulle 

denna läkas inom tre månader eller bolaget likvideras. Iakttogs inte detta kunde de som 

med vetskap om förhållandet bli personligen betalningsskyldiga tillsammans med bola-

get. 

Genom 98 § 1910 års aktiebolagslag var styrelsen skyldig att ”ofördröjligen” med-

dela bolagsstämman, alltså aktieägarna, när bolaget led av kapitalbrist.65 Begreppet 

ofördröjligen kom därefter att stanna kvar i lagtexten för lång tid framöver.  

I 1975 års aktiebolagslag (1975 års ABL) rymdes nästan hela kapitalbristreglering-

en i en enda paragraf, därför kallades reglerna för 13:2-bestämmelserna under lång 

tid.66 År 1981 ändrades gränsen för kapitalbrist till att halva aktiekapitalet skulle vara 

förbrukat. Tiden för läkning (rådrumsfristen) bestämdes till åtta månader.67 Av särskild 

betydelse för denna uppsats förändrades 13 kap. 2 § i 1975 års ABL år 1988 genom 

införandet av ansvarsfrihetsgrunden, SFS 1987:1246:68  

 

En styresledamot kan undgå personligt ansvar om denne lyckas visa att han el-

ler hon inte agerat försumligt.  

 

Bestämmelsen togs in i samband med att arbetstagarrepresentanter bereddes inträde till 

vissa bolagsstyrelser. Frågan om krav på försumlighet uppstod vid diskussionen om 

arbetstagarrepresentanterna skulle bära samma ansvar vid kapitalbrist som övriga leda-

                                            
65 Se NJA 1988 s. 620 (s. 642) för en av HD sammanfattad genomgång av rättsutvecklingen samt prop. 
1982/83:139 s. 6-7. 
66 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 33. 
67 Prop. 1982/83:139 s. 2 och 8-9. 
68 Prop. 1987/88:10 s. 68-72. Motsvarar nuvarande 25 kap. 18 § st. 3 ABL.  
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möter.69 Frågan besvarades jakande och vad som då benämndes som ett presumtionsan-

svar infördes.70 Som motivering anfördes mycket kort att styrelseledamöter ansågs ha 

ett intresse av att inte bli personligen betalningsansvariga om de ”iakttagit den omsorg 

som rimligen kan begäras av dem”.71  

År 2001 ändrades stora delar av 13 kap. 1975 års ABL för att i stort likna dagens 

reglering.72 Slutligen antogs år 2005 den aktiebolagslag som nu är ikraft och kapital-

bristreglerna återfinns som bekant i 25 kap. ABL. 

3.2 Aktiebolag i konkurs 

Som påpekats i inledningen går ett stort antal aktiebolag i konkurs varje år. Konkurser 

är ett naturligt inslag i en marknadsekonomi som tillåter att näringsverksamhet tar risker 

i syfte att bidra till det gemensamma välståndet. Lindskog menar att obestånd vanligtvis 

tvingar ett aktiebolag i konkurs innan kapitalbristreglerna leder till likvidation.73 Oaktat 

vilket av regelverken som hinner först med att avveckla ett bolag, kan vissa skyldigheter 

enligt kapitalbristreglerna inträda för styrelsen när bolagets verksamhet går allt sämre 

och kapital försvinner från verksamheten. Efter en genomgång av praxis är det min upp-

fattning att det i allmänhet är en säljare som sålt varor eller tjänster på kredit, men som 

inte hunnit få betalt innan bolaget försatts i konkurs, som utkräver medansvar av styrel-

sen.74 Möjligheten att rikta betalningsanspråk mot styrelsen för skulder som bolaget har 

ingått blir en slags andra chans till betalning. Enligt mitt synsätt leder kapitalbristregler-

na till att lagstiftaren under vissa omständigheter förser bolagsborgenärer med dubbla 

gäldenärer. I första hand bolaget självt, i andra hand dess styrelseledamöter.  

En borgenär som står utan utdelning i ett aktiebolags konkurs får dessutom hjälp 

från oväntat håll. Enligt konkurslagen (1987:672) 7 kap. 15 § p 4 ska konkursförvalta-

ren i förvaltarberättelsen ange vid vilken tidpunkt styrelsens skyldighet att upprätta en 

kontrollbalansräkning kan antas ha inträffat, om denna tidpunkt kan utrönas. Förvaltar-

berättelsen finns därefter tillgänglig på den tingsrätt som handlagt konkursen och kan 

begäras ut som allmän handling. Om konkursförvaltaren har uttalat sig om denna tid-
                                            
69 Prop. 1987/88:10 s. 68-69. 
70 Prop. 1987/88:10 s. 70-71. 
71 Prop. 1987/88:10 s. 70. 
72 SOU 1999:36, prop. 2000/01:150 och Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 34. 
73 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 22-23. 
74 Flest konkurser inträffar i branscherna parti- och detaljhandel samt byggverksamhet enligt Myndighe-
ten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), 
www.statistikportalen.tillvaxtanalys.se. 
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punkt kan den borgenär som står utan utdelning i en konkurs göra en uppskattning om 

dennes fordran på bolaget uppstod vid eller efter denna tidpunkt. Detta kan, enligt min 

uppfattning, vara en av orsakerna till att det uppstått bolag som specialiserar sig på att 

gå igenom förvaltarberättelser för konkursade aktiebolag i syfte att bedöma utsikterna 

för en process om personligt betalningsansvar.75 Bedöms utsikterna som goda för att 

rikta anspråk mot styrelsen, kan kontakt tas med de borgenärer som inte fått någon ut-

delning. En process kan därefter drivas i annans namn men på egen risk, i utbyte mot en 

del av vinsten vid framgång.76 Fenomenet har främst kritiserats på grund av det starka 

inslaget av uppsökande verksamhet.77 Det förekommer också att borgenärer säljer sin 

obetalda skuld till den här formen av indrivningsbolag. Historiskt har processer om 

medansvar inletts flera år efter själva konkursen.78  

De motstående intressena är styrelseledamöternas berättigade krav att kunna gå vi-

dare efter en inträffad konkurs respektive borgenärernas möjlighet att få betalning för 

sina fordringar.79 Lagstiftaren har delvis balanserat denna avvägning till styrelseledamö-

ternas favör genom att så sent som år 2013 införa en treårig preskription för anspråk 

enligt kapitalbristreglerna, 25 kap. 20a § ABL.80  

3.3 Kapitalbristreglernas konstruktion 

Reglerna om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist, 25 kap. 13-20a §§ ABL, är i 

korthet uppbyggda enligt följande.  

  

• När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det re-

gistrerade aktiekapitalet (kritisk kapitalbrist) ska styrelsen genast upprätta och 

låta bolagets revisor granska en första kontrollbalansräkning (KBR 1).81  

 

• Visar KBR 1 att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade ak-

tiekapitalet, ska styrelsen snarast möjligt kalla till bolagsstämma (första kon-

                                            
75 Jfr Sveriges Radio Kaliber 2010, Gamla skulder blir som nya, www.sverigesradio.se. 
76 Sveriges Radio Kaliber 2010, Gamla skulder blir som nya, www.sverigesradio.se. Jfr Lindskog i Fest-
skrift till Heuman, s. 337 angående så kallade vinstdelningsavtal. 
77 Sveriges Radio Kaliber 2010, Gamla skulder blir som nya, www.sverigesradio.se. 
78 Ds. 2011:45 s. 7 och 12-13, 15. Fram till år 2013 gällde vanlig preskription på 10 år för betalningsan-
språk enligt kapitalbristreglerna. 
79 Ds. 2011:45 s. 19-20. 
80 SFS 2013:143. 
81 25 kap. 13 § ABL. 
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trollstämman) som ska pröva om bolaget ska träda i likvidation eller drivas vida-

re i syfte att läka kapitalbristen.82  

 

• Fattar bolagsstämman beslut om att driva bolaget vidare, har bolaget en tidsperi-

od om åtta månader att läka kapitalbristen (rådrumsfristen). Därefter ska en 

andra kontrollstämma hållas och en andra kontrollbalansräkning läggas fram 

(KBR 2).83  

 

• Utvisar KBR 2 att kapitalbristen är helt läkt är den kritiska situationen över. Vi-

sar däremot KBR 2 att aktiekapitalet inte är fullt återställt, ska styrelsen ansöka 

om bolagets likvidation hos tingsrätten inom två veckor.84  

 

Styrelsens ovan uppräknade skyldigheter beskrivs som ett handlingsmönster som ska 

iakttas när det finns skäl att misstänka kapitalbrist.85 Handlingsmönstret ålägger styrel-

sen en rad skyldigheter och så länge dessa iakttas inom uppsatta tidsfrister inträffar ing-

et för styrelsens del. Underlåter däremot styrelsen att agera enligt handlingsmönstret 

befinner sig styrelsen i dröjsmål.86  I 25 kap. 18 § st. 1 ABL är styrelsens personliga 

betalningsansvar uppbyggt som en uppräkning av olika ansvarsgrunder, vilka närmare 

bestämt är att styrelsen har underlåtit att:  

 

• Vid misstanke om kapitalbrist upprätta KBR 1 och låta revisorn granska denna. 

• Vid konstaterad kapitalbrist kalla till första kontrollstämma. 

• Efter rådrumsfristens utgång och fortsatt kritisk kapitalbrist ansöka hos tingsrät-

ten om bolagets likvidation. 

 

Uttryckt annorlunda föreligger en ansvarsgrund för styrelsen när styrelsen har underlåtit 

att agera enligt någon av de ovan uppräknade grunderna. I korthet har en ansvarsperiod 

eller medansvarsperiod börjat löpa och det är i sådana situationer som personligt betal-

ningsansvar inträder för styrelseledamöterna i objektiv mening. Samtliga styrelseleda-

                                            
82 25 kap. 15 § ABL. 
83 25 kap. 16 § ABL. 
84 25 kap. 17 § ABL. 
85 NJA 2005 s. 792 (s. 802), NJA 2013 s. 725 (s. 734) och Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 18-20. 
Även begrepp som handlingsschema, aktivitetsplikt och likvidationsåtgärder förekommer i doktrinen. 
86 Prop. 2000/01:150 s. 50. 
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möter blir under denna period kollektivt och solidariskt ansvariga för eventuella förplik-

telser tillsammans med bolaget, 25 kap. 18 § st. 1 ABL.87  

Styrelsens dröjsmål kan ta sig uttryck i att styrelsen inte agerar överhuvudtaget eller 

agerar försent. I en process om medansvar är det därför centralt att först identifiera att 

en skyldighet för styrelsen har inträtt, t.ex. skyldighet att upprätta en KBR 1. Därefter 

konstatera vid vilken tidpunkt detta senast skulle ha skett. Först när det kan konstateras 

att styrelsen är i dröjsmål inträder en ansvarsgrund. En i praktiken vanlig situation tycks 

vara att ett bolag går i konkurs innan någon misstanke om kapitalbrist ens har uppstått.88 

Skyldighet att upprätta en KBR 1 kan icke desto mindre ha inträtt. Styrelsen har i den 

situationen underlåtit att agera och ett utrymme har skapats att föra en talan om medan-

svar. Av de uppräknade åtgärderna synes skyldigheten att upprätta KBR 1 vara den 

mest betungande och således den som oftast aktualiseras i en process.89 Övriga ansvars-

grunder innehåller inte samma svåra bedömningar för styrelsen. 

Syftet med det föreskrivna handlingsmönstret är att kapital ska tillföras ett bolag 

med kapitalbrist eller att en kontrollerad avveckling inleds i tid.90 Styrelsens personliga 

betalningsansvar fungerar därmed som ett påtryckningsmedel för att uppnå detta, efter-

som det är först vid styrelsens underlåtelse att agera som det personliga ansvaret inträ-

der.91 Det föreskrivna handlingsmönstret är i egentlig mening inte utformat som en 

skyldighet utan snarare som en möjlighet. Det är fullt tillåtet att driva vidare ett bolag 

med kapitalbrist. Men den personliga risken i form av att bli medansvarig för bolagets 

förpliktelser är stor. En fortsatt drift trots kapitalbrist och medansvar kan dock tänkas 

vara en nödvändig utväg för särskilt mindre aktiebolag i en uppstartningsfas.  

I en aktiebolagsrättslig kontext är personligt betalningsansvar för styrelsen en 

mycket allvarlig sanktion eftersom den avviker från huvudregeln som ligger bakom 

aktiebolagsformen. Nämligen bolaget som en egen juridisk person med ansvar för sina 

egna skulder. Kapitalbristreglerna kan därmed innebära att bolaget delar betalningsan-

svaret för sina skulder med styrelsen. Av den anledningen har det blivit vedertaget att 

tala om styrelsens medansvar.92 Namnet till trots är det ansvarsfrågorna i kapitalbrist-

                                            
87 Jfr prop. 1987/88:10 s. 70. 
88 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 20 not 28 och s. 21-22. 
89 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 335. 
90 Prop. 2000/01:150 s. 35. 
91 NJA 2013 s. 725 (s. 734) och prop. 2000/01:150 s. 43. 
92 NJA 2009 s. 221 (s. 228), NJA 2013 s. 725 (s. 733) och Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 19 not 
24. 
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reglerna som skänkt reglerna stor uppmärksamhet, och inte tvångslikvidationen av ak-

tiebolaget i sig.  

Styrelsens handlingsmönster till undvikande av personligt ansvar är fyllt av flera 

tidsfrister. Vid en översiktlig läsning av handlingsmönstret i 25 kap. 13-20a §§ ABL ges 

intryck av att skyldigheterna inträder med all hast. Som utredningen kommer att visa 

ryms dock vissa tidsrymder i processen från att misstanke om kapitalbrist har uppstått. 

De olika tidsrymderna är heller inte absolut bestämda utan kan påverkas av enskilda 

omständigheter hänförliga till det krisdrabbade bolaget. Från första misstanken av kapi-

talbrist till rådrumsfristens utgång är det en förhållandevis lång period, särskilt i relation 

till det låga kravet på aktiekapital. Eftersom det personliga ansvaret förutsätter dröjsmål 

i förhållande till skyldigheterna i handlingsmönstret, kommer de olika tidsfristerna i 

styrelsens handlingsmönster att belysas i nästföljande kapitel. 
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4 Styrelsens handlingsmönster  

4.1 Misstanke om kritisk kapitalbrist 

Styrelsen ska genast upprätta och låta en revisor granska KBR 1 vid två alternativa situ-

ationer: när det finns skäl att anta att aktiekapitalet är förbrukat till mer än hälften, eller 

att bolaget saknar tillgångar vid ett utmätningsförsök, 25 kap. 13 § ABL. Det är den 

förstnämnda situationen, att aktiekapitalet antas vara förbrukat, som främst vållat pro-

blem i rättstillämpningen.93 I förarbetena benämns detta som att den kritiska gränsen har 

passerats.94  

Styrelsens skyldighet att upprätta KBR 1 inträder vid den tidpunkt när det finns skäl 

att misstänka att den kritiska gränsen har passerats. Denna omständighet utlöser styrel-

sens handlingsplikt enligt handlingsmönstret i kapitalbristreglerna.95 Av den anledning-

en har denna tidpunkt kommit att kallas misstanketidpunkten.96 

Styrelsens skyldigheter gentemot det bolag de är anförtrodda att leda kan beskrivas 

som omfattande enligt 8 kap. 4-5 §§ ABL, särskilt vad gäller ekonomiska frågor.97 En-

ligt 8 kap. 4 § ABL ska styrelsen fortlöpande bedöma bolagets ekonomi. Detta är en av 

styrelsens huvuduppgifter. I praxis om medansvar tycks det emellertid vara vanligt att 

styrelsen invänder att den inte haft någon anledning att misstänka någon kapitalbrist. 

Vid en talan om medansvar är det borgenären som i egenskap av kärande har att bevisa 

att styrelsen hade skäl att misstänka kapitalbrist. Faktorer som är lätt iakttagbara, såsom 

negativ branschutveckling, kan vara till hjälp vid den sortens bevisfrågor. Som en fram-

kallande faktor som ger skäl att misstänka kapitalbrist nämner Nerep att bolagets verk-

samhet under en längre tid gått allt sämre, marknaden i allmänhet viker eller att större 

samhälleliga förändringar i övrigt kan tänkas ha påverkat bolaget negativt.98 I NJA 2009 

s. 210 uttalade HD att det är tillräckligt att någon i styrelsekretsen insett eller borde ha 

                                            
93 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 477. 
94 Prop. 2000/01:150 s. 95. 
95 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 258 och Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 326. Jfr av-
snitt 3.3. 
96 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 147 not 4. 
97 Jfr prop. 1997/98:99 s. 78-81. 
98 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 478. 
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insett bolagets kapitalbrist, för att denna insikt ska smitta av sig till hela styrelsekret-

sen.99 

Kravet på misstanke har genom rättsutvecklingen kommit att kompletteras med ett 

krav på att bolaget också måste lida av faktisk kapitalbrist för att skyldighet att upprätta 

KBR 1 ska inträda.100 Detta är numera kodifierat i 25 kap. 18 § st. 4 ABL. Bevisbördan 

ligger som nämnt på borgenären som påstår medansvar, men beviskravet är sänkt från 

vad som vanligtvis gäller i tvistemål.101 Mot bakgrund härav har HD uttalat att en pro-

cess om medansvar i praktiken kommer att handla om vid vilken tidpunkt en borgenär 

kan bevisa att bolaget led av faktisk kapitalbrist.102 Det finns en stark presumtion för att 

styrelsen vid den tidpunkten också borde ha fattat misstanke om att kapitalbrist före-

låg.103  

I ett hovrättsfall från 2006 bestämdes dock olika datum när kritisk kapitalbrist fak-

tiskt uppstått och när styrelsen borde ha misstänkt detsamma.104 I avgörandet ansågs det 

aktuella bolaget lida av kapitalbrist redan den 31 december 2003, men styrelsens miss-

tanke om detta inträdde inte förrän den 22 januari 2004. Konsekvensen av avgörandet 

blev att styrelsens skyldighet att upprätta KBR 1 inte heller utlöstes förrän den 22 janua-

ri 2004. Det har därför kommit att kallas att skyldigheten att upprätta KBR 1 förutsätter 

både befarad och faktisk kapitalbrist.105 Hovrättsavgörandet ger stöd för resonemanget 

att nyss nämnda presumtion är en presumtion som kan brytas, till styrelseledamöternas 

fördel. 

4.2 Skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning 

Finns det skäl att misstänka kapitalbrist ska styrelsen genast upprätta KBR 1. Som nam-

net avslöjar fyller KBR funktionen som kontrollinstrument för bolagets ekonomiska 

ställning i allmänhet och för frågan om faktisk kapitalbrist föreligger.106 Enligt 25 kap. 

14 § ABL upprättas en kontrollbalansräkning enligt tillämplig lag om årsredovisning, 

vilket för det stora flertalet aktiebolag är ÅRL. Andra redovisningsregler kan främst 

                                            
99 NJA 2009 s. 210 (s. 219). 
100 NJA 1988 s. 620. 
101 NJA 1988 s. 620 och NJA 1993 s. 484. 
102 NJA 2009 s. 210 (s. 220). 
103 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 482. 
104 Hovrätten för Västra Sverige T 2383-06. 
105 Svernlöv & Persson Österman, Skattenytt 2014, s. 54 och Svea hovrätt T 1426-98. 
106 Prop. 2004/05:85 s. 873. 
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komma ifråga för försäkringsaktiebolag, bankaktiebolag eller värdepappersbolag.107 

KBR är i huvudsak som en vanlig balansräkning. Beräkningen av bolagets eget kapital 

får dock göras lite mer generös i KBR än i den vanliga redovisningen, 25 kap. 14 § 

ABL.108 En kontrollbalansräkning kan därför ge en mer positiv bild av bolagets ekono-

miska ställning än vad som skulle framgå av bolagets årsredovisning.109 Enligt HD är 

tanken att livskraftiga bolag inte ska tvingas i likvidation med onödig värdeförstöring 

som konsekvens.110 Frågor av detta slag är exempel där redovisningsrätten påverkar 

bolagsrätten i stor utsträckning.  

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen slagit fast att vad som utgör eget kapital i 

ett aktiebolag grundar sig på bolagets redovisning, särskilt balansräkningen.111 Bolagets 

redovisningsrättsliga klassificering av en post, som till exempel eget kapital eller skuld, 

får betydelse för den bolagsrättsliga bedömningen av vad som är eget kapital.112 Min 

uppfattning är därför att ställningstaganden i redovisningen kan få stort genomslag för 

kapitalbristfrågorna, eftersom marginalerna för täckning av aktiekapitalet kan vara 

mycket små.113 I förarbetena har värderingsfrågorna i KBR kommenterats med att om 

det är uppenbart att det enligt 25 kap. 14 § ABL finns dolda övervärden i bolaget, som 

alltså inte syns i den offentliga redovisningen, behöver en KBR 1 överhuvudtaget inte 

upprättas.114 Till undvikande av framtida bevissvårigheter ska ett sådant ställningssta-

gande noteras i styrelseprotokollet som bevismedel för att frågan har behandlats.115  

Från en styrelseledamots perspektiv är frågor av detta slag laddade med viss osä-

kerhet. En missbedömning av tillgångsmassorna i bolaget eller eventuella dolda över-

värden kan få till konsekvens att bolaget faktiskt led av kapitalbrist och att kontrollba-

lansskyldighet därmed inträtt. En borgenär å sin sida som endast har tillgång till ett bo-

lags offentliga redovisning, genom exempelvis betaltjänsten Näringslivsregistret hos 

Bolagsverket, kan ha svårt att bedöma ett bolags dolda övervärden eller värdet på bola-

gets tillgångar överhuvudtaget. En borgenär som påstår att tillgångarna i en KBR eller 
                                            
107 Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lag (1995:1650) om 
årsredovisning i försäkringsföretag. Jfr prop. 2000/01:150 s. 37-38 och Andersson, Johansson & Skog, 
Aktiebolagslagen – En kommentar. Del III, 25:29. 
108 Jfr Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 259. Jfr 2 kap. 4 § p 3a ÅRL som stadgar att värderingen 
i balansräkningen ska ske med rimlig försiktighet. 
109 NJA 2012 s. 858 (s. 872). Jfr 2 kap. 3 § ÅRL som stadgar att en (vanlig) balansräkning ska ge en rätt-
visande bild av bolagets ställning och resultat.  
110 NJA 1993 s. 484 (s. 505). 
111 HFD 2014 ref 10. 
112 HFD 2014 ref 10 (s. 4) och Tivéus, Skattenytt 2014, s. 276-277. 
113 Jfr Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 59. 
114 Prop. 2000/01:150 s. 91. 
115 Prop. 2000/01:150 s. 91. 
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balansräkning är felaktigt värderade måste också bevisa detta, se NJA 2012 s. 858. I 

praxis om medansvar har frågor angående det konkursade bolagets kapitalsituation 

emellanåt kommit att ta en stor del av prövningen i anspråk. Som exempel kan nämnas 

värdering av pågående entreprenadarbeten eller utestående fordringar.116 Min uppfatt-

ning är att regleringen med denna utformning inte är till förmån för någon av parterna. 

Särskilt vid beaktande att frågan om värdering kommer upp först i en efterföljande pro-

cess om medansvar. Kontrollbalansskyldigheten tycks vara den ansvarsgrund som flest 

borgenärer lägger till grund för en process mot styrelsen. En tänkbar lösning på osäker-

heten när kontrollbalansskyldighet inträder är att införa striktare redovisningsregler för 

aktiebolag och därigenom tydliggöra startpunkten för denna skyldighet. Alternativt att 

knyta kontrollbalansskyldigheten till exempelvis ett bolags insolvens och inte insuffici-

ens som sker i nuläget.117 

4.3 Upprättandefristen 

Har skyldighet att upprätta en KBR 1 inträtt ska detta ske inom tidsfristen genast enligt 

25 kap. 13 § ABL. Lindskog benämner denna period till upprättandefristen.118 Detta är 

den första tidsrymd styrelsen ska iaktta enligt kapitalbristreglerna. I ett hovrättsfall från 

1989 har upprättandefristen bestämts till högst någon eller ett par månader.119 Senare 

förarbeten och HD i NJA 2005 s. 792 har bekräftat den ståndpunkten.120 Lindskog häv-

dar dock att upprättandefristen är relativt bestämd och beroende på verksamhetens om-

fattning kan olika lång tid godtas.121 Även förarbetena uttalar att bedömningen får ske 

från fall till fall.122 Som exempel från praxis bestämdes upprättandefristen i ett senare 

hovrättsfall till endast en månad.123 I avgörandet uttalade Svea hovrätt att svårighetsgra-

den med att sammanställa den ekonomiska informationen i bolaget kan påverka vilken 

tid styrelsen har till förfogande för upprättande av KBR 1. I avgörandet ansågs styrelsen 

haft bra kontroll över den ekonomiska situationen och att upprättande av KBR 1 egent-

                                            
116 Svea hovrätt i T 1426-98 och T 7054-12.  
117 Svernlöv och Engerstedt, Balans nr 5 2009. Insufficiens innebär att skulderna överstiger tillgångarna. 
Insolvens innebär oförmåga att betala förfallna skulder. 
118 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 52. 
119 RH 1989:43. 
120 Prop. 2000/01:150 s. 91. 
121 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 55. Jfr även Andersson, Johansson & Skog, Aktiebolagslagen – 
En kommentar. Del III, 25:28. 
122 Prop. 2000/01:150 s. 91. 
123 Svea hovrätt T 1426-98. 
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ligen handlade om att sammanställa och analysera enkel ekonomisk information.124 

Hovrätten uttalade att det ankommer på styrelseledamöterna som ansvaret riktas mot att 

föra bevisning om en längre tidsfrist ska godtas. Det blir således upp till parterna i pro-

cessen att föra bevisning i den riktning de önskar att bedömningen av upprättande-

fristens längd ska ske. En tolkning av hovrättsavgörandet kan få till konsekvens att des-

to bättre kontroll styrelsen har över bolagets redovisning, desto högre krav kan ställas 

till uppfyllande av rekvisitet genast för upprättande av KBR 1. 

Nerep verkar dock luta åt att upprättandefristens längd är bestämd och enligt honom 

bör den vara mellan två till sex veckor.125 För bedömningen av när styrelsen befinner 

sig i dröjsmål med kontrollbalansskyldigheten är en fast tidsfrist att föredra av främst 

förutsebarhetsskäl. En tänkbar ordning skulle därför vara att tydligare tidsbestämma 

upprättandefristen i lag.   

Ytterligare ett krav vid upprättandet av KBR 1 är att den granskas av bolagets revi-

sor, om bolaget enligt 9 kap. 1 § ABL är skyldigt att ha revisor. Utebliven revisors-

granskning har av HD ansetts som att någon KBR överhuvudtaget inte har upprättats, 

NJA 2005 s. 792. Konsekvensen av avgörandet blev att en enskild styrelseledamot blev 

betalningsansvarig för cirka 1,6 miljoner kronor. Prejudikatet torde dock inte ha någon 

bäring på de mindre aktiebolag som saknar revisorsskyldighet. Nerep hävdar mot bak-

grund av ordalydelsen i 25 kap. 13 § ABL att revisorns granskning inte omfattas av den 

i lagen uppställda tidsfristen genast, utan styrelsens skyldighet innebär endast att låta 

revisorn granska KBR 1.126 Granskningstiden för revisorn framstår därför som oregle-

rad, men vägs upp av att styrelsen bör ha en skyldighet att inte låta detta dra ut på tiden 

allt för mycket.127 Komplicerade frågor kan tänkas uppstå om revisorns granskning drar 

ut på tiden utöver det vanliga och i så fall hur styrelsens ansvar ska bedömas mot den 

bakgrunden. Revisorns roll kommer i övrigt inte att uppmärksammas inom ramen för 

denna uppsats. Detta på grund av att de bolag vars styrelseledamöter blir föremål för 

ansvar typiskt sett tillhör kategorin av mindre bolag som inte omfattas av revisorsskyl-

digheten i 9 kap. 1 § ABL.  

                                            
124 Svea hovrätt T 1426-98. 
125 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 486. 
126 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 542. 
127 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 542. 
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4.4 Första kontrollstämman 

Visar KBR 1 att bolaget lider av kapitalbrist ska styrelsen snarast möjligt kalla till bo-

lagsstämma, den första kontrollstämman, 25 kap. 15 § ABL. Snarast möjligt utgör tids-

frist nummer två, som Lindskog benämner som kallelsefristen.128 Styrelsen kan dock 

dra nytta av den längsta kallelsefristen på sex veckor enligt 7 kap. 18 § ABL. Är situa-

tionen sådan att nästkommande ordinarie bolagsstämma infaller inom sex till åtta veck-

or, anses styrelsen kunna invänta denna för framläggande av KBR 1 utan att hamna i 

dröjsmål. Underlåter styrelsen att kalla till första kontrollstämma inom föreskriven tid, 

befinner sig styrelsen i dröjsmål och en medansvarsperiod börjar löpa. 

Aktieägarna ska varken fastställa eller godkänna KBR 1 på första kontrollstämman. 

KBR utgör endast beslutsunderlag för frågan om bolaget ska träda i likvidation direkt 

eller om rådrumsfristen på åtta månader ska börja löpa i syfte att läka kapitalbristen.129    

4.5 Andra kontrollstämman  

Om bolaget konstaterats lida av kapitalbrist vid första kontrollstämman ska en andra 

kontrollstämma hållas senast åtta månader senare, 25 kap. 16 § ABL. Denna tidpunkt 

utgör slutet på rådrumsfristen. Vid andra kontrollstämman ska en KBR 2 upprättats en-

ligt samma redovisningsprinciper som KBR 1. Utvisar KBR 2 att aktiekapitalet har full 

täckning, är den kritiska situationen över och några ytterligare åtgärder behöver inte 

vidtas. Visar KBR 2 att aktiekapitalet inte är fullt täckt, har styrelsen en tidsfrist på två 

veckor att ansöka vid tingsrätten om bolagets likvidation. Underlåter styrelsen att ansö-

ka om likvidation inom denna tidsfrist inträder en medansvarsperiod. Detta utgör den 

sista tidsfristen i handlingsmönstret enligt kapitalbristreglerna. 

4.6 Läkning av kapitalbrist 

Rådrumsfristen på åtta månader utgör en av lagstiftaren gjord avvägning mellan å ena 

sidan borgenärernas intresse av att avveckling sker i tid och aktieägarnas förhoppning 

om att bolaget kan fortsätta sin verksamhet.130 Främst syftar tidsfristen till att bereda 

                                            
128 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 84. 
129 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 260. 
130 Prop. 2000/01:150 s. 35. Jfr intressekonflikten i avsnitt 2.6. 
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aktieägarna rådrum över hur den fortsatta driften av bolaget ska gå till.131 Beslutas på 

första kontrollstämman att bolaget inte ska träda i likvidation måste bolaget tillföras 

kapital under rådrumsfristen till undvikande av personligt ansvar för styrelsen. Läkning 

sker vanligtvis genom något av följande alternativ.132 

Aktieägartillskott innebär att en eller flera aktieägare skjuter till den mängd kapital 

som bolaget saknar.133 I praktiken kan det handla om summor kring 25 000 kr, betraktat 

mot bakgrund av kravet på lägsta aktiekapital. I praxis har vissa krav uppställts för att 

aktieägartillskott ska läka kapitalbristen. I NJA 1988 s. 620 uttalades att tillskottet måste 

vara villkorslöst gentemot bolaget. Tillskottet ska vara av gåvoliknande karaktär med 

resultatet att bolagets ekonomi faktiskt stärks.134 Olika varianter där krav på återbetal-

ning från bolaget ställs upp innebär att en skuld som motsvarar tillskottet, om man kan 

tala om tillskott i ett sådant fall, uppstår i bolagets balansräkning. Något verkligt till-

skott har då inte skett. Aktieägarna emellan kan däremot i aktieägaravtal komma över-

ens om hur eventuell framtida vinst i bolaget ska hanteras. I ett sådant avtal avstår de 

aktieägare som inte tillskjuter kapital från sin utdelning till dess att de gjorda tillskotten 

är täckta. Den typen av överenskommelser binder förstås inte bolaget. 

Kapitaltäckningsgarantier utgörs vanligtvis av att ett moderbolag eller annan kapi-

talstark aktieägare utfärdar en garanti eller utfästelse att vid kapitalbrist i bolaget ge ett 

aktieägartillskott som täcker bristen.135 Utfästaren måste vara betalningsduglig och, som 

nämndes om aktieägartillskott, får garantin inte vara utformad som ett lån till bolaget.  

Nedsättning av aktiekapital innebär att det registrerade aktiekapitlet sätts ned enligt 

bestämmelserna i 20 kap. ABL.136 En förutsättning för att det ska vara möjligt är att 

bolagets registrerade aktiekapital överstiger lägsta kravet på aktiekapital enligt ABL. 

Med andra ord måste det finnas ett utrymme i förhållande till lägsta kravet att ta ifrån. 

Förhållandet kallas oäkta sanering eftersom bolaget inte tillförs något nytt kapital utan 

endast flyttar om i balansräkningen.137 Metoden är möjlig eftersom kritisk kapitalbrist 

enligt ABL bestäms av vad som kan liknas vid ett procentuellt förhållande mellan aktie-

kapital och bolagets tillgångar. Lindskog har kritiserat kapitalbristreglerna för att grän-

                                            
131 Prop. 1975:103 s. 501 och Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 20-21 och 93. 
132 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 261. Jfr även prop. 2000/01:150 s. 95. 
133 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 521-522. 
134 NJA 1988 s. 620 (s. 644). Jfr även SOU 1941:9 s. 568. 
135 Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt & aktiemarknadsrätt, s. 319. 
136 Jfr prop. 2004/05:85 s. 412. 
137 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 261. Istället förlorar faktiskt bolaget tillgångar eftersom 
processen är tidskrävande och kostsam, jfr Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt & aktiemarknadsrätt, s. 318. 



 

 35 

sen för kritisk kapitalbrist inte görs beroende av det enskilda bolagets verksamhet och 

omfattning, utan vad som är registrerat aktiekapital.138 

Vinstdrivande verksamhet avser att bolaget under rådrumsfristen i sin ordinarie 

verksamhet tjänar in det belopp som saknas.  

4.7 Intressegrupper bakom handlingsmönstret 

Som avslutning på kapitel fyra ska de olika intressegrupper som ligger bakom kapital-

bristreglerna kort presenteras. Det anses motiverat eftersom kapitalbristreglerna ska 

tolkas med hänsyn till vilka intressen som är relevanta för visst fall.139 Primärt synes 

reglerna motiveras av ett gemensamt borgenärsskyddsintresse, där vissa borgenärsgrup-

per framstår som mer skyddade än andra. Sekundärt anses även bolagets aktieägare åt-

njuta visst skydd.140 Lindskog anser att medansvarets funktion är att verka handlingsdi-

rigerande för styrelsen att agera enligt handlingsmönstret.141 Utifrån den funktionen har 

Lindskog identifierat tre stycken intressegrupper och intressen.142  

4.7.1 Befintliga borgenärer, avvecklingsintresse 

På ett principiellt plan skyddas befintliga borgenärer av att aktiebolag vars verksamhet 

går allt sämre avvecklas inom viss tid.143 I och med att styrelsens handlingsmönster är 

knutet till flera tidsfrister förväntas avveckling av bolaget ske inom de tidsfrister som 

uppställs. Befintliga borgenärer har typiskt sett ett intresse av att bolaget i fråga efter en 

viss tidpunkt avvecklas snarast möjligt innan allt kapital är borta. Denna utgångspunkt 

beskrivs dock som principiell eftersom de sammanlagda tidsfristerna i kapitalbristreg-

lerna, särskilt rådrumsfristen på åtta månader, i relation till kravet på lägsta aktiekapital 

innebär att ett aktiebolag kan drivas vidare tills tillgångarna är närmast förbrukade.144 

Det medansvar som kan drabba styrelsen omfattar endast förpliktelser som uppkommer 

under medansvarsperioden. Tidigare skulder som inte har blivit betalda omfattas inte av 

                                            
138 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 22. 
139 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 257. 
140 Jfr Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 471-472. 
141 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 20. 
142 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 20-22. Lindskogs uppfattning kan anses bekräftad i NJA 2005 s. 
792. 
143 Jfr Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 20. 
144 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 21. 
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detta medansvar. Borgenärer som tillkommit under medansvarsperioden kan som 

nämnts kräva betalning från både bolaget och styrelsen. Av den anledningen skulle man 

kunna säga att det uppstår en slags konkurrens om tillgängliga medel när olika borge-

närsgrupper kan kräva betalning av olika subjekt.145  

4.7.2 Tillkommande borgenärer, varningsintresse 

Borgenärer som tillkommer eller överväger att träda i förbindelse med ett bolag under 

en medansvarsperiod anses åtnjuta visst skydd eftersom ett bolag med kapitalbrist så 

småningom tvingas i likvidation och inte kan ådra sig några nya förpliktelser.146 Där-

igenom sätts en sista punkt vid vilken verksamheten bör upplösas, alternativt att styrel-

sen inträder med medansvar för dessa förpliktelser. Skyddet kan betraktas som svagt 

eftersom styrelsens upptäckt av kapitalbrist och de åtgärder som därefter vidtas är helt 

bolagsinterna aktiviteter.147 Borgenärer som överväger att rättshandla med ett bolag 

varnas inte om eventuell kapitalbrist och att bolaget i en nära framtid kan komma att få 

svårt att betala sina skulder. HD har nyligen bekräftat att styrelsen inte heller har någon 

skyldighet att informera nya borgenärer om uppkommen kapitalbrist, NJA 2013 s. 725. 

En upprättad KBR är endast ett internt beslutsunderlag och ska inte sändas in till Bo-

lagsverket likt den vanliga årsredovisningen.148 Däremot kan det förekomma att bola-

gets revisorer gör en anteckning i revisionsberättelsen om uppstådd kapitalbrist eller att 

medansvar har inträtt.149 Den typen av uppgifter blir offentliga genom att årsredovis-

ningen sänds in till Bolagsverket, 8 kap. 3 § st. 1 ÅRL. 

4.7.3 Aktieägarna, rådrumsintresse 

Rådrumsfristen på åtta månader är uppställd i syfte att ge aktieägarna rådrum över hur 

den kritiska situationen ska hanteras i bolaget. Lindskog menar att åtta månader är att 

betrakta som en lång rådrumsfrist och att aktieägarintresset i kapitalbristreglerna därför 

fått stort genomslag.150 

                                            
145 Jfr Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 565. 
146 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 20 not 28. 
147 Även Lindskog diskuterar denna synpunkt, jfr Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 20 not 28. 
148 Jfr prop. 2004/05:85 s. 873. 
149 Så var t.ex. fallet i Hovrätten för Övre Norrland T 25-98. 
150 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 21 och Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 470-471. 
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5 Styrelsens personliga betalningsansvar  

5.1 Ansvarsperioden och uppkomna förpliktelser 

Styrelsens medansvar omfattar endast förpliktelser som uppkommer för bolaget under 

den period när styrelsen befinner sig i dröjsmål. Dröjsmål inträder senast vid den tid-

punkt då styrelsen ska agera enligt kapitalbristreglerna. Först vid den tidpunkten står det 

klart att en försummelse föreligger.151 Därefter ska en skuld hänföras till denna medan-

svarsperiod eller dröjsmålsperiod. Samtliga skulder omfattas av medansvaret, även skat-

teskulder.152 Beroende på typ av verksamhet och omfattning kan därför stora belopp 

ackumuleras under kort tid. För att omfattas av medansvaret måste dock fordringen ha 

uppkommit under medansvarsperioden. Detta kan ställa till problem vid bestämningen 

av vilka fordringar som omfattas och inte. Anledningen till att denna fråga nämns är för 

att en talan om medansvar syftar till att en skuld ska betalas. En medansvarsperiod ska-

par inte något ansvar om inte en förpliktelse har uppkommit under denna period. HD 

har i NJA 2013 s. 725 illustrerat frågan om bestämningen av när en fordran har upp-

kommit i ett mål som gällde lokalhyra. I avgörandet fortsatte bolaget med kapitalbrist 

att under en medansvarsperiod tillgodogöra sig lokalen enligt hyresavtalet, men uteblev 

med hyresinbetalningarna. HD ansåg att förpliktelser hänförliga till hyresavtalet upp-

kom för bolaget när hyresavtalet ingicks. Hyresfakturor som förföll till betalning när 

bolaget fortsatte nyttja lokalen ansågs inte uppkomna under medansvarsperioden och 

omfattades därför inte av styrelsens personliga betalningsansvar. Objektiva förutsätt-

ningar för medansvar var således inte uppfyllda.  

Beroende på avtalstyp är konsekvensen av rättsfallet att en borgenär som fortsätter 

leverera varor eller tjänster till ett bolag med kapitalbrist kan behöva avbryta rättsförhål-

landet för att sedan låta det krisande bolaget inträda på nytt. Det nya avtalet har under 

sådana förutsättningar uppkommit under ansvarsperioden.153 Som diskuterats tidigare är 

det sällan en borgenär får någon varning om att ett bolag kan närma sig likvidation, var-

för en sådan stoppningsmöjlighet kan vara svår att ta tillvara.  

                                            
151 Jfr NJA 2009 s. 221 (s. 228). 
152 Svernlöv & Persson Österman, Skattenytt 2014, s. 57 och NJA 2009 s. 221 där betalningsanspråket i 
form av en skatteskuld uppgick till 190 000 kr. 
153 Jfr Nyman, Juridisk Publikation 2014, s. 162-163. 
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Det ska noteras att styrelsens agerande i aktuellt HD avgörande, d.v.s. att bolaget 

fortsätter att tillgodogöra sig lokalen trots att betalningsduglighet saknas, är en legitim 

användning av aktiebolagsformen. En egen analys av HD:s rättsutveckling är att bero-

ende på när en skuld har uppstått kan det finnas anledning för den kärande borgenären 

att försöka argumentera för att medansvarsperioden har inträtt vid en viss tidpunkt. Det-

ta i syfte att försöka skapa överlappning mellan styrelsens ansvarsperiod och skuldens 

uppkomst. 

5.2 Ansvarsperiodens slut 

Har en medansvarsperiod börjat löpa enligt 25 kap. 18 § ABL kommer den till sitt slut 

endast om någon av tre uppräknade förutsättningar uppfylls enligt 25 kap. 20 § ABL: 

 

• Ansökan om likvidation hos tingsrätten. 

• Upprättande av en KBR som visar fullt återställt aktiekapital och som granskats 

av revisor, samt lagts fram på bolagsstämma. 

• Bolagsstämma, Bolagsverket eller domstol har beslutat om bolagets likvidation. 

 

Det krävs således aktivitet för att avbryta en medansvarsperiod, som börjat löpa på 

grund av styrelsens underlåtenhet. I NJA 2012 s. 858 konstaterade HD att för återstäl-

lande av aktiekapitalet genom läkning, punkten två, gäller även en på bolagsstämma 

fastställd reviderad årsredovisning som utvisar att kapitalbristen är läkt.154 En årsredo-

visning som utvisar full täckning av aktiekapitalet är därför enligt domen att likställa 

med en KBR 2. Eftersom en KBR omfattas av mer generösa värderingsregler kommer 

den ordinarie årsredovisningen alltid att visa ett mer försiktigt resultat. Avgörandet, som 

kommer att analyseras mer i detalj nedan, kan påstås ha bidragit till en viss uppmjuk-

ning av kapitalbristreglernas tillämpning. I fallet betonades särskilt att kapitalbristreg-

lerna ska fylla ett visst handlingsdirigerande syfte för styrelsen, men att formerna till 

uppnåendet av detsamma inte ansågs avgörande.155 

                                            
154 NJA 2012 s. 858. 
155 Jfr Oppenheimer m.fl., Företag i kris, s. 148.  
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5.3 Rättelse 

Enligt ordalydelsen i 25 kap. 18 § st. 1 ABL går det att utläsa en möjlighet för styrelsen 

att genom vad som kommit att kallas rättelse avbryta den medansvarsperiod som lö-

per.156 I lagtexten utrycks styrelsens medansvar som så länge styrelsens underlåtenhet 

består. Motiveringen till att rättelse ska leda till att medansvaret upphör är att styrelsen 

under en ansvarsperiod ska kunna rätta den underlåtelse som utlöst ansvaret.157 Som 

exempel kan tänkas att styrelsen underlåter att upprätta en KBR inom den stipulerade 

upprättandefristen, se avsnitt 4.3. Efter att upprättandefristen löpt ut får styrelsen insikt 

om att de bort upprätta en KBR och en sådan upprättas, om än försenat. Tidigare ansågs 

att den försenade rättelsen kunde leda till att ansvarsperioden avbröts. Efter NJA 2012 s. 

858 har denna möjlighet ifrågasatts och i doktrinen har påståtts att regleringen i 25 kap. 

20 § ABL får betraktas som exklusiv vad gäller upphörande av ansvarsperioden.158 HD 

uttalade nämligen att en rättelse skulle vara utan betydelse för ansvarsfrågan i målet.159 

Möjligheterna till rättelse skulle istället få inverkan på ansvarsfrihetsbedömningen. Det-

ta utvecklas närmare i avsnitt 6.7 nedan.160 

 

                                            
156 Prop. 2000/01:150 s. 44 och 101 och Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 153-154. 
157 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 129 och 153. Jfr även prop. 2000/01:150 s. 99. 
158 Jfr Oppenheimer m.fl., Företag i kris, s. 147. 
159 NJA 2012 s. 858 (s. 875). 
160 Jfr Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 140-141 som tycks vara inne på liknande resonemang.  
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6 Omständigheter med ansvarsbefriande verkan  

6.1 Ansvarsfrihetsgrunden i 25 kap. 18 § st. 3 ABL 

Ansvarsfrihetsgrunden innebär att en enskild styrelseledamot kan undgå personligt be-

talningsansvar om denne kan visa att han eller hon inte varit försumlig i den aktuella 

situationen. Uttryckt annorlunda innebär regelns utformning att det konstruerats ett ut-

rymme varigenom en styrelseledamot som inte initierat upprättandet av en KBR 1 kan 

undgå medansvar, om han eller hon kan visa att denna underlåtenhet inte beror på för-

summelse.  

I NJA 2009 s. 210 uttalade HD att prövningen av medansvar ska ske i två led. Först 

prövas objektiva förutsättningarna för ansvar, om en ansvarsgrund föreligger, se om 

detta avsnitt 3.3 och att styrelsen befinner sig i dröjsmål. Därefter prövas om det finns 

subjektiva moment som undantar en styrelseledamot från ansvar, med andra ord om en 

ansvarsfrihetsgrund är för handen. I samma rättsfall uttalade HD att det är den kärande 

borgenären som har bevisbördan för alla objektiva förutsättningar för ansvar. Lyckas 

borgenären uppfylla sin bevisbörda i denna del, övergår prövningen till om respektive 

styrelseledamot varit försumlig. Bevisbördan för att han eller hon inte varit försumlig 

åvilar respektive styrelseledamot. Denne har då att åberopa samt bevisa subjektiva om-

ständigheter som kan vara ursäktande för just honom eller henne. Eftersom styrelsele-

damoten, svaranden i processen, ska visa att denne inte agerat försumligt är det person-

liga betalningsansvaret konstruerat som ett presumtionsansvar. Motsatsvis kan man ut-

trycka det som att en styrelseledamot måste bevisa ett tillräckligt aktsamt beteende till 

ursäktande av att till exempel en KBR inte är upprättad. På grund av den omkastade 

bevisbördan menar Lindskog att 25 kap. 18 § st. 3 ABL ger uttryck för en exculpe-

ringsprincip eller exculperingsregel.161 HD har dock i NJA 2012 s. 858 benämnt lag-

rummet för en ansvarsfrihetsgrund varför det uttrycket kommer att användas. 

I propositionen till införandet av 25 kap. 18 § st. 3 ABL uttrycktes det att kapital-

bristreglerna ska utgöra en lämplig avvägning mellan både bolagsborgenärernas och 

styrelseledamöternas intressen.162 Regelns konstruktion kan motiveras utifrån förmågan 

                                            
161 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 131. 
162 Prop. 1987/88:10 s. 70. 



 

 41 

till bevissäkring.163 Det ansågs nämligen lättare för den styrelseledamot som ansvaret 

riktas mot att bevisa eventuella ursäktande omständigheter, än att borgenären som häv-

dar medansvar både ska bevisa objektiva förutsättningar för ansvar och styrelseledamö-

ternas försumlighet.164 Den enskilde ledamoten får därför bära risken för bristande be-

visning i denna del. Ställningstagandet får bedömas som rimligt eftersom styrelsens 

handlingsmönster, som uppsatsen diskuterat i avsnitt 4.7.2, huvudsakligen är en bo-

lagsintern företeelse. En för bolaget utomstående borgenärer får sällan någon varning 

om att kapitalbrist kan ha inträffat i bolaget. Av den anledningen är det svårt för en så-

dan borgenär att ha kunskap och föra bevisning om något som skett inom bolagets väg-

gar och följaktligen om styrelsen agerat med den aktsamhet som krävs.  

HD har i NJA 2012 s. 858 uttalat att ansvarsfrihetsgrunden inte är någon presum-

tion för försumlighet som sådan utan endast medför en omkastad bevisbörda. Princip-

iellt är inte heller varje avvikelse från en regel samma sak som att ha agerat försum-

ligt.165 Som nämndes i den historiska genomgången var motiveringen till införandet av 

bestämmelsen att det anses fel att låta en styrelseledamot bära ett strängt ekonomiskt 

ansvar om denne till övervägande del agerat aktsamt.166 Styrelsens medansvar är därför 

ett culpaansvar och inte strikt ansvar.167 Något krav på bevisad skada likt 29 kap. 1 § 

ABL uppställs inte. Regleringen är dock en sträng form av culpaansvar eftersom bevis-

bördan för att inte ha agerat culpöst är placerad hos den enskilde styrelseledamoten och 

inte hos den borgenär som påstår ansvar. Regelns konstruktion är därför till hjälp för 

borgenärer som endast behöver bevisa objektiva förutsättningar för medansvar.  

Med försummelse avsågs i förarbetena att den styrelseledamot som medansvar rik-

tas emot av uppsåt eller oaktsamhet underlåtit att fullgöra vad som krävts av denne.168 

Vad som krävs av en styrelseledamot vid kapitalbrist är enkelt besvarat: att vidta åtgär-

der i enlighet med handlingsmönstret. Vad som i sin tur godtas som ansvarsfrihetsgrund 

är om underlåtenhet gentemot handlingsmönstret inte beror på försummelse eller oakt-

samhet. Bedömningen om en styrelseledamot har agerat försumligt enligt kapitalbrist-

reglerna görs utifrån dennes roll i bolaget och den information som han eller hon har 

                                            
163 Jfr Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 132 och Andersson, Styrelseansvarets temporala och culpa-
värderande aspekter, s. 2. 
164 Prop. 1987/88:10 s. 71. 
165 Jfr Andersson, Styrelseansvarets temporala och culpavärderande aspekter, s. 3. 
166 Prop. 1987/88:10 s. 70 och Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 131. 
167 Andersson, Styrelseansvarets temporala och culpavärderande aspekter, s. 1. 
168 Prop. 1987/88:10 s. 70 och Oppenheimer m.fl., Företag i kris, s. 76. 
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haft tillgång till.169 Utgångspunkten är förstås styrelsens allmänna skyldigheter enligt 8 

kap. ABL, som sedan får samläsas med de ytterligare skyldigheter som åläggs styrelsen 

i kapitalbristreglerna.170  

Vilka närmare omständigheter som måste föreligga för att ansvarsbefrielse ska ak-

tualiseras är inte lika lätt att fastställa. Vad som godtagits som ansvarsbefriande om-

ständigheter har definierats enligt huvudsakligen förarbeten, doktrin och hovrättspraxis. 

Följande ansvarsfrihetsgrunder har väsentligen identifierats: Att styrelsen är delgiven 

missvisande information om bolagets ställning, att en styrelseledamot reserverar sig mot 

ett beslut att inte vidta åtgärder enligt kapitalbristreglerna, samt att en styrelseledamot 

har laga förfall från styrelsearbetet.171 I praxis har andra mer eller mindre näraliggande 

grunder åberopats, vars status kan ifrågasättas. Kommande avsnitt avser att identifiera 

och noggrant analysera tänkbara omständigheter till uppfyllande av ansvarsfrihetsgrun-

den i 25 kap. 18 § st. 3 ABL.   

6.2 Styrelsen delgiven missvisande information 

6.2.1 Styrelsens skyldigheter enligt ABL 

Vid införandet av ansvarsfrihetsgrunden 1988 uttrycktes i förarbetena vikten av att man 

som styrelseledamot måste vara aktiv, särskilt vad gäller informationsinhämtande.172 

Passivitet från en ledamot som innebär att viktig information om bolagets ekonomiska 

ställning förbises, beskrevs som typiskt oaktsamt beteende.173 I propositionen anförs 

dock att det kan finnas fall där styrelseledamoten inte mottagit information så att denne 

på ett riktigt sätt kunnat bedöma bolagets ställning.174 Som exemplifiering nämns att 

ledamoten tagit del av missvisande material, eller att viktigt material om bolagets eko-

nomiska situation har undanhållits denne.175 För att en ledamot inte ska betraktas som 

försumlig uppställs som ytterligare krav att det saknats anledning att misstänka att in-

formationen var felaktig. Under sådana omständigheter anses det inte försumligt att 

                                            
169 Prop. 2000/01:150 s. 99-100. 
170 Jfr Prop. 2000/01:150 s. 100, Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 130 och Nerep, Aktiebolagsrättslig 
analys, s. 550. 
171 Prop. 1987/88:10 s. 71-72, prop. 2000/01:150 s. 44, NJA 2012 s. 858 (s. 870 föredragande), Nerep, 
Aktiebolagsrättslig analys, s. 552-555 och Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 134-136. 
172 Prop. 1987/88:10 s. 71. Se avsnitt 3.1 för kapitalbristreglernas historia. 
173 Prop. 1987/88:10 s. 71 och RH 1994:17. 
174 Prop. 1987/88:10 s. 68. 
175 Prop. 1987/88:10 s. 71. 
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underlåta att agera enligt handlingsmönstret och till exempel försitta någon av tidsfris-

terna. I praktiken kan denna ansvarsfrihetsgrund främst tänkas bli tillämplig vid bedöm-

ningen av vid vilken tidpunkt styrelsen borde ha misstänkt att bolaget led av kapitalbrist 

och den därmed sammanhängande kontrollbalansskyldigheten.176 En borgenär som kan 

bevisa att styrelsen borde upprättat en KBR 1 men underlåtit detta har således etablerat 

en ansvarsgrund enligt 25 kap. 18 § st. 1 ABL. En styrelseledamot kan då till sitt försvar 

påstå att denna underlåtenhet inte beror på försummelse eftersom det material ledamo-

ten försetts med varit felaktigt. Därför har styrelseledamoten inte haft kännedom om de 

faktiska förhållandena. Om så är fallet är det rimligt att något medansvar inte aktualise-

ras. Som nämnts tidigare kan frågan om bolaget lider av kapitalbrist handla om mer 

eller mindre komplicerade värderingsfrågor eller bedömningen av dolda övervärden.177 

Om det underlag som styrelsen tar del av innehåller felaktigheter, kan det i sin tur leda 

till felaktiga slutsatser om bolagets ställning.  

Svårigheterna med denna ansvarsfrihetsgrund är att avgöra när en ledamot faktiskt 

anses ursäktad av att inte vara informerad. Utgångspunkten för styrelsearbetet i ett ak-

tiebolag är styrelsens allmänna skyldigheter enligt 8 kap. ABL. Generellt ställs ett visst 

kompetenskrav på den som åtar sig ett styrelseuppdrag och det förutsätts att man som 

styrelseledamot har kännedom om bolagets ekonomiska förhållanden.178 Som redan 

nämnt ska styrelsen enligt 8 kap. 4 § ABL fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska 

situation. Denna skyldighet tillkommer styrelsen som bolagsorgan och hör till styrelsens 

huvuduppgifter.179  

Nerep menar att rekvisitet skäl att misstänka kapitalbrist i 25 kap. 13 § ABL är av 

objektiv natur.180 Bedömningen av om misstanketidpunkten har passerat bör av den 

anledningen utgå ifrån vad en normalt aktsam styrelseledamot skulle göra för bedöm-

ning av bolagets ställning, med den information som funnits eller borde ha funnits till-

gänglig. För att etablera en ansvarsgrund saknas det därför anledning att fästa vikt vad 

den enskilda ledamoten faktiskt kände till. Det som är relevant är vad ledamoten borde 

ha känt till om bolagets situation.181 Styrelsen har dessutom en skyldighet enligt 8 kap. 

                                            
176 Se avsnitt 4.1 om misstanketidpunkten och avsnitt 4.2 om kontrollbalansskyldighet. Jfr avsnitt 4.3 om 
upprättandefristen med där nämnda avgörande NJA 2005 s. 792 - Avsaknad av korrekt upprättad KBR 
ledde till att en ensam styrelseledamot blev betalningsansvarig för ca 1,6 miljoner kronor. 
177 Sandström beskriver detta som "ytterst komplicerat", se Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 335. 
178 Prop. 1987/88:10 s. 72. 
179 I prop. 1997/98:99 s. 80 till 8 kap. 4 § ABL uttrycks det att "Hanteringen av bolagets bokföring och 
redovisning, […] och dess ekonomiska förhållanden i övrigt är av grundläggande betydelse för bolaget." 
180 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 478. 
181 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 478. 
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5 § ABL att genom skriftliga instruktioner organisera den ekonomiska rapporteringen i 

bolaget på ett adekvat sätt. Bolagets rapportering av ekonomisk information förväntas 

därför fungera bra.182 I förarbetena till 8 kap. 5 § ABL, som dock är yngre än ansvars-

frihetsgrunden, uttrycks det att:  

 

”Aktieägarna har emellertid rätt att kräva att styrelsen fortlöpande håller sig 

underrättad om omständigheter som är av betydelse för en mera övergripande 

bedömning av bolagets ekonomiska situation. Det måste redan enligt gällande 

rätt sägas vara en av styrelsens viktigaste uppgifter att se till att den hela tiden 

hålls underrättad om vad som på detta plan sker i bolaget.”183  

 

Utrymmet för en styrelseledamot att exculpera sig med hänvisning till avsaknad av in-

formation om bolagets ekonomiska ställning får mot denna bakgrund betraktas som 

relativt litet.184 De kvalificerade fall som kan tänkas uppstå torde äga rum i ett större 

aktiebolag där det finns en separation mellan olika funktioner, t.ex. när ett misstag be-

gås längre ner i bolagshierarkin gällande den ekonomiska rapporteringen.185 Som exem-

pel kan tänkas att den verkställande ledningen bestående av VD m.fl. sköter frågor av 

detta slag. Var det felaktiga beslutet togs eller vem som egentligen haft relevant kun-

skap om bolagets ekonomiska ställning kan i efterhand bli svårt att avgöra, särskilt i 

större bolag. Detta förstärks av att ett bolag i praktiken bygger på både tillit och kontroll 

och att den balansen kan vara svår att avgöra i efterhand. I en sådan situation kan det 

tänkas att styrelsen inte blir korrekt informerad och på grund av detta är ovetandes om 

att bolaget lider av kapitalbrist. Under sådana speciella omständigheter torde styrelsens 

underlåtenhet vara ursäktad. Som tidigare nämnts är det dock ledamöterna som bär be-

visbördan i denna del. Mindre fåmansaktiebolag i vilka ägarna också utgör bolagets 

ledning kan tänkas ha svårt att komma i åtnjutande av denna ansvarsfrihetsgrund. Nå-

gon komplicerad bolagshierarki är det sällan frågan om och några oupptäckta misstag 

kan knappast finnas.  

Avslutningsvis måste en gräns dras mot bristande kompetens hos en styrelseleda-

mot som aldrig kan vara ursäktande.186 Att inte ha förstått det material som förelagts 

                                            
182 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 478. 
183 Prop. 1997/98:99 s. 80. 
184 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 551. 
185 Jfr Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 551. 
186 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 551. 
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styrelsen är därför inte ansvarsbefriande med hänvisning till kravet på försumlighet. 

Undanhållande av information anförs som en sådan näraliggande omständighet som inte 

heller utgör ansvarsbefrielse. Detta eftersom styrelsen har en skyldighet att hålla sig 

informerade.187 Sistnämnda situation tar sikte på ett närmast totalt informationsuppe-

håll, snarare än en gradskillnad av felaktigheter i informationen.  

6.2.2 Anledning misstänka att informationen är felaktig 

För att en ledamot inte ska betraktas som försumlig krävs vidare att det saknats anled-

ning att misstänka att något är fel i rapporteringen eller informationen som delgetts styr-

elsen. Det kan därför antas att bevisbördan är hög för den ledamot som påstår detta, 

eftersom varningssignaler om ett bolags krisande ekonomi vanligtvis kommit långt in-

nan kritisk kapitalbrist inträffar.188 En borgenär som trots allt möts av invändningen att 

styrelsen har blivit delgiven missvisande information, kan tänkas inhämta extern infor-

mation för att styrka att bolaget kanske haft en svag utveckling under längre tid som 

faktiskt borde ha fått styrelsen att misstänka att informationen som förelagts dem var 

felaktig.189 Här finns en koppling till kravet på aktiekapital. Ju större aktiekapital ett 

bolag har, desto bredare nominell marginal finns innan kritisk kapitalbrist inträder. Sty-

relsen i ett aktiebolag som nöjer sig med ett aktiekapital på 50 000 kr bör därför vara 

medvetna om att en enda affärshändelse kan leda till att bolaget lider av kapitalbrist. 

Som exempel kan tänkas att bolaget förlorar en rättsprocess eller skiljeförfarande och 

blir skadeståndsskyldiga. För en kapitalintensiv verksamhet kan en brand eller dylik 

olycka ha samma verkan.190 Händelser av ifrågavarande slag ska rimligen komma till 

styrelsens vetskap omedelbart. Det torde vara oaktsamt att inte misstänka att bolagets 

ekonomi påverkats negativt under sådana omständigheter.  

Kravet att det även ska saknas anledning att misstänka att något är fel i informatio-

nen kan tänkas begränsa räckvidden av nu diskuterade ansvarsfrihetsgrund. Särskilt för 

mindre aktiebolag kan det antas att styrelsen endast med svårighet kan nå framgång med 

ett påstående att de saknat anledning att misstänka att något varit fel i den ekonomiska 

informationen om bolaget.   

                                            
187 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen – en lagkommentar del 3, s. 263. 
188 Jfr Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 133 not 1, angående så kallat indiciumansvar. 
189 Jfr avsnitt 4.1 om framkallande faktorer. 
190 Jfr Göta hovrätt T 38-89.  
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6.2.3 Styrelsen vilseledd av VD – Hovrätten för Västra Sverige T 2480-06 

Hovrätten för Västra Sverige har avgjort ett fall som illustrerar problematiken med att 

styrelsen har fått felaktig information om bolaget och vilken påverkan detta har på för-

sumlighetsprövningen.191 I avgörandet blev styrelsen vilseledd och försedd med missvi-

sande ekonomisk information av bolagets VD. Omständigheterna i målet var följande. 

Kritisk kapitalbrist konstaterades ha uppstått i bolaget i september månad. Hovrätten 

uttalade att under normala förhållanden borde styrelsen vid denna tidpunkt misstänkt 

detta.192 Objektivt sett inträdde vid denna tidpunkt skyldighet för styrelsen att upprätta 

KBR 1. Hovrätten påpekade dock att bolagets VD hade vilselett styrelsen om bolagets 

ekonomiska ställning och under sådana omständigheter var det inte försumligt av styrel-

sen att underlåta att upprätta KBR 1. I slutet av oktober månad hölls ytterligare ett sty-

relsemöte där bland annat frågor kring bolagets ekonomiska situation behandlades. 

Hovrätten menade att tydliga varningssignaler hade inträffat under tiden som föregick 

styrelsemötet i oktober. I subjektiv mening borde därför styrelsen vid denna tidpunkt ha 

misstänkt kapitalbrist och agerat därefter. Efter detta tillfälle ansåg hovrätten att det var 

försumligt av styrelsen att hålla sig i ovisshet om de faktiska förhållandena. Efter sty-

relsemötet i slutet av oktober började därmed en medansvarsperiod att löpa. VD:s vilse-

ledande fick konsekvensen att tidpunkten när styrelsen borde ha misstänkt kapitalbrist 

(misstanketidpunkten) flyttades fram ca två månader, från september till slutet av okto-

ber. Vilseledandet innebar att styrelsens underlåtenhet inte ansågs vara oaktsam under 

denna tidsperiod. Hovrätten uttalade vidare att det för styrelsen var känt att det inom 

bolaget fanns bristande möjligheter att få fram korrekta uppgifter, men att detta låg 

inom styrelsens kontroll. Trots detta konstaterande ansågs styrelseledamöterna inte för-

sumliga under den nämnda perioden. Utgången visar hur praktiskt viktigt det är att tids-

bestämma när styrelsen oaktsamt har underlåtit att agera enligt kapitalbristreglerna och 

när medansvarsperioden således uppstår.  

Domen utgör ett exempel på kapitalbristreglernas ibland drakoniska konsekvenser. 

Även om startpunkten för medansvarsperioden flyttades fram hann bolaget uppta flera 

förpliktelser under den medansvarsperiod som följde. Utfallet resulterade i att totalt sex 

personer blev solidariskt betalningsansvariga för ca 3,3 miljoner kronor, plus motpar-

tens rättegångskostnader.  

                                            
191 Hovrätten för Västra Sverige T 2480-06. 
192 Jfr avsnitt 4.1 om misstanketidpunkten. 
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6.3 Delegering av styrelseuppgifter 

En annan näraliggande omständighet med ansvarsbefriande verkan är att styrelsen som 

helhet eller en enskild ledamot har delegerat vissa styrelseuppgifter till andra aktörer 

inom bolaget.193 Om det subjekt som fått en uppgift delegerad till sig begår misstag el-

ler felaktigheter och det i sin tur leder till att en styrelseledamot inte får korrekt informa-

tion, kan det förhållandet vara ansvarsbefriande för den styrelseledamot som delegerat 

uppgiften.194 Lindskog anser att delegering av styrelseuppgifter kan ha ansvarsbefriande 

verkan om delegeringen skett omsorgsfullt.195 Den ledamot som delegerat uppgifter 

måste följa upp delegeringen och kontrollera att saker och ting blir utförda på korrekt 

sätt. Graden av kontroll påverkas av omständigheterna i det enskilda fallet.196 Som ex-

empel kan tänkas att uppgifter angående ekonomisk uppföljning delegerats till den 

verkställande ledningen. Detta var fallet i Hovrätten för Västra Sverige T 2383-06 där 

styrelsen hade överlåtit åt ekonomichefen att bevaka om kontrollbalansskyldighet in-

trädde. Hovrätten var knapphändig i sina domskäl men uttalade dock att "det inte fram-

kommit något skäl att ifrågasätta ekonomichefens redovisning och att styrelsen gjort 

löpande stickprovskontroller i bokföringen" vilket kan tolkas som en bedömning om 

delegeringen skett med tillräcklig omsorg. 

Beroende på aktiebolagets storlek kan det tänkas att mer eller mindre omfattande 

styrelseuppgifter delegeras neråt i bolagshierarkin och att styrelsens roll blir av mer 

strategisk betydelse. Den varierande storleken på aktiebolag kan antas påverka bedöm-

ningen om delegering skötts på ett ansvarsfullt sätt. Utrymmet för ansvarsfrihet enligt 

denna grund bedöms dock som smalt eftersom styrelsen enligt 8 kap. 5 § ABL har en 

skyldighet att se till att den ekonomiska rapporteringen fungerar ändamålsenligt. I rätts-

praxis har delegering som grund för ansvarsbefrielse bedömts restriktivt. I T 550-97 

betonade Svea hovrätt vikten av att man som styrelseledamot inte kan undgå sitt styrel-

seansvar enligt ABL genom att överlåta skötseln av bolaget på någon annan. I avgöran-

det drev den ensamma styrelseledamoten bolagets verksamhet på fältet och hade på 

grund av bristande kunskaper inom ekonomi överlåtit skötseln av ekonomin till en god-

känd revisor samt en inhyrd controller.197 Svea hovrätt ansåg att styrelseledamoten age-

                                            
193 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 134 och Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 552. 
194 Jfr Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 134 och Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 552. 
195 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 134. 
196 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 134. 
197 Svea hovrätt T 550-97. 
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rat försumligt när denne fått en KBR presenterad för sig, men inte förstått vad som yt-

terligare behövde göras. Trots inblandningen av kvalificerade rådgivare betonades att 

styrelsens skyldigheter vid en kapitalbristsituation tillhör dess elementära uppgifter och 

hovrätten fann styrelseledamoten medansvarig.198 Möjligtvis hade bedömningen blivit 

en annan om det funnits fler ledamöter i styrelsen.  

Avgörandet belyser problematiken i så kallade fåmansaktiebolag som både ägs och 

styrs av samma personer. Beroende på verksamhetens art kan det antas att ekonomiska 

frågor ges mindre prioritet, vilket var fallet i nyss nämnda avgörande. I sammanhanget 

bör noteras att revisorsplikten för mindre aktiebolag är borttagen sedan 2010. Aktiebo-

lag utan revisor kan vara i ännu större behov av extern hjälp avseende ekonomiska frå-

gor. Möjliga slutsatser av hovrättsavgörandet är att ett styrelseuppdrag, och därmed an-

svar vid kapitalbrist, inte kan vara av helt formell natur. Inte heller att uppdraget i sin 

helhet kan delegeras eller blir föremål för någon form av outsourcing med ansvarsbefri-

ande verkan.199  

6.4 Arbetsfördelning inom styrelsen  

I förarbetena till ansvarsfrihetsgrunden nämns att individuella faktorer, som till exempel 

att olika uppgifter fördelats till olika ledamöter i styrelsen, i undantagsfall kan verka 

ursäktande och befria från ansvar med hänvisning till kravet på försumlighet.200 En 

tänkbar situation är att en styrelseledamot på grund av särskild kompetens fått ansvar att 

följa ett område mer i detalj, till exempel bolagets rörelseutveckling.201 I en situation där 

en ledamot får indikationer om att bolaget lider av kapitalbrist men avsiktligen avskär-

mar övriga ledamöter från denna information anser Nerep att de övriga bör kunna ex-

culpera sig med hänvisning till okunskap om de rätta förhållandena.202 Typfallet torde 

handla om vilken ekonomisk information som varit känd för styrelsekretsen vid miss-

tanketidpunkten och att några ledamöter har varit mer insatta än andra.  

Informationsasymmetrier inom styrelsen kan också vara en följd av att styrelsele-

damöterna är tillsatta av olika aktieägare. Styrelsearbetet behöver nödvändigtvis inte 

fungera bra och splittringar kan i undantagsfall tänkas innebära att vissa ledamöter inte 

                                            
198 Svea hovrätt T 550-97. 
199 Liknande resonemang fördes även i RH 1994:17. 
200 Prop. 1987/88:10 s. 71-72. 
201 Jfr prop. 1987/88:10 s. 71-72. 
202 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 551-552. 
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delges all relevant information angående bolaget.203 En ledamot som på så vis fått miss-

visande information torde kunna exculpera sig med hänvisning till att denne inte oakt-

samt underlåtit att agera på misstanke om kapitalbrist. Denna typ av informations-

asymmetri kan ställas i relation till att styrelsen sammanträder med vissa mellanrum och 

att information som blir tillgänglig för någon inom styrelsekretsen kanske inte omedel-

bart delges övriga ledamöter.204 Situationen kan tänkas bli aktuell om till exempel upp-

rättandefristen för att färdigställa en KBR 1 har passerat. Eftersom HD i NJA 2009 s. 

210 har uttalat att misstanke om kapitalbrist hos någon inom styrelsekretsen smittar av 

sig till övriga ledamöter, innebär det att en ansvarsgrund är för handen för styrelsen 

som helhet. Har däremot i praktiken någon styrelseledamot avskärmat övriga ledamöter 

från viss information, torde det förhållandet vara att betrakta som en ansvarsfrihets-

grund. Det kan diskuteras om det krävs ett mått av avsikt eller uppsåt att avskärma öv-

riga ledamöter för att övriga ledamöter ska anses ursäktade.205 Det framstår då som mer 

kvalificerade fall av undanhållande. Komplicerade gränsdragningsfrågor kan tänkas 

uppstå.  

Trots benämningen "medansvar" för det personliga betalningsansvaret kan i nor-

malfallet en styrelseledamot i en process om medansvar inte räkna med någon solidarisk 

betalning från bolagets sida. Bolaget har i de flesta fall gått i konkurs och därför riktas 

anspråket mot styrelsen, se avsnitt 3.2. Uttrycket medansvar kan därför leda tanken fel, 

för de enda en styrelseledamot typiskt sett kan dela medansvaret med är övriga styrelse-

ledamöter. Förhållandet leder till att det kan uppstå en motsättning inom styrelsen i och 

med att försumlighetsprövningen är individuell och att det står fritt fram för varje leda-

mot att åberopa omständigheter som denne anser ursäktande. Det kan därför diskuteras 

om nyss nämnda form av ansvarsfrihetsgrund leder till en form av konkurrens. Varje 

ledamot i en process om medansvar har nämligen något att vinna på att skylla på sina 

tidigare kollegor i syfte att själv undvika ansvar. Omvänt innebär det solidariska medan-

svaret att det finns ett incitament att inte stå som ensam ledamot kvar med ett betal-

ningsanspråk; ju fler medansvariga, desto mindre del av ansvaret vilar på varje enskild 

medansvarig. Olika former av informationsasymmetrier inom styrelsekretsen, avsiktliga 

                                            
203 Jfr prop. 1987/88:10 s. 69. 
204 Nerep påstår att styrelsen borde sammanträda ungefär var 14e dag under en period av konstaterad 
kapitalbrist, se Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 557. 
205 Jfr Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen – en lagkommentar del 3, s. 264. 
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eller oavsiktliga, kan tänkas leda till att beskyllningar uppstår i efterhand om vem som 

var mest insatt vid en viss tidpunkt.206 

En annan fråga är hur ansvar respektive ansvarsfrihet ska bedömas hos en styrelse-

ledamot som inte deltar vid styrelsemöten. Lindskog menar att det inte råder någon ab-

solut närvaroplikt vid styrelsemöten.207 Information som en ledamot undgår genom att 

inte närvara vid möten omfattas enligt det synsättet inte av vad denne ledamot bort kän-

na till. Nerep är istället av uppfattningen att frånvaro från ett styrelsemöte följer med en 

skyldighet att ta del av vad som avhandlats där och kan ingå i vad denne borde känna 

till.208 Frågan hur frånvaro från styrelsemöten ska hanteras kan aktualiseras om ett ut-

ländskt bolag äger ett dotterbolag i Sverige. I kontrollsyfte kan det antas att det ägande 

bolaget vill ha ett antal styrelseplatser i det svenska dotterbolaget, trots att nämnda le-

damöter är bosatta utomlands och kanske inte tar del av driften på regelbunden basis.209 

Det kan diskuteras hur ett sådant förhållande, som torde vara praktiskt vanligt, tillåts 

påverka försumlighetsbedömningen.210 Särskilt vid beaktande av om någon inom styrel-

sekretsen vid en viss tidpunkt är mer informerad än någon annan om bolagets ekonomi 

och aktiekapital. Enligt min mening borde övervägande skäl tala för att de skyldigheter 

som följer med ett uppdrag som styrelseledamot, särskilt enligt kapitalbristreglerna, inte 

påverkas av bosättningsort eller andra självvalda hinder.  

6.5 Reservation mot beslut 

Om det uppstår olika uppfattningar inom styrelsen om vilka beslut som ska fattas när ett 

bolag lider av kapitalbrist, kan en enskild ledamot reservera sig mot ett beslut i syfte att 

undvika personligt ansvar.211 Förutsättningen är att styrelsen måste vara skyldig att age-

ra enligt kapitalbristreglerna. D.v.s. att handlinsplikten har inträtt men att styrelsen som 

organ fattar beslut att inte agera i enlighet med handlingsmönstret.212 Ett exempel på det 

är när det framgår av KBR 1 att bolaget lider av kapitalbrist, men styrelsen beslutar att 

                                            
206 Jfr Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 219. 
207 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 133. 
208 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 551. 
209 Jfr 8 kap. 9 § ABL som stadgar att minst hälften av styrelseledamöterna ska vara bosatta inom EES 
området. Vid särskilda skäl kan Bolagsverket meddela dispens från detta krav. 
210 Jfr Hovrätten för Västra Sverige T 2480-06 där en av styrelseledamöterna var bosatt i Norge. 
211 Prop. 2000/01:150 s. 44, Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen – en lagkommentar del 3, s. 265 och 
Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 554. 
212 Jfr Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 554-556. 
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inte kalla till första kontrollstämma.213 Har så skett kan man tycka att styrelsen tar en 

medveten risk genom att fortsätta verksamheten och de som inte samtycker till risk-

ökningen har därför inte oaktsamt underlåtit att agera enligt handlingsmönstret. En re-

servation från en styrelseledamot mot ett sådant beslut anses ha verkan att den reserve-

rande ledamoten inte agerat försumligt. Ur bevissynpunkt bör denna reservation doku-

menteras på något sätt, företrädesvis i protokollet från mötet, 8 kap. 24 § st. 3 ABL. 

Detta för att undvika missförstånd om vad som egentligen avhandlats på mötet och vil-

ka som stod bakom beslutet. Liknande överväganden som nämndes i avsnitt 6.4 kan 

göra sig gällande även för denna ansvarsfrihetsgrund. Om ett betalningsanspråk i efter-

hand riktas mot styrelsen kan det tänkas uppstå en situation av konkurrens där ingen 

ledamot vill stå som ensam medansvarig. En dokumenterad reservation är dock ett 

mycket tydligt bevismedel för att den aktuella ledamoten inte står bakom det fattade 

beslutet. 

Nerep anser att en reservation måste vara tydlig och inte komma försent, alltså in-

nan en ansvarsperiod inträder, för att verka exculperande.214 Till undvikande av ansvar 

krävs vidare att den ifrågavarande ledamoten reserverar sig mot varje beslut därefter 

som inte sker i enlighet med handlingsmönstret. Det krävs även att den reserverande 

ledamoten inte i handling visar sig stödja beslutet utan klart visar sin avvikande inställ-

ning.215 Om ett bolag lider av kapitalbrist men frågor kring detta överhuvudtaget inte 

berörs under ett styrelsemöte, borde en enskild ledamot reservationsvis kunna förklara 

att denne anser att frågan om kapitalbrist borde ha behandlats under det aktuella mötet.  

Att kunna reservera sig mot ett beslut och därmed undgå personligt ansvar torde ha 

stor praktisk betydelse för en styrelseminoritet kontra en styrelsemajoritet.216 För att 

återkoppla till avsnitt 2.6 om intressekonflikten mellan aktieägare och borgenärer kan 

liknande överväganden göras gällande mellan olika stora aktieägargrupper. Om bolagets 

utveckling går allt sämre och kapitalbrist inträder kan olika syn uppstå om bolagets 

framtid och vilket risktagande verksamheten bör utsättas för. Olika uppfattningar i den-

na fråga kan tänkas följa skiljelinjerna för aktieägandet i bolaget. Desto mer en aktie-

ägare har investerat i bolaget, ju mindre vilja kan finnas att upplösa verksamheten och 

således nöja sig med likvidationsvärdet. Möjligheten att driva verksamheten vidare kan 

uppfattas som en adekvat lösning för en aktieägare som investerat mycket kapital. Sty-
                                            
213 Jfr avsnitt 4.4 om första kontrollstämman. 
214 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 556. 
215 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 556. 
216 Jfr Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 135. 
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relseledamöter som företräder aktieägare av en annan åsikt bereds genom denna an-

svarsfrihetsgrund möjlighet att reservationsvis exculpera sig från eventuellt ansvar, men 

ändå sitta kvar i bolaget och ta del av driften. 

6.6 Laga förfall och suppleanter 

Laga förfall enligt rättegångsbalken (1942:740, RB) 32 kap. 8 § innebär att man hindras 

att fullgöra vad som krävs av en genom: avbrott i den allmänna samfärdseln, sjukdom 

eller annan omständighet, som man inte borde ha förutsett men som rätten finner utgör 

giltig ursäkt. I praxis och doktrin framhålls laga förfall som en sådan omständighet som 

exculperar en styrelseledamot från personligt ansvar.217 Uttryckt annorlunda är en sty-

relseledamot som underlåter att agera enligt handlingsmönstret men har laga förfall från 

styrelsearbetet inte försumlig. Med viss förenkling bedöms laga förfall enligt RB rela-

tivt strikt, med höga krav på utredning från den part som åberopar laga förfall.218 Lind-

skog anser dock att vad som utgör laga förfall i en aktiebolagsrättslig kontext bör be-

dömas generöst, av den orsaken att medansvaret är en mycket sträng sanktion.219 Med 

tanke på styrelsearbetets kontinuerliga karaktär borde det enligt min mening inte bli 

aktuellt att tala om tillfälliga avbrott i allmänna kommunikationer eller kortare tids 

sjukdom, vilket är de uppräknade laga förfall grunderna enligt 32 kap. 8 § RB. Istället 

torde det krävas mer permanenta förändringar hos en ledamot som omöjliggör styrelse-

arbetet. Allvarlig sjukdom nämner därför Nerep som en sådan omständighet som kan 

verka ansvarsbefriande med hänvisning till kravet på försumlighet.220   

I T 1743-05 uttalade dock Göta hovrätt att sjukdomen i aktuellt fall, utmattningsde-

pression, inte hade utgjort ett sådant ständigt hinder för styrelseledamoten att laga för-

fall var uppfyllt. Styrelseledamoten hade därför inte haft laga förfall för att inte upprätta 

en KBR 1. 

I ett avgörande från 2013 ansåg Svea hovrätt inledningsvis att sjukskrivning har en 

ansvarbefriande effekt för styrelsearbetet, dock endast under själva sjukskrivningsti-

den.221 För tiden innan sjukskrivningen gäller samma krav på aktivitet som för övriga 

ledamöter. I avgörandet blev den aktuella styrelseledamoten sjukskriven tre veckor in-

                                            
217 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 135. Jfr även NJA 2012 s. 858 (s. 870 föredragande).  
218 Jfr Lindell, Civilprocessen, s. 454-455 och där angivna rättsfall. 
219 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 135. 
220 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 553. 
221 Svea hovrätt T 7054-12. 
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nan upprättandefristen för KBR 1 gick ut.222 Under sådana förutsättningar ansåg dock 

hovrätten att åtgärder borde ha vidtagits innan sjukskrivningen inträffade.223 Ledamoten 

ansågs därför försumlig trots sjukskrivningen och blev medansvarig för två fakturor 

som uppkommit för bolaget under tiden ledamoten var sjukskriven. Hovrättens domskäl 

kan tolkas som att tidpunkten för sjukskrivning inte utgör något absolut upphörande av 

styrelseledamotens skyldigheter enligt kapitalbristreglerna. Istället hade tidigare förhål-

landen relevans för bedömningen av om ledamoten agerat försumligt.224 Avgörandet 

kan möjligen leda till slutsatsen att handlingsplikten enligt kapitalbristreglerna inte ur-

säktas i samma stund som en ledamot inte längre kan fullgöra sitt uppdrag. Frågan om 

ledamoten agerat försumligt kan snarare sägas handla om hur agerandet har sett ut under 

hela den relevanta perioden.225  

Min slutsats av hovrättsavgörandet är att det är oaktsamt att som styrelseledamot 

först förhålla sig passiv för att sedan kort innan en tidsfrist löper ut frånträda sitt styrel-

seansvar genom exempelvis sjukdom. Mot bakgrund av medansvarets påtrycknings-

funktion torde det inte godtas att en styrelseledamot undviker sina skyldigheter enligt 

kapitalbristreglerna genom att helt enkelt avträda ur styrelsen eller på annat vis hålla sig 

undan.226 En sådan ordning hade inneburit att bolaget blivit utan ledning när behovet av 

styrelseaktivitet är som störst.  

Visserligen ska noteras att om en styrelseledamot inte kan delta i arbetet på ett ade-

kvat sätt, såsom vid sjukdom, övergår ansvaret till dennes styrelsesuppleant enligt 8 

kap. 3 och 20 §§ ABL. En suppleant faller inte inom ramen för tillämpningen av an-

svarsreglerna vid kapitalbrist, utan suppleanten kan endast göras personligt betalnings-

ansvarig för tiden denne faktiskt sitter i styrelsen som ordinarie ledamot, 8 kap. 3 § 

ABL.227 Svåra frågor kan främst tänkas uppstå vid vilken tidpunkt en skyldighet uppstår 

respektive upphör enligt kapitalbristreglerna för en ordinarie styrelseledamot och en 

inträdande suppleant. Det nyss nämnda avgörandet från Svea hovrätt, T 7054-12, kan 

enligt min mening tolkas som att en suppleant som inträder i styrelsen kort tid innan en 

tidsfrist når sin slutpunkt, inte per automatik anses försumlig för sin underlåtenhet om 

tidsfristens passerar och en medansvarsperiod inleds. Det samma bör förstås gälla för en 
                                            
222 Jfr avsnitt 4.3 och de olika syner på upprättandefristens längd som där framförs. 
223 Svea hovrätt T 7054-12. 
224 Jfr liknande resonemang av Andersson, Styrelseansvarets temporala och culpavärderande aspekter, s. 
2. 
225 Jfr NJA 2012 s. 858 där HD uttalar sig på liknande sätt samt Oppenheimer m.fl., Företag i kris, s. 77. 
226 Nerep skriver även om en skyldighet att borga för "succession i styrelsearbetet", jfr Nerep, Aktiebo-
lagsrättslig analys, s. 555. Jfr även Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 136-137. 
227 NJA 1985 s. 439, RH 1993:115 och Svernlöv, SvJT 1995, s. 125-127. 
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ordinarie ledamot som varit frånvarande och inträder precis innan en tidsfrist senast 

skulle ha genomförts. I den situationen borde suppleanten hållas ansvarig för sin under-

låtenhet.  

HD har i NJA 2012 s. 858 slagit fast att en ny ledamot som inträder i styrelsen har, 

utifrån kravet på försumlighet, ett tidsmässigt utrymme för att sätta sig in i det nya bo-

lagets förhållanden. Under denna tid är det inte försumligt att inte agera. Beroende på 

bolagets storlek och övriga omständigheter anser HD att det kan bli tal om en betydande 

tid.228  

6.7 NJA 2012 s. 858 – adekvata åtgärder för nytillträdda styrelseledamöter 

Kapitalbristreglernas tillbakablickande karaktär innebär som uppsatsen visat svårigheter 

med att i efterhand göra en bedömning av en styrelses insikt och agerande. Kritiken är 

främst att när ett krisande bolag kanske som mest behöver en engagerad ledning, måste 

styrelsens energi istället läggas på att följa ett i aktiebolagslagen mycket strikt och i 

flera delar komplicerat handlingsmönster.229 Nämnda svårighet har på senare tid fått 

gehör av HD i ett fall som gällde medansvar för nytillträdda styrelseledamöter. I NJA 

2012 s. 858 gjorde HD flera generella uttalanden om försumlighetsprövningen och hur 

en nytillträdd styrelseledamot kan agera aktsamt i en situation när kapitalbrist förelig-

ger.230 Såvitt känt är detta det enda prejudikat från HD som explicit behandlar försum-

lighetsprövningen. En kort redogörelse för fallet kommer därför att företas.  

Det aktuella bolaget hade lidit av kritisk kapitalbrist i ca tre års tid utan att några åt-

gärder hade vidtagits. En ansvarsperiod löpte således för styrelsen som bolagsorgan 

men bolaget drev ingen verksamhet. Vid ett ägarbyte inträdde två nya styrelseledamöter 

den 29 december 2003. Som första åtgärd valde de nytillträdda ledamöterna att läka 

kapitalbristen genom en nyemission. Nyemissionen registrerades inte förrän den 31 

mars 2004.231 Samma dag började bolaget förvärva tillgångar, med andra ord uppta de 

förpliktelser som låg till grund för talan om medansvar. Först den 4 maj 2004 manife-

sterades kapitalläkningen genom en fastställd balansräkning på ordinarie bolagsstämma. 

HD ansåg att bolagsstämman fick verkan som om en andra kontrollstämma hade hållits, 
                                            
228 NJA 2012 s. 858 (s. 874). 
229 Jfr Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 255. 
230 Det kan tilläggas att justitierådet Stefan Lindskog deltog i avgörandet. Jfr Oppenheimer m.fl., Företag 
i kris, s. 148. 
231 I och med registrering av nyemissionen tillförs bolaget värdet av densamma enligt 13 kap. 29 § ABL. 
Jfr avsnitt 4.6 om läkning och att bolagets ekonomi (balansräkning) måste stärkas. 
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att den fastställda balansräkningen likställdes med en KBR 2 och att ansvarsperioden 

som löpt i flera år härigenom nådde sitt slut.  

De två styrelseledamöterna inträdde i styrelsen när en ansvarsperiod löpte. De kom 

därför att omedelbart omfattas av medansvar för bolagets uppkomna förpliktelser. Var-

ken den tidigare respektive inträdande styrelsen upprättade någon KBR 1 vid insikt om 

att bolaget led av kritisk kapitalbrist. Det var denna omständighet som den kärande bor-

genären i målet hänvisade till som ansvarsgrund. Underlåtenhet att upprätta KBR 1 

medför som tidigare berörts att styrelsen efter upprättandefristens utgång befinner sig i 

dröjsmål. HD uttalade dock att om styrelsen i aktuellt fall hade upprättat en KBR hade 

det varit en åtgärd utan betydelse för ansvarsfrågan.232 Det fanns inte någon möjlighet 

för de nytillträdda styrelseledamöterna att rätta den tidigare underlåtelsen genom att 

upprätta en KBR 1.233 HD konstaterade att en ansvarsgrund löpte för styrelsen och att 

frågan om medansvar därför övergick till om det förelåg någon ansvarsfrihetsgrund.  

I motiveringen till domslutet uttalade HD att försumlighetsprövningen inte handlar 

om formaliafrågor utan om styrelsen på det hela taget agerat försvarligt i den situation 

bolaget befann sig i.234 Särskilt nämndes att situationen i ett krisande bolag innebär svå-

ra beslutsfrågor för styrelsen och att man därför i efterhand bör vara generös och förstå-

ende kring vad som borde respektive inte borde ha gjorts.235 Så länge en ledamot upp-

fyllt rimliga krav på att hålla sig informerad och gjort en seriös bedömning av situatio-

nen antas de ställningstagandena vara korrekta.236 Beroende på omständigheterna ansåg 

HD att styrelseledamöter kan åtnjuta en viss bevislättnad för de förhållanden denne åbe-

ropar till grund för att inte ha varit försumliga.  

HD ansåg att styrelseledamöternas beslut att genomföra en nyemission i syfte att 

läka kapitalbristen var en adekvat åtgärd i den uppkomna situationen. Dessutom hade 

beslutet om nyemission fattats med den skyndsamhet som kunde begäras i det aktuella 

fallet, alltså direkt vid deras tillträde. Eftersom bolaget inte drev någon verksamhet var 

den ekonomiska bilden enkel att överskåda och HD ansåg därför att denna tidsrymd av 

skyndsamhet i aktuellt fall var närmast obefintlig. Motsatsvis torde HD:s skrivning in-

nebära att om bolagets ekonomiska ställning är mer komplicerad en längre tidsrymd kan 

                                            
232 NJA 2012 s. 858 (s. 875). 
233 Jfr avsnitt 5.3 angående rättelse, jfr även Svernlöv & Persson Österman, Skattenytt 2014, s. 57. 
234 NJA 2012 s. 858 (s. 874). 
235 NJA 2012 s. 858 (s. 874). Jfr Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 335. 
236 NJA 2012 s. 858 (s. 874). 
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medges för att som nytillträdd styrelseledamot kunna ta del av och bedöma bolagets 

ekonomiska ställning. 

Sammanfattningsvis ansåg HD att ledamöternas agerande bestod av adekvata åtgär-

der som skett med den skyndsamhet som kunde begäras. Styrelseledamöternas beteende 

var tillräckligt aktsamt och försumlighetskravet var således inte uppfyllt för den period 

som förpliktelserna uppstod, alltså från den 31 mars 2004. Något medansvar utdömdes 

därför inte. Detta trots att det tog cirka tre månader från deras inträde i styrelsen till att 

nyemissionen registrerades och ytterligare en månad innan bolagsstämman läkte kapi-

talbristen. Prejudikatet från HD kan tolkas som ett förtydligande av begreppet försum-

melse, i vilket fall för nytillträdda styrelseledamöter. HD uttalade att en adekvat åtgärd i 

aktuellt fall hade varit att sätta bolaget i likvidation, men eftersom ledamöterna var nya i 

styrelsen godtogs en läkning av kapitalbristen.237 Eftersom ledamöterna var nytillträdda 

i styrelsen kan det tolkas som att en längre tidsrymd tilläts än vad som annars godtas 

enligt kapitalbristreglerna. HD uttalade sig dock inte om andra tänkbara adekvata åtgär-

der. Räckvidden av prejudikatet kan möjligen begränsas av att det i målet handlade om 

nytillträdda styrelseledamöter som inträdde under en ansvarsperiod.  

6.8 Jämkning av medansvaret 

I förarbetena till ansvarsfrihetsgrunden togs frågan upp om införandet av en jämknings-

grund för betalningsanspråk enligt kapitalbristreglerna, men avvisades utan närmare 

motivering.238 Denna ståndpunkt kan idag ifrågasättas med tanke de betydande belopp 

medansvaret kan aktualisera för en enskild styrelseledamot, även i mindre aktiebolag. 

Det allmänna skadeståndsansvaret i 29 kap. § 1 ABL balanseras bland annat av att det 

inte får vara förenat med så stor risk att vara styrelseledamot att normalt försiktiga män-

niskor avstår från uppdraget. Detta argument gör sig även gällande vid personligt betal-

ningsansvar vid kapitalbrist.239 

Efter att ha gått igenom praxis kring frågor om medansvar ter sig domstolspröv-

ningen huvudsakligen koncentrerad till objektiva förutsättningar för ansvar. Tyngd-

punkten i en process om medansvar tycks ligga på att fastställa tidpunkter för styrelsens 

uppkomna skyldigheter. Vissa lite äldre rättsfall, särskilt från hovrätterna, framstår som 

                                            
237 NJA 2012 s. 858 (s. 875). 
238 Prop. 1987/88:10 s. 71. 
239 Jfr Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 131-132. 
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relativt summariska prövningar av medansvar. Någon längre argumentation kring frå-

gan om oaktsamhet förs sällan vilket enligt mig kan uppfattas som icke ändamålsenligt. 

Vid ansvarsfrihetsgrundens tillkomst diskuterades om styrelsens medansvar är en form 

av strikt ansvar, men detta besvarades nekande.240 Sedan införandet av 25 kap. 18 § st. 3 

ABL är det personliga betalningsansvaret uttryckligen ett culpaansvar.241 Drygt 25 år 

efter detta lagrums införande går detta ställningstagande att ifrågasätta. Som uppsatsen 

har visat är de identifierade ansvarsfrihetsgrunderna till antalet relativt få och dess mate-

riella räckvidd begränsad.242 Om objektiva förutsättningar är uppfyllda för medansvar 

återstår endast ansvarsfrihetsgrunden i 25 kap. 18 § st. 3 ABL för att undkomma an-

svar.243 Utrymmet enligt den regeln är som nämnts litet. Därutöver är det den enskilde 

styrelseledamoten som bär bevisbördan för ansvarsbefriande omständigheter. 

Lindskog påpekar att ett mått av balans och proportionalitet bör genomsyra kapital-

bristreglernas tillämpning, precis som för rättssystemet i stort.244 Lindskog diskuterar 

också om en jämkning av medansvaret existerar inom ramen för dagens reglering, möj-

ligtvis enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer.245 Graden av vållande, ekonomisk 

förmåga och ekonomiskt behov nämner Lindskog som tänkbara jämkningsgrunder.246  

I T 2480-06, som slutligen avgjordes av Hovrätten för Västra Sverige, uttalade 

Alingsås tingsrätt obiter dictum att kapitalbristreglerna kan leda till närmast orimliga 

konsekvenser för den enskilde. Tingsrätten menade att jämkning borde kunna äga rum 

trots avsaknad av tydligt lagstöd i ABL. Eftersom tingsrättens uppfattning inte vunnit 

laga kraft av hovrätten saknar uttalandet rättsligt värde. Jag väljer ändå att återge det i 

syfte att belysa diskussionen och argumenten kring det personliga betalningsansvarets 

ibland långtgående konsekvenser. Rättsläget angående en jämkningsgrund enligt gäl-

lande rätt får därför betraktas som osäkert.  

Författaren föreslår därför de lege ferenda att en jämkningsgrund införs i 25 kap. 

ABL. En jämkningsgrund kan ta hänsyn till de enskilda omständigheter som präglar 

varje process om medansvar och främst skapa utrymme för domstolen att lindra de eko-

nomiska konsekvenserna av att personligt betalningsansvar döms ut.  

                                            
240 Prop. 1987/88:10 s. 71. 
241 Jfr Andersson, Styrelseansvarets temporala och culpavärderande aspekter, s. 1. 
242 Jfr återigen Oppenheimer m.fl. som beskriver det som "i stort sett omöjligt att vinna gehör för att man 
inte varit försumlig" se Oppenheimer m.fl., Företag i kris, s. 238. 
243 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 550. 
244 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 130. 
245 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 143. 
246 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 143. 
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7 Avslutande diskussion 

Kapitalbristreglerna är ursprungligen avsedda att skydda aktiebolagets kapital och där-

med skapa en viss säkerhet för borgenärernas skulder. Eftersom kravet på lägsta aktie-

kapital nyligen har sänkts kan det sägas ha uppstått en slags asymmetri mellan kapital-

bristreglernas traditionella ändamål och moderna krav på aktiebolagsformen. När kravet 

på lägsta aktiekapital sänks, blir det nominella belopp som återstår innan kritisk kapital-

brist inträffar lägre. Det kan därför antas att om kravet på aktiekapital sänks ytterligare, 

eller förblir oförändrat men av inflationens hjälp minskar i värde, kommer kapitalbrist-

reglernas konstruktion att behöva ses över alternativt tas bort som påtryckningsfunktion. 

I dagens läge med lågt krav på aktiekapital men strängt medansvar vid kapitalbrist kan 

regleringen uppfattas som obalanserad. Främst kan förhållandet betraktas som ett över-

drivet skydd för bolagets aktiekapital, ett aktiekapital som i praktiken inte innebär något 

substantiellt borgenärsskydd. Oaktat det nyss nämnda finns reglerna om kapitalbrist 

kvar och som påpekats verkar särskilt ansvarsfrågorna ha fått förnyad aktualitet på sena-

re år.  

Som framställningen visat innebär kapitalbristreglerna svåra ställningstaganden för 

styrelsen i ett krisande aktiebolag. Felaktiga antaganden eller underlåtenhet att agera 

kan leda till mycket dramatiska ekonomiska konsekvenser för den enskilda styrelsele-

damoten. En tänkbar ändring av kapitalbristreglerna kan vara att i lag ange tydligare 

tidsfrister när styrelsens olika skyldigheter inträder. Till exempel för misstanketidpunk-

ten respektive upprättandefristen. En sådan ordning skapar mer förutsebarhet beträffan-

de frågan om en ansvarsgrund är för handen eller inte. Svåra bevisfrågor kan därmed 

undvikas. Individuella omständigheter för det krisande bolaget tas emellertid inte i be-

aktande. Risken är att det innebär en alltför stelbent reglering, som förarbetena uttalade i 

ett liknande sammanhang.247  

Av den orsaken att kapitalbristreglerna huvudsakligen aktualiseras i mindre aktiebo-

lag i vilka kanske samma person eller personkrets sköter hela verksamheten, finns det 

ett behov av att informera om kapitalbristreglernas innehåll och konsekvenser. Samti-

digt som aktiebolagsformen beskrivs som attraktiv och genomgår administrativa förenk-

lingar kan inte uppsatsförfattaren rekommendera aktiebolagsformen för någon som inte 

är väl medveten om vilka åtgärder som måste vidtas vid kapitalbrist. Förutsatt att perso-

                                            
247 Jfr prop. 2000/01:150 s. 44 angående motviljan att uttryckligen lagstifta om medansvar för in- respek-
tive utträdande styrelseledamot. 
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nen ifråga vid sidan av sin verksamhet i bolaget även är styrelseledamot. Lite tillspetsat 

skulle den svenska aktiebolagsformen kunna beskrivas som enkel att starta men svårare 

att avveckla. 

Ansvarsfrihetsgrunden i 25 kap. 18 § st. 3 ABL har under sin 25-åriga livstid inte 

lett till särskilt många materiella ansvarsfrihetsgrunder. Sammanfattningsvis har följan-

de slutsatser konstaterats. En styrelseledamot kan ursäktas att inte upprätta en KBR 1 

och det därmed sammanhängande ansvaret om denne inte har mottagit korrekt informa-

tion om bolagets ställning, saknat anledning att misstänka detta och därför inte kunnat 

fatta ett korrekt beslut. Detta gäller både om någon annan inom bolaget har begått miss-

tag eller att styrelseuppgifter efter omsorgsfull delegering inte har utförts på rätt sätt. 

Situationen att någon annan ledamot inom styrelsekretsen inte delar med sig av relevant 

information kan ha samma ansvarsbefriande effekt. Som framställningen har visat är 

detta något som torde aktualiseras i framförallt större bolag med en uppdelning av olika 

ledningsfunktioner. Mot bakgrund av styrelsens plikt att följa den ekonomiska utveck-

lingen torde det inte handla om enkla fall av okunskap, utan snarare vilseledanden av 

något slag. Till exempel så som var fallet i det återgivna hovrättsavgörandet T 2480-06.  

Reservation mot ett beslut att inte agera i enlighet med handlingsmönstret kan be-

traktas som den minst kontroversiella ansvarsfrihetsgrunden. I den situationen har nå-

gon form av misstanke om bolagets krisande ställning funnits hos åtminstone någon 

ledamot i styrelsekretsen och frågan handlar egentligen om att tydligt manifestera sin 

avvikande åsikt.  

Angående ansvarsfrihetsgrunden att en ledamot har laga förfall från styrelsearbetet 

blir det främst komplicerat om det sker ut- respektive inträdande i styrelsen nära inpå att 

en tidsfrists utgång, t.ex. upprättandefristen. Som konstaterades i avsnitt 6.6 har dock en 

inträdande ledamot en period att sätta sig in i bolagets förhållanden. Mer komplicerat 

framstår det för den utträdande ledamot som även efter utträdandet kan bära ett visst 

ansvar, beroende på hur dennes agerande såg ut i tiden före utträdandet.  

I NJA 2012 s. 858 har HD stadgat att adekvata åtgärder utgör exempel på aktsamt 

beteende i en situation av kapitalbrist. I avgörandet ansågs adekvata åtgärder för nytill-

trädda ledamöter bestå av att ansöka om bolagets likvidation alternativt att läka kapital-

bristen. Några fler exempel på adekvata åtgärder uttalade sig inte HD om. Avgörandet 

var även präglat av dess enskilda omständigheter, såsom att ledamöterna tillträdde un-

der en löpande ansvarsperiod. HD gjorde dock flera uttalanden om försumlighetspröv-
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ningen generellt och gav därför vägledning för hur frågor av detta slag kan komma att 

bedömas i framtiden. 

Utrymmet för skuldfrågan i en process om medansvar, med andra ord ledamöternas 

uppsåt eller oaktsamhet, synes vara mindre än frågan om fastställande av objektiva för-

utsättningar för ansvar. Kravet på försummelse verkar närmast underförstått om en kä-

rande borgenär lyckas bevisa objektiva förutsättningar för ansvar. Möjligheten att som 

styrelseledamot på subjektiva grunder undgå ansvar får därför bedömas som mycket 

litet. Domstolarna kan därför sägas ha betonat tyngden i att följa handlingsmönstret i 

kapitalbristreglerna och att avsteg därifrån endast i speciella undantagsfall kan ursäktas. 

Denna ordning bör förstås ses i relation till att styrelsen har långtgående skyldigheter 

enligt ABL.  

Mot bakgrund av dragna slutsatser i framställningen är det min uppfattning att reg-

lerna om kapitalbrist bör finnas kvar så länge det finns ett någorlunda krav på lägsta 

aktiekapital. En viss uppmjukning borde dock åstadkommas genom att införa en jämk-

ningsgrund i 25 kap. ABL för styrelsens ansvar enligt kapitalbristreglerna. En jämk-

ningsgrund innebär att omständigheter hänförliga till enskilda styresledamöter eller ak-

tiebolaget som sådant kan få betydelse. Till exempel balanseras kapitalbristreglerna av 

att aktiebolagsformen kan vara ett tacksamt redskap för ekonomiska oegentligheter, där 

friheten från personligt ansvar kan missbrukas för att otillbörligt berika sig själv. Att 

utdöma medansvar i en sådan situation möter inga hinder och någon jämkning bör under 

sådana omständigheter inte aktualiseras. 

Eftersom att kapitalbristreglerna inte syftar till att verka reparativt för bolagets bor-

genärer, utan främst ska vara handlingsdirigerande till de olika intressenternas förmån, 

innebär en jämkningsgrund inte något avsteg från reglernas övergripande ändamål. 

Trots införandet av en jämkningsgrund kan reglerna antas vidhålla sin påtryckande 

funktion för styrelsen att agera. Detta eftersom en jämkningsgrund blir tillämplig först 

efter ena partens åberopande och att motparten, den kärande borgenären, har möjlighet 

att argumentera emot en sådan jämkning. Uttryckt annorlunda är det domstolen som har 

att göra bedömningen varför det aldrig kan tas för säkert att någon jämkning kommer att 

äga rum.  

Reglernas handlingsdirigerande effekt kan därför antas vara fortsatt stark trots att en 

jämkningsgrund innebär ökade möjligheter att undvika medansvar. Här avses särskilt 

fall där ledamoten styr ett mindre aktiebolag. Mot bakgrund av att lagstiftaren aviserat 
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för en större genomgång av kapitalbristreglerna kan det inte uteslutas att en jämknings-

grund införs i framtiden.248  

 

                                            
248 Jfr prop. 2009/10:61 s. 12-13 och prop. 2009/10:204 s. 83. 
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http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/66340?programid=1316 (9 januari 2015) 
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8.5 Rättsfall 

8.5.1 HD 

NJA 1951 s. 6 I och II  

NJA 1985 s. 439 

NJA 1993 s. 484  

NJA 1988 s. 620 

NJA 2005 s. 792 

NJA 2009 s. 210 

NJA 2009 s. 221 

NJA 2012 s. 858  

NJA 2013 s. 725 

HD T 2133-14, dom meddelad den 11 december 2014 

8.5.2 HFD 

HFD 2014 ref 10 

8.5.3 Hovrätterna 

RH 1989:43 

RH 1993:115 

RH 1994:17 

Göta hovrätt T 38-89 

Svea hovrätt T 550-97 

Svea hovrätt T 1426-98 

Hovrätten för Övre Norrland T 25-98 

Göta hovrätt T 1743-05 
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Hovrätten för Västra Sverige T 2383-06 

Hovrätten för Västra Sverige T 2480-06 

Svea hovrätt T 7054-12 

8.5.4 Supreme Court of the United Kingdom 

Prest v Petrodel Resources Ltd [2013] UKSC 34 
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Bilaga 1 – Utdrag ur 25 kap. 13-20a §§ ABL 

Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist, m.m. 

Skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning 

13 § Styrelsen skall genast upprätta och låta bolaget revisor granska en kontrollbalans-
räkning 

1. när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital, beräknat enligt 14 §, understiger 
hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller 

2. när det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken har visat sig att bolaget sak-
nar tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen. 
 
 
Kontrollbalansräkningens innehåll 
14 § En kontrollbalansräkning skall upprättas enligt tillämplig lag om årsredovisning. 
Vid beräkningen av det egna kapitalets storlek får följande justeringar göras. 
1. Tillgångar får tas upp till ett högre värde och avsättningar och skulder tas upp till ett 
lägre värde än i den ordinarie redovisningen, om de värderingsprinciper som används 
vid upprättande av kontrollbalansräkningen är förenliga med god revisionssed. Pension-
såtaganden som enligt 8 a § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 
har redovisats under en delpost under rubriken Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser får dock inte tas upp till lägre belopp än vad som är tillåtet enligt 7 § sam-
ma lag. 

2. Tillgångar får redovisas till nettoförsäljningsvärdet. 
3. Skulder på grund av statligt stöd för vilket återbetalningsskyldigheten är beroende av 
bolagets ekonomiska ställning behöver inte redovisas, om stödet, i händelse av konkurs 
eller likvidation, skall betalas tillbaka först sedan övriga skulder har betalats. 

Obeskattade reserver skall delas upp på eget kapital och uppskjuten skatteskuld. 
Justeringar enligt första och andra styckena skall redovisas särskilt. 

Kontrollbalansräkningen skall undertecknas av styrelsen. 
 
 
Första kontrollstämman 

15 § Om kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av 
det registrerade aktiekapitalet, skall styrelsen snarast möjligt utfärda kallelse till en bo-
lagsstämma som skall pröva om bolaget skall gå i likvidation (första kontrollstämman). 
I fråga om beslutsunderlag och kallelse skall bestämmelserna i 3-6 §§ tillämpas. 

Kontrollbalansräkningen och ett yttrande av revisorn över denna skall läggas fram 
på stämman. 
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Andra kontrollstämman 

16 § Om den kontrollbalansräkning som har lagts fram vid den första kontrollstämman 
inte utvisar att det egna kapitalet, beräknat enligt 14 §, vid tiden för stämman uppgick 
till minst det registrerade aktiekapitalet och stämman inte har beslutat att bolaget skall 
gå i likvidation, skall bolagsstämman inom åtta månader från den första kontrollstäm-
man på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i likvidation (andra kontrollstämman). I 
fråga om beslutsunderlag och kallelse skall bestämmelserna i 3-6 §§ tillämpas. 

Styrelsen skall inför den andra kontrollstämman upprätta en ny kontrollbalansräk-
ning enligt 14 § och låta bolagets revisor granska den. Den nya kontrollbalansräkningen 
och ett yttrande av bolagets revisor över denna skall läggas fram på stämman. 
 
 
Beslut om tvångslikvidation 

17 § Allmän domstol skall besluta att bolaget skall gå i likvidation, om 
1. någon andra kontrollstämma inte hålls inom den tid som anges i 16 § första stycket, 
eller 
2. den kontrollbalansräkning som har lagts fram vid den andra kontrollstämman inte har 
granskats av bolagets revisor eller inte utvisar att det egna kapitalet, beräknat enligt 14 
§, vid tiden för stämman uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet och stämman 
inte har beslutat att bolaget skall gå i likvidation. 

I sådana fall som avses i första stycket skall styrelsen ansöka hos tingsrätten om be-
slut om likvidation. Ansökan skall göras inom två veckor från den andra kontrollstäm-
man eller, om en sådan inte har hållits, från den tidpunkt då den senast skulle ha hållits. 
Frågan om likvidation kan även prövas på ansökan av en styrelseledamot, den verkstäl-
lande direktören, en revisor i bolaget eller en aktieägare. 

Beslut om likvidation skall inte meddelas, om det under ärendets handläggning vid 
tingsrätten visas att en kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets eget kapital, be-
räknat enligt 14 §, uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet har granskats av bo-
lagets revisor och lagts fram på en bolagsstämma. 

Beslutet om likvidation gäller omedelbart. 
 
 
Personligt betalningsansvar för bolagets företrädare 

18 § Om styrelsen har underlåtit att 
1. i enlighet med 13 § upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräk-
ning enligt 14 §, 
2. i enlighet med 15 § sammankalla en första kontrollstämma, eller 

3. i enlighet med 17 § ansöka hos tingsrätten om att bolaget ska gå i likvidation, 
svarar styrelsens ledamöter solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget 
under den tid som underlåtenheten består. 

Den som med vetskap om styrelsens underlåtenhet handlar på bolagets vägnar sva-
rar solidariskt med styrelsens ledamöter för de förpliktelser som därigenom uppkommer 
för bolaget. 

Ansvaret enligt första och andra styckena gäller inte för den som visar att han eller 
hon inte har varit försumlig. 
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I sådana fall som avses i 13 § 1 gäller ansvaret enligt första stycket 1 endast om bo-
lagets eget kapital, beräknat enligt 14 §, understeg hälften av bolagets registrerade ak-
tiekapital vid den tidpunkt då styrelsens skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning 
uppkom. Ansvaret gäller inte om bolagets eget kapital hade stigit över denna gräns efter 
den angivna tidpunkten men innan kontrollbalansräkningen senast skulle vara upprättad. 

 
 

Personligt betalningsansvar för aktieägare 
19 § En aktieägare som med vetskap om att bolaget är skyldigt att gå i likvidation enligt 
17 § första stycket deltar i ett beslut att fortsätta bolagets verksamhet ansvarar solida-
riskt med dem som svarar enligt 18 § för de förpliktelser som uppkommer för bolaget 
efter den tidpunkt som anges i 17 § andra stycket.  
 
 
Ansvarsperiodens slut 

20 § Ansvaret enligt 18 och 19 §§ omfattar inte förpliktelser som uppkommer sedan 
1. en ansökan enligt 17 § andra stycket har gjorts, 

2. en kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets eget kapital, beräknat enligt 14 §, 
uppgår till det registrerade aktiekapitalet har granskats av bolagets revisor och lagts 
fram på bolagsstämma, eller 
3. bolagsstämman, Bolagsverket eller domstol har beslutat om likvidation. 
 
 
Upphörande av det personliga betalningsansvaret 
20 a § Ansvaret enligt 18 och 19 §§ upphör, om inte en talan om sådant ansvar väcks 
inom tre år från uppkomsten av den förpliktelse som ansvaret avser eller inom ett år från 
det att förpliktelsen senast skulle ha fullgjorts. 

Första stycket gäller inte det regressansvar som kan uppkomma genom att någon 
som är betalningsansvarig fullgör mer än sin andel av en förpliktelse som flera är betal-
ningsansvariga för. 

Preskriptionslagen (1981:130) gäller inte för ansvaret enligt 18 och 19 §§, utom i 
det fall som avses i andra stycket. 


