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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund  
Aktiebolagsformen karakteriseras av att aktieägarna inte har något personligt 

ansvar för bolagets skulder. Normalt sett har inte heller företrädarna för bolaget 

något sådant ansvar. Således är det som utgångspunkt endast bolagets tillgångar 

som säkrar bolagets skulder och andra förpliktelser. Denna ordning är dock inte 

utan undantag. Reglerna i 25 kap. 13–20 a §§ ABL om tvångslikvidation på 

grund av kapitalbrist utgör ett sådant undantag och kan om de överträds, innebära 

ett personligt och solidariskt betalningsansvar för styrelseledamöter, andra 

företrädare (t.ex. VD), samt aktieägare, avseende bolagets skulder. Reglerna 

motiveras främst med att de anses utgöra ett skydd för bolagets borgenärer 

genom att sätta en gräns för hur långt förlustbringande verksamhet får drivas 

innan bolagets tillgångar helt förbrukas.   1

 Reglerna föreskriver att styrelsen vid misstänkt kritisk kapitalbrist (när 

bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet) 

omedelbart ska börja att följa ett i lagen utstakat handlingsmönster. Tanken är att 

detta handlingsmönster ska leda till en läkning av kapitalbristen, alternativt en 

ordnad likvidation av bolaget för det fall att aktieägarna inte vidtar 

kapitaltäckande åtgärder inom viss tid. Risken att drabbas av personligt 

betalningsansvar fyller en påtryckningsfunktion för styrelsen att följa 

handlingsmönstret.   

  Reglerna om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist har under lång tid 

varit hårt kritiserade.  Generellt kan sägas att det ifrågasätts i vilken utsträckning 2

reglerna åstadkommer något reellt borgenärsskydd. Om det är så att reglerna inte 

uppnår avsett ändamål är det naturligtvis problematiskt att de sanktioneras av en 

 17 kap. ABL om tillåtna respektive otillåtna värdeöverföringar från bolaget är ytterligare ett exempel på 1

kapitalskyddande regler som ställts upp i borgenärernas intresse.

 Som exempel kan nämnas att Lindskog har beskrivit reglerna som lagstiftning när den är som sämst och 2

att de med fördel kan avskaffas, se förordet till Kapitalbrist i aktiebolag. Andersson framhåller att 
reglernas verkliga betydelse inte bör överskattas, att reglerna är svåra att tillämpa, att de inte är 
ändamålsenliga, och att de sannolikt är rättsekonomiskt ineffektiva, se Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 255.
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så sträng påföljd som ett personligt betalningsansvar. I praktiken kan enskilda 

personer, som t.ex. tidigare suttit i styrelsen för ett bolag som sedermera gick i 

konkurs, långt därefter få en obehaglig överraskning i form av att en 

bolagsborgenär framställer betalningskrav för gamla fordringar. Det kan förstås 

röra sig om mycket stora belopp. Vidare ger det bestämda, och enligt vissa 

krångliga, handlingsmönstret upphov till många svåra retrospektiva bedömningar 

om huruvida styrelsen har uppfyllt sina skyldigheter eller ej. Detta kan innebära 

att enskilda styrelseledamöter måste leva i ovisshet om risken för att drabbas av 

ett personligt betalningsansvar längre fram. Problemet tydliggörs av att det på 

senare tid finns verksamheter som har som affärsidé att systematiskt framställa 

personligt betalningskrav med stöd i 25 kap. 18 § ABL mot företrädare för bolag 

som tidigare gått i konkurs. 

 Mot bakgrund av ovan anser jag att det är angeläget att utreda några av de 

mer centrala frågorna som rör det personliga betalningsansvarets upphörande.

  

1.2 Syfte 

Rättsläget kring det personliga betalningsansvarets upphörande är i många 

avseenden osäkert och uppsatsen ämnar att bidra med klarhet samt ytterligare 

diskussionsunderlag i relation till några särskilt problematiska frågor. Närmare 

bestämt är syftet med denna uppsats att ingående utreda:  

• styrelsens möjlighet att få det personliga betalningsansvaret att upphöra genom 

att vidta så kallad rättelse, samt  

• vad som kan anses gälla i ansvarshänseende för avgående respektive 

tillträdande styrelseledamot.   

En solid och genomgripande utredning av frågorna ovan förutsätter en  

redogörelse för framväxten av reglerna om tvångslikvidation vid kapitalbrist, hur 
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regelkonstruktionen ser ut och fungerar idag, och om reglerna kan anses vara 

ändamålsenliga. 

1.3 Metod, material och terminologi 

Den använda metoden är att anse som traditionellt rättsdogmatisk, vilket innebär 

att lagar, praxis, förarbeten och relevant doktrin utgör grunden för det som 

presenteras i uppsatsen, såväl beskrivning av rättsläget som analys. Rättskällorna 

behandlas utifrån etablerade juridiska tolkningsmetoder. Uppsatsens 

huvudsakliga fokus är definitivt att utreda gällande rätt, men det finns även vissa 

inslag av överväganden som bygger på de lega ferenda. Därtill innehåller 

uppsatsen inledningsvis ett rättshistoriskt avsnitt. 

 Det finns relativt rikligt med material angående reglerna om 

tvångslikvidation på grund av kapitalbrist, ofta skrivet med ett kritiskt 

förhållningssätt. Generellt kan sägas att reglerna har kritiserats under lång tid i 

såväl utgivna böcker som publicerade artiklar. Jag har i uppsatsen använt mig av 

dessa källor i den mån jag anser att de är relevanta för de aspekter som berörs. 

Det bör påpekas att Lindskog under 2015 gav ut en andra upplaga av sin bok 

Kapitalbrist i aktiebolag, som på ett omfattande och mycket ingående sätt 

behandlar reglerna och de oklarheter som finns. Boken är således en viktig källa, 

särskilt då flera för den här uppsatsen centrala avgöranden från HD har beaktats i 

den senaste upplagan. Dessutom refereras det i domar och annan doktrin ofta till 

Kapitalbrist i aktiebolag vilket visar på att det är en etablerad källa inom ämnet. 

Jag vill även lyfta fram att den femte upplagan av Företag i kris, skriven av 

Oppenheimer, Blomberg, och Mandorff, har varit av användning. Särskilt i och 

med att infallsvinkeln skiljer sig något från övrig doktrin då den är mycket 

praktiskt inriktad och präglas av att de två förstnämnda författarna huvudsakligen 

arbetar som revisorer och inte som jurister. 

 Förarbeten har även använts i relativt stor utsträckning. Reglerna om 

tvångslikvidation vid kapitalbrist har genom åren undergått en del förändringar 
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och i anslutning till detta har det tillkommit användbara förarbeten. Det finns 

vidare relativt mycket praxis på området från såväl underrätter som HD. Mitt 

intryck är emellertid att en stor del av äldre praxis har blivit mer eller mindre 

oväsentlig, eller i alla fall obehövlig att hänvisa till, i och med att HD under 

senare år har kommit med ett antal centrala avgöranden. Detta gäller inte minst i 

relation till de specifika frågor som analyseras i uppsatsen, det vill säga 

styrelsens möjlighet att vidta rättelse, samt vad som gäller i ansvarshänseende för 

avgående respektive tillträdande ledamot. 

 För att underlätta en smidig och varierad läsning används olika begrepp 

ibland synonymt. Personligt betalningsansvar alterneras med betalningsansvar 

eller endast ansvar. Termen påtryckningsfunktion har samma innebörd som    

handlingsdirigerande funktion. 

   

1.4 Avgränsning och disposition 
Då jag i uppsatsen främst utreder gällande rätt kommer jag inte att föreslå hur 

nya regelsystem skulle kunna utformas, även om det som redan nämnts inte kan 

uteslutas att det finns vissa inslag av överväganden som har karaktär av de lege 

ferenda. Fokus ligger således på att identifiera problem och oklarheter i det 

nuvarande regelsystemet, analysera dessa, samt argumentera för eller emot olika 

tolkningar och möjligen efterfråga att HD eller lagstiftaren ingriper. Vidare har 

jag valt att inrikta uppsatsen på styrelseledamöternas skyldigheter och personliga 

betalningsansvar då det är i förhållande till dessa som reglerna vanligtvis 

aktualiseras. Även om andra bolagsföreträdare, samt aktieägare, under vissa 

förutsättningar kan drabbas av personligt betalningsansvar enligt reglerna, har jag 

således valt att endast i mycket begränsad utsträckning beröra detta.  

 Det kan även påpekas att fokus inte ligger på frågor som rör vilka olika 

kapitaltäckande åtgärder som kan vidtas för att uppfylla reglerna, eller frågor 

som är av huvudsakligen redovisningsteknisk karaktär. Sådana frågor är 

visserligen av stor praktisk betydelse men faller likväl utanför denna uppsats 
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omfång. Slutligen har reglerna formellt sett samma tillämplighet i förhållande till 

å ena sidan privata aktiebolag, å andra sidan publika aktiebolag, men det skulle 

kunna argumenteras för att reglerna får olika implikationer. En sådan diskussion 

är emellertid inte i fokus för denna uppsats och någon distinktion mellan privata 

respektive publika aktiebolag görs inte.     

 Uppsatsen har en disposition som är utformad för att först ge läsaren ett 

helhetsperspektiv på reglerna och hur de fungerar. En stabil grund att stå på om 

man så vill. Sedan är förhoppningen att läsaren, med den grundläggande 

förståelsen i ryggen, kan sätta sig in i de avsnitt som på ett mer ingående och 

argumentativt sätt behandlar de specifika frågor som uppsatsen syftar till att 

utreda. Således utgörs uppsatsens första hälft av en kortare presentation av 

reglerna under avsnitt 2, en rättshistorisk tillbakablick över reglernas framväxt 

under avsnitt 3, hur reglerna fungerar idag under avsnitt 4, samt avsnitt 5 där 

reglernas ändamålsenlighet diskuteras. Uppsatsens andra hälft, som rör det 

personliga betalningsansvaret, inleds med avsnitt 6 som beskriver betalnings-

ansvarets konstruktion. Avsnitt 7 om det personliga betalningsansvarets 

upphörande, består huvudsakligen av avsnitt 7.3 där styrelsens möjlighet att vidta 

så kallad rättelse analyseras, samt avsnitt 7.4 om vad som gäller i 

ansvarshänseende för avgående respektive tillträdande styrelseledamot. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning under avsnitt 8.    

2 Presentation av reglerna 
Reglerna om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist i 25 kap. 13–20 a §§ ABL  

är tvingande borgenärsskyddande regler. Reglerna är en logisk följd av kravet på 

ett minsta aktiekapital, då ett sådant krav knappast blir verkningsfullt om 

aktiekapitalet i vilket fall tillåts sjunka lågt eller förbrukas helt. Bestämmelserna 
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om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist kan sägas tillhöra kapitalskyddets 

kärna.   3

 I stora drag innebär reglerna om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist 

att om styrelsen har skäl att anta att bolagets egna kapital, understiger hälften av 

det registrerade aktiekapitalet, krävs det att en KBR1 upprättas enligt särskilda 

regler. Om KBR1 utvisar att kritisk kapitalbrist faktiskt föreligger ska styrelsen 

snarast kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämman) som kan besluta om 

likvidation, eller för att undvika detta, kapitaltäckande åtgärder. Vid fortsatt 

verksamhet måste styrelsen inom åtta månader från den första kontrollstämman 

kalla till en ny bolagsstämma (andra kontrollstämman) och upprätta en KBR2. 

Om det registrerade aktiekapitalet vid denna tidpunkt inte är till fullo täckt 

inträder likvidationsplikt. 

 Om styrelsen underlåter att följa det beskrivna handlingsmönstret, ådrar 

sig ledamöterna ett personligt och solidariskt betalningsansvar för de förpliktelser 

som uppkommit för bolaget under den period som underlåtenheten består. Det 

personliga betalningsansvar (även kallat medansvar) som drabbar styrelsen vid 

underlåtenhet att följa reglerna anses ha en påtryckningsfunktion för styrelsen att 

agera enligt handlingsmönstret.  4

3 Rättshistorisk tillbakablick 
3.1 Inledande anmärkningar 

Som nämnts finns det ett samband mellan kravet på minsta aktiekapital och 

reglerna om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist. Reglerna om 

tvångslikvidation sätter en gräns för hur lågt det egna kapitalet tillåts sjunka på 

 Se Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 470–473, och Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 255.3

 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 1.1.3, och Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 257. 4
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grund av förlustbringande verksamhet.  Rimligtvis vore reglerna därför onödiga 5

om det överhuvudtaget inte fanns något krav på ett minsta aktiekapital.   6

 Kravet på minsta aktiekapital och reglerna om tvångslikvidation vid 

kapitalbrist har mer eller mindre växt fram sida vid sida vilket tydliggörs av en 

rättshistorisk tillbakablick. Välutvecklade och stringenta resonemang kring 

tvångslikvidationsreglernas ändamål saknas emellertid till stor del i förarbetena.  7

Enbart denna omständighet indikerar en osäkerhet kring reglernas egentliga 

funktioner och ändamål. 

3.2 Tidiga regler och motiveringar 
Redan 1848 års ABL förutsatte att det i bolaget fanns ett visst aktiekapital.  8

Investeringsvilliga ägare kunde satsa kapital i ett aktiebolag, utan att behöva 

medverka i den dagliga verksamheten, och samtidigt slippa personligt ansvar. 

Aktiebolagsformen fyllde på så sätt ett behov av att kunna bedriva verksamhet 

med hjälp av extern finansiering. Lagstiftaren såg emellertid en risk för att 

aktiebolagsformen kunde komma att utnyttjas i situationer där nämnda 

investeringsbehov saknades. Utöver kravet på ett visst aktiekapital, krävdes  

därför att aktiebolaget ägdes av så pass många aktieägare att de rimligtvis inte 

kunde förväntas medverka personligen i verksamheten.  Om ägare som ämnade 9

att starta ett aktiebolag var för få till antalet hänvisades de således till att istället 

välja en bolagsform som bedrevs med personligt ansvar. 

 1895 års ABL innehöll de första reglerna om tvångslikvidation. Det 

stadgades att aktiebolag skulle träda i likvidation om aktiekapitalet sjunkit under 

två tredjedelar eller om antalet aktieägare kommit att understiga fem personer. 

 NJA 2005 s. 792 (s. 802), och Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 472 f.5

 Engerstedt, Svernlöv, Balans 5/2009, och Oppenheimer, Balans 6/7 2009.6

 Se Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 471 ff., där samma synpunkt framförs.  7

 Något uttrycklig lagkrav fanns dock inte, Kungl. Maj:ts förordning angående aktiebolag den 6 oktober 8

1848, 9 §, men tillståndskontrollen innehöll en lämplighetsprövning avseende aktiekapitalet, se Skog, 
NTS 2006:4, s. 67.

 Jfr Leffler, JT 2008/9, s. 804. 9
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Ledningen fick tre månader att läka kapitalbristen och återställa antalet 

aktieägare, med solidariskt personligt betalningsansvar som följd vid fortsatt 

verksamhet utan att uppfylla dessa krav. Ordningen motiverades med att 

aktiebolag som inte levde upp till kraven på visst aktiekapital och antal 

aktieägare saknade ”rättslig grund för sin tillvaro”.   10

 Mot bakgrund av det framförda verkar det som att de tidiga reglernas 

ursprungliga funktion var att säkerställa att "felaktigt" användande av 

aktiebolagsformen (otillräckligt aktiekapital eller för få aktieägare) ur 

ansvarssynpunkt jämställdes med övriga bolagsformer som bedrevs med 

personligt ansvar. Kravet på visst aktiekapital och antal aktieägare, tillsammans 

med regler om tvångslikvidation, tycks ha syftat till att undanta aktiebolags-

formen från ägare som strängt taget borde ha använt sig av en bolagsform med 

personligt ansvar. Hotet om personligt betalningsansvar kan möjligen beskrivas 

som en piska för ledningen att likvidera bolaget – och därmed upphöra med den 

”felaktiga” användningen av bolagsformen.   11

 I 1895 års ABL preciserades det även att minsta tillåtna aktiekapital var 5 

000 kr.  Kravet motiverades enbart med att aktiekapitalet utgör den enda 12

kreditbasen och därmed inte får vara alltför obetydligt.   13

 I 1910 års ABL infördes krav på att en kontrollbalansräkning skulle 

upprättas vid misstanke om kapitalbrist, istället för att som tidigare endast låta 

årsredovisningen, framlagd på ordinarie bolagsstämma, ligga till grund för 

eventuell tvångslikvidation.  Vidare  fastslogs det i praxis att kapitalbrist endast 14

ansågs läkt om aktiekapitalet återställdes i sin helhet.  Genom 1944 års ABL 15

 Se Danielsson, Aktiekapitalet, s. 49, och däri angivna källor. 10

 Se Leffler, JT 2008/9, s. 806, 826. Se däremot Danielsson, Aktiekapitalet, s. 52, som antar att reglerna 11

åtminstone delvis syftade till att skapa ett borgenärsskydd i den utsträckning som reglerna ledde till 
personligt ansvar. 

 I dagens penningvärde motsvarar det, grovt räknat, nästan 350 000 kr.12

 Kungl. Maj:ts Nåd Prop 1895:6, s. 22. Det kan noteras att det föreslagna kravet uppgick till 10 000 kr, 13

men att riksdagen sänkte det till 5000 kr. Se Skog, NTS 2006:4, s. 67.  
 Leffler, JT 2008/9, s. 804.14

 NJA 1912 s. 425.15

!8



avskaffades regeln om tvångslikvidation avseende minsta antal aktieägare medan 

regeln om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist fick vara kvar. Syftet bakom 

tvångslikvidationsregeln angavs kort vara att den är ”ägnad att befordra sundhet 

inom aktiebolagsväsendet och bör bibehållas”.   16

 Danielsson påpekar att dessa tidiga tvångslikvidationsregler saknar ett 

klart tillkännagivet syfte och att en analys av reglernas sannolika effekter inte 

utfördes. Danielsson menar vidare att reglernas egentliga grund förmodligen var 

"en allmän föreställning om att det är förkastligt och bör hindras, att ett 

aktiebolag fortsätter rörelsen, sedan aktiekapitalet förlorats".    17

3.3 Nya överväganden från och med 70-talet 

I och med 1975 års ABL mjukades reglerna upp då det, för att avvärja 

likvidationsplikt, ansågs tillräckligt att återställa hälften av det registrerade 

aktiekapitalet,  jämfört med full täckning som var det tidigare kravet. Skälen för 18

denna ändring uppgavs bland annat vara att aktiebolag i uppstartsskedet kan 

uppleva kapitalbrist men likväl ha förmåga till ekonomisk återhämtning på längre 

sikt. Med andra ord bör det undvikas att reglerna leder till kontraproduktiv 

likvidation av bolag, då det utgör en onödig värdeförstöring för såväl ägare som 

anställda.  Argumenten kan sägas vara präglade av samhällsekonomiska och 19

sysselsättningspolitiska överväganden. 

 Under 80-talet skärptes reglerna återigen genom ändringar i ABL.  20

Gränsen för kritisk kapitalbrist ändrades till när täckning av det registrerade 

aktiekapitalet saknades till hälften, jämfört med tidigare gräns på två tredjedelar. 

Vidare skedde en återgång till att kräva full täckning av det registrerade 

aktiekapitalet. Detta motiverades med att det skett en exceptionell ökning av 

 SOU 1941:9 s. 567.16

 Danielsson, Aktiekapitalet, s. 51 f.17

 13 kap. 14 § ABL (1975:1385). 18

 Prop. 1975:103 s. 217.19

 SFS 1983:453.20
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ekonomisk brottslighet sedan 1975 års ABL. Departementschefen argumenterar 

för att "erfarenheterna visar att ekonomisk brottslighet ofta kommer till stånd 

med hjälp av aktiebolag som har otillräckligt eget kapital". En skärpning av 

reglerna om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist var därför "ett sätt att 

försvåra förutsättningarna för sådan brottslighet".   21

 Denna argumentation kan enligt min mening kritiseras på flera grunder.  22

Om problemet är underkapitaliserade aktiebolag, är en justering av den kritiska 

gränsen från två tredjedelar till hälften knappast en betydelsefull åtgärd då det i 

realiteten kan röra sig om relativt små belopp.  Vidare kan det ifrågasättas om 23

samhällsvinsten i att ekonomisk brottslighet försvåras, överväger den börda som 

en skärpning av reglerna medför i förhållande till seriösa aktörer. Särskilt då  

Departementschefen överhuvudtaget inte presenterar några belägg för ett 

eventuellt samband mellan ökad ekonomisk brottslighet och ett lågt eget kapital, 

utan endast hänvisar till "erfarenheter".  Slutligen bör det påpekas att 24

skärpningen av reglerna riktades mot individer som utpekas som kriminella, och 

som utgångspunkt därför inte ens avser att följa straffsanktionerade 

bestämmelser. Det kan därför ifrågasättas om dessa individer överhuvudtaget 

skulle se de nämnda regelskärpningarna som avskräckande.   

 Det bakomliggande syftet för ovan nämnda skärpningar uppgavs vara att 

stärka borgenärsskyddet, men hur reglerna om tvångslikvidation i grunden 

åstadkommer ett sådant skydd förklarades emellertid inte.  I 1993/94 års 25

proposition förs samma typ av allmänt hållna argumentation kring likvidations-

reglernas borgenärsskyddande syfte, samtidigt som det öppet medges att ett 

 Prop. 1982/83:139 s. 8.21

 Jfr Müllern, Affärsrätt 7/85, s. 27, som underkänner Departementschefens argumentation med svidande 22

kritik. Jfr även Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 1.1.4. not 36.

 8 333 kr om vi utgår från 50 000 kr, som även under den aktuella tidsperioden var lägsta tillåtna 23

aktiekapital för privata aktiebolag (visserligen ej beaktat inflation).
 Se Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 66 f., som tvärtom framhåller att det inte är empiriskt 24

styrkt det finns ett kausalt samband mellan ett krav på minsta aktiekapital och ekonomisk brottslighet 
eller oseriösa företagare.

 Prop. 1982/83:139 s. 7. 25
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aktiekapital på 100 000–200 000 kr oftast inte utgör någon reell säkerhet för 

borgenärer.  26

 Syftet bakom reglerna om tvångslikvidation ägnas mer uppmärksamhet i 

2000/01 års proposition.  Bestämmelsernas syfte uppges vara att skydda 27

bolagets befintliga borgenärer mot att bolagets hela kapital konsumeras innan en 

avveckling av bolaget påbörjas. Vidare anförs det att bestämmelserna ger 

aktieägarna tid för att överväga lämpliga åtgärder samt att kontrollbalans-

räkningarna har en utslagsgivande funktion när det gäller att urskilja bolag med 

kritisk kapitalbrist. Det personliga betalningsansvaret som följer vid 

underlåtenhet uppges utgöra ett effektivt påtryckningsmedel för att få styrelsen 

att följa det handlingsmönster som lagen föreskriver.  28

3.4 Kommentar 

Mot bakgrund av reglernas historia framträder ett regelverk som står på ostadig 

grund. Som nämndes inledningsvis saknas det i stor utsträckning välutvecklade 

och stringenta resonemang kring tvångslikvidationsreglernas ändamål. Motiven 

bakom reglerna tycks dessutom skifta över tid och det kan ifrågasättas om de 

ursprungliga syftena kan göras gällande idag. Intrycket blir helt enkelt spretigt 

och reglerna tycks sakna ett konsekvent och precist syfte, vilket förstärks av att 

en utförlig analys av reglernas effekt i vilket fall inte presenteras i förarbetena.  29

Det är först vid millenieskiftet som det i förarbetena ges en någorlunda 

genomarbetad presentation av de mer moderna reglernas ändamål och funktioner. 

 Prop. 1993/94:196 s. 82.26

 Prop. 2000/01:150 s. 34 ff. 27

 Prop 2000/01:150 s 43.28

 Jfr Leffler, JT 2008/9, s. 826, som menar på att reglerna om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist 29

är svårtolkade och med fördel kan avskaffas då de är så vagt och inkonsekvent underbyggda ur ett 
historiskt perspektiv.
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4 Hur dagens regler fungerar 

4.1 Inledning 

Strukturen för reglerna om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist har 

beskrivits i korthet under avsnitt 2. För att läsaren ska få ett bättre grepp om det i 

lagen föreskrivna handlingsmönstret för styrelsen, följer nedan en mer utförlig 

redogörelse. En god förståelse för styrelsens skyldigheter är en nödvändighet för 

att kunna bedöma det personliga betalningsansvar som följer vid underlåtenhet 

att rätta sig efter handlingsmönstret.    

4.2 Skäl att anta kritisk kapitalbrist 
Det finns två omständigheter enligt 25 kap. 13 § ABL som utlöser en 

handlingsplikt för styrelsen att följa det föreskrivna handlingsmönstret. Den 

första omständigheten är när det finns skäl att anta att bolagets egna kapital 

understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet (kritisk kapitalbrist). Då 

uppkommer genast en skyldighet för styrelsen att upprätta en KBR1 samt låta 

bolagets revisor granska den. Den andra omständigheten, som inte kommer att 

behandlas närmare, är när det vid verkställighet enligt utsökningsbalken visar sig 

att bolaget saknar tillgångar för att täcka aktuell fordran.   30

 Vid tvist om personligt betalningsansvar, som oftast lär uppstå först efter 

att ett bolag gått i konkurs,  måste det bedömas huruvida rekvisitet skäl att anta 31

kritisk kapitalbrist är uppfyllt. Det blir i praktiken en retrospektiv bedömning av 

vad som kan vara svåröverskådliga sakförhållanden som påstås ha ägt rum långt 

tidigare, t.ex. affärshändelser eller frågor som rör redovisningen. Dessutom är 

fastställande av tidpunkten för aktuell händelse central då det är när 

antaganderekvisitet anses ha varit uppfyllt, som avgör startpunkten för styrelsens 

 För en koncis redogörelse av denna omständighet, se Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 3.2, och 30

Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 476 f.

 Ett påstående som enkelt bekräftas vid en snabbkoll av praxis som rör personligt betalningsansvar. Se 31

även prop. 2012/13:65 s. 6.    
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handlingsplikt. Således kan det sammantaget konstateras att bedömningen kan bli 

besvärlig och i viss mån spekulativ.  32

 Den befarade kritiska kapitalbristen som avses i 25 kap. 13 § p. 1 ABL ska 

beräknas enligt 14 §, som rör de särskilda reglerna för kontrollbalans-

räkningarnas innehåll. Det som är avgörande är således inte om kritisk 

kapitalbrist föreligger enligt årsredovisningen (faktiskt upprättad eller en 

hypotetisk sådan om den hade upprättats vid given tidpunkt), utan 

handlingsplikten triggas när det finns skäl att anta att kritisk kapitalbrist kommer 

framgå av en KBR1 enligt 14 §. Det kan t.ex. vara så att bolagets egna kapital 

understiger den kritiska gränsen enligt årsredovisningen, men att det finns 

övervärden i bolaget som inte beaktats, men som hade kunnat tas upp i KBR1.  33

 Rekvisitet skäl att antaga är objektivt i den mening att det är vad en 

normalt aktsam och aktiv styrelseledamot borde ha känt till som är avgörande för 

om handlingsplikten triggas. Subjektiva förhållanden kan emellertid också leda 

till att rekvisitet anses uppfyllt om det t.ex. visas att en ledamot faktiskt känt till 

den kritiska kapitalbristen.  Att rekvisitet är av objektiv natur anses medföra en 34

skyldighet för styrelseledamöterna att aktivt hålla sig uppdaterade om bolagets 

ställning.  Detta innebär att ta del av all bolagsintern information som borde 35

vara tillgänglig och som rör bolagets utveckling. Det förutsätts således att 

rapporteringen inom bolaget fungerar och en ledamot kan därför som 

utgångspunkt inte skylla på bristande kommunikationsrutiner.  Styrelsen 36

förutsätts vidare vara adekvat organiserad samt tillräckligt kompetent för 

verksamheten.   37

 Se Stattin, JT 2009/10, s. 128; Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 3.1.2; Nerep, Aktiebolagsrättslig 32

analys, s. 477 f.
 Se t.ex. NJA 2009 s. 210 som rörde påstådda övervärden i form av immateriella tillgångar. Se även 33

Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 3.1.1. 

 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 478 f., och Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 3.1.5.34

 Jfr NJA 1988 s. 620 (s. 643), och RH 1994:17 (s. 5).35

 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 478.36

 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 3.1.5.37
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Bolagsinterna förhållanden som kan ge upphov till misstanke om kapitalbrist är 

bland annat ökade kostnader och minskade intäkter, osäkra fordringar, betydande 

förlust på grund av enskild affärshändelse, eller nedskrivningsbehov av 

tillgångar. Dessutom förutsätts en normalt aktsam och aktiv ledamot ta ställning 

till externa händelser som kan påverka bolagets ställning negativt. Det kan t.ex. 

röra sig om marknadsförändringar eller till och med olyckor och 

naturkatastrofer.  Bedömningen av interna och externa förhållanden måste 38

slutligen ske i ljuset av bolagets tidigare utveckling, med andra ord bör inte 

händelser ses isolerade utan det krävs ett helhetsperspektiv.  39

 Till detta kommer att enskild styrelseledamots vetskap tillräknas hela 

styrelsen. Om en ledamot har kunskap om en händelse som väcker misstanke om 

kritisk kapitalbrist, presumeras med andra ord även övriga ledamöter besitta den 

kunskapen.     40

  

4.2.1 Borgenärens bevisbörda 

Som nämnts kan bedömningen av rekvisitet skäl att anta kritisk kapitalbrist bli 

svår då den tar sikte på förhållanden som kan ha ägt rum långt tidigare, ofta rent 

bolagsinterna omständigheter. Det är emellertid bolagsborgenären som gör 

gällande personligt betalningsansvar, som har bevisbördan för dessa 

omständigheter, trots att denne ofta har mycket begränsad insyn i bolaget. 

Bolagsborgenären måste således styrka de enskilda omständigheter som påstås ha 

gett upphov till misstanke om kritisk kapitalbrist för styrelsen.   41

 I praktiken är det tillräckligt att bolagsborgenären visar att det förelegat en 

faktisk kapitalbrist. Personligt betalningsansvar uppkommer nämligen bara om en 

korrekt upprättad KBR1 faktiskt hade utvisat kapitalbrist, det vill säga att den 

 Se Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 478 f., och Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 3.1.3.38

 Jfr Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 479.39

 Se NJA 2009 s. 210 (s. 219), och Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 3.1.5. Detta förutsätter dock att 40

ledamoten kan anses ha den aktuella kunskapen i sin egenskap av styrelseledamot för bolaget.  

 NJA 2009 s. 210 (s. 219 f.); Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 3.1.2; Nerep, Aktiebolagsrättslig 41

analys, s. 480.
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befarade kapitalbristen var reell.  Mot bakgrund av att det personliga 42

betalningsansvaret har en påtryckningsfunktion för styrelsen att agera vid just 

kritisk kapitalbrist, är det fullt rimligt att ansvaret inte utlöses när kritisk 

kapitalbrist de facto inte föreligger.   43

 Således väcks frågan om personligt betalningsansvar från den tidpunkt vid 

vilken det kan styrkas att faktisk kapitalbrist förelåg, vilket det åligger 

bolagsborgenären att visa. Det kan uttryckas som att det föreligger en presumtion 

för att styrelsen borde ha misstänkt kritisk kapitalbrist när sådan faktiskt  

förelåg.  Med andra ord är skäl att anta som utgångspunkt automatiskt uppfyllt 44

när faktisk kapitalbrist kan konstateras. Sammantaget brukar detta beskrivas som 

att bolagsborgenären har att visa att de objektiva förutsättningarna för personligt 

betalningsansvar föreligger.  Utöver faktisk kapitalbrist är givetvis ytterligare en 45

objektiv förutsättning att styrelsen underlåtit att omedelbart upprätta en KBR1 – 

annars är ju styrelsens agerande än så länge regelrätt. Det bör tilläggas att 

bolagsborgenären åtnjuter viss bevislättnad avseende frågan om faktisk 

kapitalbrist, jämfört med de beviskrav som vanligtvis gäller i tvistemål.  46

 En annan sak är att en styrelseledamot sedan kan befria sig från ansvar 

genom att visa på att han eller hon inte agerat försumligt (så kallad ansvars-

frihetsgrund), vilket jag återkommer till. 

 Man kan fråga sig varför lagstiftaren har valt rekvisitet skäl att anta när 

personligt betalningsansvar i vilket fall förutsätter faktisk kapitalbrist. En enkel 

förklaring är att lagstiftaren hellre ser att styrelsen upprättar en KBR1 än att den 

avstår från det. Om det råder osäkerhet kring om kritisk kapitalbrist föreligger är 

det bättre att styrelsen genom en KBR1 reder ut hur det ligger till, än att styrelsen 

håller sig ovetande trots att "skäl att anta" finns.       

 NJA 1988 s. 620 (s. 643).42

 Jfr Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 3.3.1.43

 Jfr Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 482.44

 Jfr NJA 2009 s. 210 (s. 220).45

 Se NJA 1988 s. 620; NJA 1993 s. 484; prop. 2000/01:150 s. 49; Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 46

3.3.2.
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4.3 Tidsfristen för upprättande av KBR1 

Enligt 25 kap. 13 § ABL ska styrelsen genast upprätta och låta bolagets revisor 

granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta kritisk kapitalbrist. 

Kravet på granskning av revisor gäller dock numera endast för de aktiebolag som 

har en vald revisor.  Frågan är hur lång upprättandefrist begreppet "genast" 47

tillåter. Klart är att styrelsen måste ges viss tid för att upprätta en KBR1, men 

längden på denna tidsperiod är inte absolut. Omfattningen av styrelsens arbete 

och bedömning kan givetvis variera från bolag till bolag varför upprättande-

fristen blir relativ.   48

 Upprättandefristen räknas från den tidpunkt då styrelsen borde hållit ett 

styrelsemöte och beslutat om upprättande av en KBR1.  Att inte redan 49

misstankestidpunkten (skäl att anta) utgör startpunkt för upprättandefristen, beror 

på att det är styrelsen som bolagsorgan som har att besluta om att upprätta en 

KBR1. Detta innebär t.ex. att enskild ledamots misstanke om kritisk kapitalbrist 

måste informeras till övriga ledamöter innan beslut om upprättande kan tas. Med 

andra ord måste styrelseordföranden ges viss tid att sammankalla och förbereda 

ett styrelsemöte, innan upprättandefristen ens börjar löpa. Upprättandefristens 

slutpunkt utgörs av när styrelsen har beslutat om att fastställa upprättad KBR1.   50

 Hur lång tid som får löpa mellan nämnda startpunk och slutpunkt är som 

sagt mer osäkert. Den vanliga ordningen är att styrelsen uppdrar åt VD att ta itu 

med arbetet av upprättande av KBR1. Styrelsen kan dock inte nöja sig med att 

omedelbart ge uppdraget till VD och sedan luta sig tillbaka, utan måste på ett 

tillfredställande sätt följa upp utförandet av arbetet.   51

 Om bolaget med stöd av 9 kap. 1 § ABL har infört bestämmelser i bolagsordningen om att bolaget inte 47

ska ha någon revisor, behöver kontrollbalansräkningen inte granskas av revisor. Det bör noteras att, om en 
revisor i vilket fall har utsetts i ett sådant bolag, så gäller enligt 1 kap. 12 b § ABL bestämmelserna om 
revisorer i ABL. Det innebär att i ett sådant fall ska kontrollbalansräkningen revisorsgranskas. Se 
Andersson, Johansson, Skog, Aktiebolagslagen – en kommentar, 25:13.4; prop. 2009/10:204 s. 82; 
Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 3.5.3.

 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 483, och Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 3.5.1, 3.5.4.48

 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 3.5.2.49

 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 3.5.3.50

 Jfr Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 3.5.5.51
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Allt från endast två veckor till minst två månader har anförts som en rimlig 

schablonregel för upprättandefristen.  Bristen på tydlighet kring 52

upprättandefristens maxlängd medför en stor osäkerhet för styrelseledamöterna 

och kan få kännbara ekonomiska följder. Om en domstol t.ex. bedömer att 

dröjsmål föreligger med endast en eller två veckor, kan det innebära att personligt 

betalningsansvar utlöses för de (potentiellt stora) fordringar som uppkom under 

den perioden.  Enkelt uttryckt kan marginella tidsuppskattningar från 53

domstolens sida få mycket stora konsekvenser för den enskilde.   

 För egen del håller jag med Lindskog som föreslår att om en KBR1 har 

upprättats, bör utgångspunkten vara att styrelsens bedömningar om vad arbetet 

kräver utredningsmässigt, och således även tidsmässigt, godtas av domstol. En 

domstols retrospektiva bedömning gör nämligen sällan rättvisa åt den situation 

som styrelsen befann sig i. Om en KBR1 däremot inte har upprättats bör 

upprättandefristen bestämmas av en generös schablon. Lindskog förordar åtta 

veckor.  På så vis undviks det att domstolar ger sig in i godtyckliga och 54

spekulativa bedömningar om hur lång tid styrelsens arbete hade tagit om det 

faktiskt utförts. Att använda en schablon då en KBR1 inte upprättats framstår 

som särskilt befogat med tanke på att det i dessa fall ändå inte går att värdera 

skyndsamheten av något arbete – styrelsen har ju överhuvudtaget inte agerat. 

4.4 Första kontrollstämman 
4.4.1 Kallelseplikt respektive kallelsefrist 

Nästa steg i handlingsmönstret är att om upprättad KBR1 utvisar kritisk 

kapitalbrist, ska styrelsen snarast möjligt kalla till en första kontrollstämman som 

har att pröva om bolaget ska likvideras, 25 kap. 15 § ABL. Underlåtenhet att göra 

detta utlöser personligt betalningsansvar för styrelsen enligt 25 kap. 18 § 1 st. 2 

 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 486; Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 3.5.4, 10.2.2; prop. 52

2000/01: 150 s. 49, 91; RH 1989:43, där fristen som längst ansågs vara ca en månad. 
 Jfr Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 3.5.4.53

 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 3.5.4, 10.2.2.54

!17



p. ABL. Om kritisk kapitalbrist däremot de facto inte förelåg, t.ex. om KBR1 var 

felaktig eller om det tillkommit ny information om bolagets ekonomi vid 

tidpunkten då kallelsen senast borde ha skett, uppstår inget ansvar för styrelsen.   55

 Kallelsen ska vara i enlighet med 7 kap. 23 § 1 st. 2 p. b ABL (d.v.s. 

skickas med post till varje aktieägare som är känd för bolaget), och ska 

formenligt läggas fram på den första kontrollstämman. Överlämnandet av KBR1 

är inte beroende av stämmans godkännande. Med andra ord kan inte stämman 

värja sig mot eventuellt annalkande likvidationsplikt genom att skjuta frågan 

ifrån sig.  56

 Kallelse ska som nämnts ske snarast möjligt. Klart är att styrelsen inte kan 

begäras att omedelbart kalla till en första kontrollstämma utan måste ges viss tid 

för att sammanställa dugligt beslutsunderlag och behandla detta under ett 

styrelsemöte.  Styrelsen har dessutom rätt att utnyttja den i bolagsordningen   57

bestämda kallelsefristen vilket enligt lag är maximalt sex veckor, 7 kap. 18 § 

ABL.  Om nästa ordinarie bolagsstämma i vilket fall kommer att hållas inom 58

max åtta veckor går det bra att ta upp upp likvidationsfrågan då istället för att 

kalla till en första kontrollstämma.  Möjligen kan mer än åtta veckor godtas om 59

det är befogat med hänsyn till en avvägning mellan de praktiska olägenheter som 

en kallelse till en första kontrollstämma medför, och tiden som kvarstår till nästa 

ordinarie stämma.               60

 Se Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 4.7.3, 5.4.4.55

 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 5.5.1, 5.4.3, och Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 519.56

 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 516, och Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 5.2.1.57

 Prop. 2000/01: 150 s. 95; Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 5.2.2; Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, 58

s. 517.
 Prop. 2000/01: 150 s. 95.59

 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 516, och Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 5.2.2.60
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4.4.2 Aktieägarnas rådrumsfrist 

Ett av regelverkets ändamål är att bereda aktieägarna tid för att överväga hur den 

kritiska kapitalbristen ska hanteras.  Om KBR1, som lagts fram vid den första 61

kontrollstämman, utvisar att det egna kapitalet understiger hälften av det 

registrerade aktiekapitalet, har aktieägarna enligt 25 kap. 16 § ABL åtta månader 

på sig att till fullo återställa det registrerade aktiekapitalet (det är således inte 

tillräckligt att endast återställa det registrerade aktiekapitalet till hälften). Frågan 

om huruvida den kritiska kapitalbristen har åtgärdats avgörs genom att styrelsen 

är skyldig att inom dessa åtta månader kalla till en andra kontrollstämma där en 

KBR2 läggs fram. Om KBR2 inte utvisar att kapitalbristen har åtgärdats, eller 

om en andra kontrollstämma överhuvudtaget inte hålls inom åtta månader, är 

bolaget likvidationspliktigt. Styrelsen är då skyldig att ansöka om likvidation hos 

tingsrätten, 25 kap. 17 § 2 st. ABL 

 De åtta månader som aktieägarna har på sig att hantera den kritiska 

kapitalbristen brukar kallas för rådrumsfristen.  För att aktieägarna ska förstå att 62

de från denna tidpunkt har att ta ställning till den uppkomna situationen, är det 

viktigt att styrelsen överlämnat frågan om den kritiska kapitalbristen till 

aktieägarna på ett tydligt sätt.  Mer konkret är det lämpligt att styrelsen 63

informerar om de rättsliga konsekvenser som följer av den kritiska kapitalbristen 

samt förklarar KBR1 och vilka åtgärder som styrelsen hittills vidtagit.  64

Rådrumsfristen inleds från och med dagen för den första kontrollstämman.  65

 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 1.1.4, 5.5.1, 6.1.1; NJA 2005 s. 792 (s. 802); prop. 1975:103 s. 501; 61

Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 521. 

 Ibid.62

 Se ovan under avsnitt 4.4.1, KBR1 ska formenligt läggas fram på den första kontrollstämman.63

 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 520.64

 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 520 f., och Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 5.2.2, 5.5.1.65
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4.5 KBR2 och andra kontrollstämman 

Inom rådrumsfristen på åtta månader måste styrelsen som sagt upprätta en KBR2 

och lägga fram den på en andra kontrollstämma, 25 kap. 16 § ABL. I fråga om 

kallelse och beslutsunderlag gäller samma som för den första kontrollstämman.  66

Syftet med KBR2 är att fastställa att det egna kapitalet har återställts och uppgår 

till minst det registrerade aktiekapitalet.  Om så är fallet har tvångslikvidation 67

avvärjts. Om det fortfarande råder kapitalbrist, eller om en andra kontrollstämma 

inte hållits inom rådrumsfristen, är styrelsen skyldig att ansöka hos tingsrätten 

om beslut om likvidation. Ansökan ska göras inom två veckor från den andra 

kontrollstämman eller om sådan inte ägt rum, från den tidpunkt då den senast 

skulle ha hållits, 25 kap. 17 § ABL. Om styrelsen underlåter att göra detta 

inträder personligt betalningsansvar, 25 kap. 18 § 1 st. 3 p. ABL.  68

 Det bör påpekas att tvångslikvidation även kan prövas av tingsrätten på 

ansökan av enskild styrelseledamot, VD, bolagsrevisor, eller en aktieägare, 25 

kap. 17 § 2 st. ABL. Bolagets borgenärer saknar däremot talerätt i denna fråga. 

 I och med NJA 2012 s. 858 är det klarlagt att en reviderad årsredovisning 

som utvisar full täckning av det registrerade aktiekapitalet kan likställas med en 

KBR2. En årsredovisning kan nämligen inte visa på ett högre eget kapital jämfört 

med vad en kontrollbalansräkning hade gjort.  Styrelsen saknar därmed skäl för 69

att använda en årsredovisning i syfte att redovisa bättre kapitaltäckning, jämfört 

 Grunderna för personligt betalningsansvar som tas upp i 25 kap. 18 § ABL berör emellertid inte den 66

andra kontrollstämman i sig, vilket talar för att brister i styrelsens agerande avseende kallelse och 
beslutsunderlag inte utlöser ett ansvar. Däremot kan styrelsen drabbas av skadestånd enligt 29 kap. ABL 
för den typen av brister. Jfr Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 6.5.1.

 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 536.67

 Personligt betalningsansvar kan även drabba den som med vetskap om styrelsens underlåtelse handlar 68

på bolagets vägnar (företrädare för bolaget), 25 kap. 18 § 2 st. ABL. Det kan t.ex. röra sig om VD, 
firmatecknare, eller ombud. Det ansvar som kan uppstå för dessa personer omfattar emellertid endast de 
förpliktelser som uppkommer genom deras handlande (d.v.s. det krävs kausalitet). Se prop. 2000/01:150 
s. 44–46, och Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 8.3.1. Detsamma gäller för aktieägare som med vetskap 
om likvidationsplikten deltar i beslut att fortsätta bolagets verksamhet, 25 kap. 19 § ABL. Det förutsätter 
ett aktivt deltagande i beslutet från aktieägarens sida, se prop. 2000/01:150 s. 101, och Lindskog, 
Kapitalbrist i aktiebolag, 8.4.2.

 NJA 2012 s. 858 (s. 872). Jfr Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 6.4.3.69
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med vad en kontrollbalansräkning hade utvisat, och därmed undgå likvidations-

plikt.  

4.6 Sammanfattning 

Som framgått ovan stakar reglerna ut ett handlingsmönster som styrelsen är 

skyldig att följa i syfte att sätta en gräns för hur långt förlustbringande 

verksamhet får fortsätta.  Handlingsplikten för styrelsen omfattar olika typer av 70

åtgärder och sträcker sig över en relativt lång period som aktiveras stegvis när 

särskilda omständigheter är för handen. Som redan framförts bäddar detta för 

svåra och spekulativa bedömningar av vad som eventuellt hänt, ofta baserat på 

bolagsinterna omständigheter som ligger långt tillbaka i tiden.  

 Sammantaget innebär handlingsmönstret att styrelsen vid misstanke om 

kritisk kapitalbrist genast ska upprätta en KBR1 (upprättandefristen). Om 

bolagsrevisor finns ska KBR1 granskas.  Om KBR1 utvisar kritisk kapitalbrist 71

ska styrelsen snarast möjligt kalla till en första kontrollstämma (kallelsefristen) 

och lägga fram KBR1. I och med detta har aktieägarna sedan åtta månader på sig 

att till fullo åtgärda kapitalbristen (rådrumsfristen). Om full kapitaltäckning inte 

kan konstateras inom åtta månader genom en andra kontrollstämma, baserat på 

en KBR2, är bolaget likvidationspliktigt. Om stämman inte tar beslut om 

likvidation är styrelsen skyldig att hos tingsrätten ansöka om detta.  

 Det personliga betalningsansvar som drabbar styrelsen vid underlåtelse att 

följa handlingsmönstret är avsett att ha en påtryckningsfunktion. Exakt när 

ansvaret kan anses inträda samt upphöra återkommer jag till.   

 Prop 2000/01:150 s. 34 f.; Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 1.1.1; Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, 70

s. 472 f.

 Jfr ovan under not 47.71
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5 Reglernas bristande ändamålsenlighet 
5.1 Inledande anmärkningar 

Innan fokus helt riktas mot det personliga betalningsansvaret enligt 25 kap. 18 §  

ABL är det här lämpligt att adressera tvångslikvidationsreglernas 

ändamålsenlighet, eller snarare bristen av det. En utvärdering av det personliga 

betalningsansvaret som påföljd bör nämligen inte ske isolerat, utan frågan borde 

ses mot bakgrund av reglernas bakomliggande syften. Riktigheten i att styrelsen 

följer det föreskrivna handlingsmönstret är det som överhuvudtaget motiverar en 

påföljd vid underlåtelse. Om reglerna däremot missar sitt mål, framstår påföljden 

som omotiverad.        

 Som framgått innebär reglerna att styrelsen måste följa ett relativt 

omfattande och utdraget handlingsmönster. Styrelsen måste förhålla sig till detta 

allteftersom händelseförloppet utvecklas, medan domstolar måste ta ställning till 

omständigheterna retrospektivt. Hur betungande reglerna är att följa kan 

diskuteras,  men i vilket fall står det klart att en förutsättning för att reglerna ska 72

anses vara lyckade, eller ens existensberättigade, är att de avsedda ändamålen 

faktiskt uppnås. 

 Som nämnts är reglerna om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist 

primärt uppställda i borgenärernas intresse.  Det övergripande syftet är att sätta 73

en gräns för hur långt förlustbringande verksamhet får drivas innan 

borgenärernas intresse kräver antingen läkning av kapitalet eller en ordnad 

avveckling av bolaget. Det finns starkt stöd för att det dessutom går att urskilja 

tre grupper vars intressen reglerna avser att tillgodose: Befintliga borgenärer, 

 Se SOU 2008:32 s. 217; Oppenheimer, Balans 4/2009; Oppenheimer, Balans 6/7 2009; Engerstedt, 72

Svernlöv, Balans 5/2009.

 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 470; Prop 2000/01:150 s. 35; Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 73

1.1.1.

!22



tillkommande borgenärer, samt aktieägarna.  I följande avsnitt kommer det 74

diskuteras i vilken utsträckning dessa intressen kan anses tillgodoses.   75

5.2 Befintliga borgenärer 

Befintliga borgenärer har ett intresse av att bolagets avveckling ska börja tidigt, 

innan bolagets egna kapital förbrukas (avvecklingsintresset).  Det finns 76

emellertid ett antal argument för att befintliga borgenärer inte skyddas i någon 

vidare utsträckning.  

 Om reglernas slutliga mål är att bolaget likvideras ifall kapitalbristen inte 

åtgärdas, kan man fråga sig varför de befintliga borgenärerna inte erbjuds någon 

möjlighet att påverka detta. Borgenärer har som sagt inte tillerkänts någon talerätt 

när det gäller att ansöka om tvångslikvidation hos tingsrätten. Avvecklings-

intresset tycks vila på en idé om att rädda det som räddas kan. Borgenärerna är 

förhindrade från att göra just det genom att de inte kan få till stånd en likvidation 

när likvidationsplikt föreligger. Denna omständighet framstår som särskilt 

olycklig då hoppet om att utvecklingen vänder till det bättre ofta lär vara det sista 

som lämnar bolagets ledning.  Om bolagsledningen, i hopp om bättre tider, är 77

motvillig till att ansöka om likvidation vid likvidationsplikt, står därför 

borgenärerna maktlösa enligt reglerna. Det personliga betalningsansvar som i 

detta fall drabbar bolagsledningen är därutöver inte mycket till tröst för de 

befintliga borgenärerna, då ansvaret endast omfattar tillkommande förpliktelser.   

 NJA 2005 s. 792 (s. 802); Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 1.1.4; Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, 74

s. 471 f.; Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 257.

 Diskussionen utgör inte ett försök till en uttömmande undersökning av grupperna och deras intressen, 75

utan är avsedd att tjäna som en koncis och lättillgänglig redogörelse över de enligt min mening viktigaste 
argumenten för om intressena kan anses tillgodoses eller ej.   

 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 1.1.4; Prop 2000/01:150 s. 35; Andersson, Kapitalskyddet i 76

aktiebolag, s. 257; Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 473.

 Jag syftar främst på styrelsen och VD, men givetvis kan även aktieägare vara särskilt motvilliga till att 77

ansöka om likvidation. Speciellt i mindre aktiebolag där ledningen ofta också är aktieägare. I större bolag 
kan aktieägare istället tänkas vara motvilliga till att ansöka om likvidation då de i högre utsträckning 
saknar insyn och förståelse för frågan. Mot bakgrund av detta är det positivt att även bolagsrevisorn har 
möjlighet att ansöka om likvidation.   
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Vidare kan det argumenteras för att de befintliga borgenärernas intresse av ett 

skyndsamt avvecklande har fått stå tillbaka för aktieägarnas intresse av få tid på 

sig att hantera den kritiska kapitalbristen. Rådrumsfristen är som bekant åtta 

månader vilket kan tyckas vara en väl lång period.   78

 Slutligen kan det ifrågasättas om inte reglerna i vissa fall faktiskt skadar 

de befintliga borgenärerna. För egen del framstår det som att utvecklingen av ett 

bolags likviditet, snarare än soliditet, är mest avgörande för dess tillväxt eller 

överlevnad. Vikten av ett grundläggande kapital ska visserligen inte underskattas, 

särskilt under mindre lönsamma tider. Då reglerna tar sin utgångspunkt i 

soliditeten uppstår emellertid en risk för att bolag, som förvisso upplever 

insufficiens, men inte insolvens, tvångslikvideras. Detta trots att det bästa (för 

såväl borgenärer som aktieägare) vore att fortsätta verksamheten och på den 

vägen läka kapitalbristen. Styrelsens föreskrivna handlingsmönster tvingar i 

sådant fall potentiellt fram en onödig värdeförstöring.  Detta kan till exempel 79

drabba nystartade bolag i uppbyggnadsfas eller i grunden välmående företag som 

hamnar i kritisk kapitalbrist på grund av en eller några få olyckliga 

affärshändelser. Att reglerna i detta avseende kan leda till skada för de befintliga 

borgenärerna – skada som eventuellt hade kunnat avvärjts genom fortsatt drift – 

framstår som motsägelsefullt. 

5.3 Tillkommande borgenärer 
Tillkommande borgenärer har ett intresse av att bli varnade om att kritisk 

kapitalbrist föreligger (varningsintresset).  I och med att handlingsmönstret 80

sanktioneras av det personliga betalningsansvaret, som endast omfattar framtida 

förpliktelser, och inte befintliga, verkar reglerna främst vara handlingsdirigerande 

 Jfr Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 1.1.4.78

 Denna risk noterades redan i SOU 1971:15 s. 327, samt prop. 1975:103 s. 217. Jfr även Edgren, Balans 79

9/1984; Posselius, Advokaten 1986:52 s. 199; Müllern, Affärsrätt 7/85; Lindskog, Kapitalbrist i 
aktiebolag, 1.1.1; Engerstedt, Svernlöv, Balans 5/2009; Engerstedt, Svernlöv, Balans 10/2009.

 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 1.1.4; Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 257; Nerep, 80

Aktiebolagsrättslig analys, s. 471–473; Pehrson, JT 2005/06 s. 670.
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i preventiv mening. Hotet om personligt betalningsansvar för framtida 

förpliktelser har som redan påpekats en handlingsdirigerande funktion för 

styrelsen att följa reglerna istället för att fortsätta verksamheten som vanligt trots 

den kritiska kapitalbristen. Det har i doktrin anförts att denna regelkonstruktion 

tyder på att skyddet för tillkommande borgenärer har prioriterats framför 

befintliga borgenärer.   81

 Oavsett vilken grupp av borgenärer som kan anses ha prioriterats genom 

reglerna, har jag mycket svårt att se hur tillkommande borgenärers 

varningsintresse tillgodoses. Det finns ingen skyldighet för bolaget att 

offentliggöra en KBR1 som utvisar kritisk kapitalbrist, och som utgör själva 

varningslampan.  Varningen för tillkommande borgenärer kan således dröja ända 82

fram till själva likvidationen.  En så pass försenad varning måste anses vara 83

värdelös, om det nu ens kan kallas en varning.   

 Vidare innebär den uteblivna varningen att styrelsens underlåtenhet hur 

som helst inte påverkar tillkommande borgenärers handlande. Oavsett om 

styrelsen följer reglerna eller ej är borgenärerna sannolikt ovetande om 

kapitalbristen. Borgenärernas möjlighet att senare göra gällande personligt 

betalningsansvar blir därmed, ur deras perspektiv, slumpartad och en lycklig 

tillfällighet. I vilket fall är inte det personliga betalningsansvarets primära 

funktion att kompensera borgenärerna för obetalda fordringar. Det syftar till att 

sätta press på styrelsen att så snart som möjligt vidta de åtgärder som reglerna 

föreskriver vid misstänkt kapitalbrist, och på den vägen skydda borgenärerna.   84

 Se Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 1.1.4; Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 471. Jfr dock Stattin,  81

JT 2009/10 s. 158, som menar på att reglerna visserligen är handlingsdirigerande, men inte primärt för att 
tillgodose tillkommande borgenärers varningsintresse, utan snarare för att åstadkomma ett stopp för 
dåliga affärer. Jfr även Prop 2000/01:150 s. 35, där avvecklingsintresset istället betonas. Det bör påpekas 
att en tillkommande borgenär inte sällan också lär vara en befintlig borgenär, varför gränsen mellan deras 
skyddsintressen är något vag, jfr Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 473.

 Styrelsen lär tvärtom vara mån om att uppgifter som rör kapitalbristen inte basuneras ut. 82

 Se Pehrson, JT 2005/06 s. 671, och Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 1.1.4.83

 Se prop. 2012/13:65 s. 7; prop 2000/01:150 s. 44, 47; Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 1.1.4; NJA 84

2005 s. 792 (s. 802).
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5.4 Aktieägarna 

Aktieägarna har som nämnts ett intresse av att få tid på sig att hantera 

kapitalbristen (rådrumsintresset).  Med tanke på att reglernas övergripande syfte 85

är att sätta en gräns för verksamhet som drivs med kapitalbrist, får aktieägarna 

anses ha givits skapligt med tid genom den åtta månader långa rådrumsfristen.  86

För egen del framstår det som en tidsperiod som gott och väl räcker till 

övervägande av såväl kapitaltäckningsåtgärder som likvidation. Vad jag kunnat 

finna har inte heller några synpunkter om att rådrumsfristen skulle vara 

otillräcklig framförts i doktrin eller praxis.  

 Aktieägarnas rådrumsintresse är enligt min mening det enda intresse som 

reglerna tillgodoser på ett tillfredställande sätt. Med beaktande av att reglerna 

primärt avser att skydda borgenärerna, är detta ett dåligt betyg.  

6 Det personliga betalningsansvaret 
6.1 Övergripande om påföljden 

Som framgått är påföljden för styrelsens underlåtelse att följa det föreskrivna 

handlingsmönstret,  ett personligt och solidariskt betalningsansvar. Ansvaret 87

omfattar uppkommande förpliktelser (d.v.s. nya)  under den tid som 88

underlåtenheten består, 25 kap. 18 § 1 st. ABL. Generellt kan det sägas att 

 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 1.1.4; Prop 2000/01:150 s. 35; Andersson, Kapitalskyddet i 85

aktiebolag, s. 257; Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 471–473; Pehrson, JT 2005/06 s. 670.

 Jfr Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 1.1.4; Pehrson, JT 2005/06 s. 670 f.86

 Detsamma gäller under vissa förutsättningar även för bolagets företrädare och aktieägare, se ovan not 87

68.

 Vad som kan anses vara nya förpliktelser är inte alltid helt klart och kan från fall till fall behöva tolkas 88

utifrån det personliga betalningsansvarets syfte och med utgångspunkt i vilka "[…] rättsliga och faktiska 
möjligheter att påverka avtalsförhållandet [mellan gäldenär och borgenär] som funnits under 
medansvarsperioden", HD mål nr. Ö 2880/11. Jfr även NJA 2009 s. 291 (s. 297). Det faller utanför 
uppsatsens omfång att mer specifikt redogöra för när olika typer av förpliktelser kan anses uppstå enligt 
25 kap. 18 § 1 st.  ABL, men en huvudregel är att ny förpliktelse torde uppstå när gäldenären (bolaget) 
under ansvarsperioden ökar borgenärens riskexponering. En systematisk redogörelse över olika typer av 
förpliktelsers uppkomst går att finna i Oppenheimer m.fl., Företag i kris, s. 61–65 (se även s. 148–152).    
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personligt betalningsansvar inträder vid den tidpunkt som den åtgärd som 

underlåtits senast skulle ha vidtagits.  89

 Det personliga betalningsansvarets syfte är som bekant att sätta press på 

styrelsen att snarast vidta de åtgärder som reglerna kräver vid misstänkt kritisk 

kapitalbrist. Betalningsansvaret syftar därigenom ytterst till att framtvinga 

antingen läkning av kapitalet eller likvidation. Det personliga betalningsansvarets  

huvudsakliga syfte är inte att kompensera borgenärernas förluster.  90

 Att styrelsen drabbas av personligt betalningsansvar vid underlåtelse att 

följa handlingsmönstret är en mycket kraftfull sanktionsåtgärd från lagstiftarens 

sida.  Det är strängare än skadeståndsansvar enligt 29 kap. ABL då 91

betalningsansvaret inträder oberoende av om styrelsens underlåtenhet leder till 

någon skada för borgenären.  Att ansvaret omfattar alla tillkommande 92

förpliktelser under ansvarsperioden innebär att den sammanlagda summan av 

förpliktelserna kan bli mycket hög. I den meningen finns det ingen relation 

mellan beloppets storlek och styrelseledamöternas underlåtelse. Det kan leda till 

omskakande ekonomiska följder för en enskild styrelseledamot.  Sanktionen står 93

med andra ord inte nödvändigtvis i proportion till överträdelsen. Detta motiverar 

en restriktiv tillämpning.  Särskilt då betalningsansvaret inte kan jämkas av 94

domstol.      95

  

 Se Oppenheimer m.fl., Företag i kris, s. 74, och Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 10.2.1.89

 Se ovan under avsnitt 5.3.90

 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 1.1.2, 9.1.2; Svernlöv, Skattenytt 2014 s. 53 (s. 55); Andersson, 91

Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 266. 

 Se Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 100, och Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 92

1.2.3.

 Jfr Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 9.1.2.93

 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 266; Nial, SvJT 1943 s. 697 (s. 704); Lindskog, Kapitalbrist 94

i aktiebolag, 1.2.4, 8.1.1.

 Lagens ordalydelse erbjuder åtminstone inte några möjligheter till jämkning, se Oppenheimer m.fl., 95

Företag i kris, s. 78. 
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6.2 Ansvarsgrunder  

Specifikt vad som triggar det personliga betalningsansvaret framgår uttryckligen 

av 25 kap. 18 § 1 st. ABL, genom en uppräkning av olika ansvarsgrunder.  96

Styrelsen ådrar sig personligt betalningsansvar vid underlåtelse att i rätt tid 

upprätta och låta bolagets revisor granska en KBR1 (p. 1), eller vid underlåtelse 

att i rätt tid kalla till en första kontrollstämma när KBR1 utvisar kritisk 

kapitalbrist (p. 2). Slutligen drabbas styrelsen av personligt betalningsansvar om 

den underlåter att ansöka hos tingsrätten om likvidation när kapitalbristen 

fortfarande inte till fullo åtgärdats vid rådrumsfristens utgång (p. 3). 

 Personligt betalningsansvar förutsätter således att en ansvarsgrund 

föreligger och att en förpliktelse har uppkommit. Att ansvarsgrunderna tar sin 

utgångspunkt i underlåtelse att i rätt tid följa vissa moment i handlingsmönstret 

innebär vidare att ansvaret är kopplat till en viss tid, den så kallade 

ansvarsperioden. Det krävs därför att ansvarsperiodens startpunkt respektive 

slutpunkt fastställs. Om en förpliktelse har uppkommit inom denna ansvarsperiod 

föreligger det objektiva förutsättningar för personligt betalningsansvar, och det är 

bolagsborgenären som bär bevisbördan för detta.  En ansvarsperiod kan därför 97

anses börja löpa om styrelsen t.ex. har underlåtit att kalla till en första 

kontrollstämma vid den tidpunkt då så senast borde ha skett (25 kap. 18 § 1 st. 2 

p. ABL). Om objektiva förutsättningar för ansvar föreligger ankommer det 

därefter på styrelseledamoten att visa att han eller hon inte agerat försumligt (så 

kallad ansvarsfrihetsgrund), och därigenom freda sig från personligt ansvar.        98

 Uppräkningen anses vara exklusiv, se Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 8.1.1.96

 Jfr NJA 2009 s. 210 (s. 220). Som nämnts förutsätter dock personligt betalningsansvar att kritisk 97

kapitalbrist de facto förelåg och avseende denna omständighet åtnjuter bolagsborgenären viss 
bevislättnad, se NJA 1988 s. 620; NJA 1993 s. 484; prop. 2000/01:150 s. 49; Lindskog, Kapitalbrist i 
aktiebolag, 3.3.2.

 Detta brukar beskrivas som att ansvarsprövningen sker i två led, se t.ex. NJA 2009 s. 210 (s. 219).98
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6.3 Ansvarsfrihetsgrunder 

Av 25 kap. 18 § 3 st. ABL framgår att personligt betalningsansvar inte drabbar 

den som visar att han eller hon inte varit försumlig. Regelkonstruktionen är 

således att ansvarsgrund föreligger om styrelsen som bolagsorgan underlåter att 

följa handlingsplikten,  men att individuella omständigheter för respektive 99

styrelseledamot kan få betydelse för frågan om huruvida ansvarsfrihetsgrund 

föreligger. 

 Att borgenären endast har att visa att objektiva förutsättningar för ansvar 

föreligger, och inte att styrelsen dessutom agerat försumligt, innebär att det råder 

en omkastad bevisbörda avseende försumlighetsfrågan, då det är den som 

ansvarstalan riktas mot som har att visa att denne inte varit försumlig 

(exculpering). Detta ska dock inte tolkas som att det rör sig om en presumtion för  

försumlighet. Det rör sig endast om en bevisbörderegel i den mening att 

styrelseledamoten har att bevisa de omständigheter som läggs till grund för att 

denne inte varit försumlig, samt att motbevisa påståenden som borgenären gör.  100

I NJA 2014 s. 892 utvecklade HD innebörden av styrelseledamotens bevisbörda 

– "Beroende på omständigheterna kan en mindre eller större bevislättnad 

föreligga. Vad som är att anse som försumligt vid prövningen av om en enskild 

styrelseledamot har ett medansvar enligt de aktiebolagsrättsliga kapitalskydds-

reglerna ska utgå från ledamotens agerande i det enskilda fallet och med 

beaktande av den speciella situation som många gånger kan föreligga i dessa 

sammanhang. En helhetsbedömning av samtliga förhållanden ska göras och avse 

huruvida den berörde styrelseledamoten på det hela taget har agerat 

försvarligt."   101

 Vilka omständigheter som utgör ansvarsfrihetsgrunder får bedömas i varje 

enskilt fall men i allmänhet kan en ansvarsfrihetsgrund anses föreligga om en 

 Jfr ovan under avsnitt 4.3.99

 NJA 2012 s. 858 (s. 874). 100

 NJA 2014 s. 892 (p. 13).101
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styrelseledamot har delegerat sina uppgifter åt annan. Det förutsätter dock att 

delegeringen är lämplig och att styrelseledamoten har försäkrat sig om att 

uppgifterna utförs genom att aktivt kontrollera arbetet. Vidare kan en 

styrelseledamot exculpera sig genom att visa på att han eller hon har reserverat 

sig mot ett styrelsebeslut om att driva verksamheten vidare utan beaktande av det 

föreskrivna handlingsmönstret. Naturligtvis kan även laga förfall, t.ex. sjukdom, 

bedömas ha ansvarsfrihetsgrundande verkan i vissa situationer.    102

7 Det personliga betalningsansvarets upphörande 
7.1 Definitivt upphörande 

I 25 kap. 20 § ABL görs en uppräkning av alternativa omständigheter som 

innebär ett definitivt upphörande av ansvarsperioden. Det personliga 

betalningsansvaret omfattar inte förpliktelser som uppkommit efter att en 

ansökan om likvidation har gjorts hos tingsrätten (p. 1), eller efter att en 

kontrollbalansräkning som utvisar att eget kapital uppgår till det registrerade 

aktiekapitalet har granskats av revisor och lagts fram på bolagsstämma (p. 2). 

Slutligen innebär ett beslut om likvidation av stämman, Bolagsverket, eller 

domstol, ett definitivt slut på ansvarsperioden (p. 3). 

 Efter att någon av dessa omständigheter har inträtt är således styrelsen fri 

från personligt betalningsansvar avseende därefter uppkommande förpliktelser. 

Däremot kvarstår såklart ansvaret för de förpliktelser som uppkommit under 

ansvarsperioden.  Angående p. 2 är det numera enligt NJA 2012 s. 858 klart att 103

det är tillräckligt att en reviderad årsredovisning, som utvisar full täckning av det 

registrerade aktiekapitalet, fastställs av bolagsstämman.  Det bör även påpekas 104

 Se Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 9.3.1–9.3.3.102

 Prop. 2000/01:150 s. 102.103

 Se ovan under avsnitt 4.5.104
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att ansvarsperioden förmodligen fortsätter att löpa ifall den framlagda 

kontrollbalansräkningen är inkorrekt, d.v.s. att det egentligen fortfarande råder 

kapitalbrist även om det inte utvisas. Om den felaktiga kontrollbalansräkningen 

godkänns av bolagsstämman borde emellertid godkännandet få betydelse som 

ansvarsfrihetsgrund för de ledamöter som kan visa att de inte var försumliga när 

de utgick från att kontrollbalansräkningen var korrekt och att kapitalbristen 

därmed var läkt.  105

 Att bolaget går i konkurs borde också utgöra en definitiv slutpunkt på 

ansvarsperioden, även om det inte uttryckligen framgår av lagen.    106

7.2 Preskription 

I maj 2013 infördes en ny preskriptionsregel i 25 kap. 20 a § ABL som innebär 

att det personliga betalningsansvaret upphör om borgenären inte väcker talan 

inom tre år från uppkomsten av den förpliktelse som ansvaret avser, eller inom 

ett år från det att förpliktelsen senast skulle ha fullgjorts.  Det är inte möjligt att  107

avbryta preskriptionen genom att t.ex. framställa krav om betalning.  

 Tidigare gällde inga särskilda bestämmelser om preskription av det 

personliga betalningsansvaret, utan en fordran mot bolagets företrädare kvarstod, 

i likhet med fordran mot bolaget, därför minst tio år efter fordrans tillkomst 

enligt preskriptionslagen. Fordran kunde även hållas vid liv genom att 

borgenären vidtog preskriptionsavbrytande åtgärder.   108

 Se Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 10.3.2.105

 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 10.3.3.106

 SFS 2013:143 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551). Ansvaret för en viss ansvarsperiod 107

upphör således inte som helhet utan endast i förhållande till den aktuella förpliktelsen och 
bolagsföreträdaren kan fortfarande vara betalningsansvarig för andra förpliktelser som uppkommit vid en 
senare tidpunkt, prop. 2012/13:65 s. 12. En talan anses väckt när en ansökan om stämning ges in till 
domstol eller en ansökan om betalningsföreläggande ges in till Kronofogdemyndigheten. Det krävs inte 
att ansökan delges före talefristens utgång, prop. 2012/13:65 s. 11. Vidare omfattar inte den tidsmässiga 
begränsningen regresskrav som t.ex. en styrelseledamot, som har uppfyllt förpliktelsen i fråga, kan ha 
gentemot övriga personligt och solidariskt betalningsansvariga styrelseledamöter. Vanliga principer för 
preskription gäller för sådana regresskrav, prop. 2012/13:65 s. 9. Slutligen kan även nämnas att reglerna 
om företrädaransvar i skattelagstiftningen inte berörs av den särskilda preskriptionsregeln i 25 kap. 20 a § 
ABL, prop. 2012/13:65 s. 9.

 Prop. 2012/13:65 s. 6.108
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Det uttalade syftet bakom den införda preskriptionsregeln är att underlätta för 

företagare, vars aktiebolag har gått i konkurs eller likviderats, att återgå till att 

driva näringsverksamhet, och på den vägen främja entreprenörsanda och vilja att 

starta nya företag.  Det personliga betalningsansvaret aktualiseras i praktiken 109

främst sedan ett bolag gått i konkurs. Det framhålls att ett betalningskrav som 

görs gällande långt efter konkursen kan komma som en obehaglig överraskning 

för den tidigare styrelseledamoten och dessutom kan slå undan benen för en ny 

lönsam verksamhet som denne eventuellt bedriver.  Enligt regeringens 110

bedömning kan den införda preskriptionsregeln bidra till att fler personer med en 

avslutad konkurs bakom sig, vill och vågar starta nya företag.  111

 Slutligen påpekas även det problematiska i att det på senare tid har startats 

företag som specialiserar sig på att systematiskt förvärva fordringar från 

bolagsborgenärer, för att sedan framställa krav mot potentiellt personligt 

betalningsansvariga bolagsföreträdare. Detta ofta långt efter att bolaget i fråga 

har avvecklats. Alternativt åtar sig dessa företag att driva in fordringarna mot en 

andel av utfallet. Arbetsmetoden för dessa företag är att granska 

konkursförvaltares förvaltningsberättelser (konkursförvaltare är informations-

skyldiga enligt 7 kap. 15 § 1 st 4 p. KL) och på så sätt få en indikation om i vilka 

fall det kan löna sig att försöka driva in fordringar på grund av personligt 

betalningsansvar.  I anslutning till detta konstateras det, med hänvisning till 112

tidigare förarbeten, att det primära syftet med det personliga betalningsansvaret 

inte är att tillförsäkra bolagsborgenärer betalning, utan det är i stället att sätta 

press på styrelsen att skyndsamt följa det föreskrivna handlingsmönstret.  113

 Prop. 2012/13:65 s. 1.109

 Ibid, s. 6.110

 Ibid, s. 7.111

 Lindskog kallar denna verksamhet för ett geschäft och menar på att det kan leda till att enskilda 112

personer drabbas hårt samt att det föranleder ett stort antal processer som är förenade med betydande 
samhällskostnader. Införandet av preskriptionsregeln ses därför som en förbättring av regelverket. Se 
Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, förordet, 1.1, och 1.2.3.

 Prop. 2012/13:65 s. 7.113
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7.3 Rättelse  
Styrelsen kan, utöver de omständigheter som nämnts ovan, sätta ett stopp på 

ansvarsperioden genom att vidta den åtgärd som tidigare underlåtits.  Av 25 114

kap. 18 § 1 st. ABL framgår nämligen att det personliga betalningsansvaret 

endast gäller under den tid som underlåtenheten består. Motsatsvis innebär det 

att styrelsen så att säga kan rädda upp situationen genom att börja följa det 

föreskrivna handlingsmönstret, om än försenat (så kallad rättelse). Om styrelsen 

t.ex. underlåtit att sammankalla till en första kontrollstämma i rätt tid enligt 25 

kap. 18 § 1 st. 2 p. ABL föreligger en ansvarsgrund och en ansvarsperiod börjar 

löpa. Styrelsen kan då vid ett senare tillfälle avhjälpa sin tidigare underlåtenhet 

genom att hålla en första kontrollstämma samt framlägga en KBR1, och därmed 

sätta ett stopp för ansvarsperioden. Givetvis måste styrelsen sedan också fortsätta 

att följa resterande steg i handlingsmönstret, annars börjar en ny ansvarsperiod 

att löpa under vilken styrelsen återigen ådrar sig personligt betalningsansvar. 

 Styrelsens möjlighet att sätta stopp på ansvarsperioden genom rättelse 

måste skiljas från den situationen att en styrelseledamot kan undgå ansvar genom 

att visa att denne inte agerat försumligt. I det senare fallet rör det sig inte om 

något egentligt upphörande av ansvarsperioden, utan det är en möjlighet för en 

ledamot att exculpera sig från ansvar. Skillnaden tydliggörs med att ett 

upphörande av ansvarsperioden genom rättelse, endast uppstår om styrelsen 

faktiskt vidtar den åtgärd som underlåtits (t.ex. att kalla till första 

kontrollstämman). Om en styrelseledamot istället försöker att få till stånd en 

första kontrollstämma, men av någon anledning inte lyckas, har ingen rättelse 

skett eftersom ansvarsperioden inte upphört. Styrelseledamotens försök till att 

följa handlingsmönstret kan dock få en individuellt ansvarsbefriande verkan för 

denne (ansvarsfrihetsgrund).  115

 Prop. 2000/01:150 s. 101; Svernlöv, Skattenytt 2014, s. 53 (s. 57); Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 114

10.3.4; Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 265; Oppenheimer m.fl., Företag i kris, s. 78. 

 Jfr Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 9.1.1.115
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Möjligheten att vidta rättelse är direkt kopplad till de uppräknade 

ansvarsgrunderna i 25 kap. 18 § 1 st. ABL. Ett försenat avhjälpande av en 

underlåten åtgärd som inte utgör en ansvarsgrund enligt 25 kap. 18 § 1 st. ABL är 

således ingen rättelse i och med att åtgärden inte sätter stopp för en 

ansvarsperiod. Vidare har det framgått att en ansvarsperiod först börjar löpa vid 

den tidpunkt som den ansvarsgrundande åtgärden senast skulle ha vidtagits. 

 Syftet med att kunna undgå fortsatt personligt betalningsansvar genom 

möjligheten till rättelse är i princip detsamma som syftet bakom själva ansvaret; 

en påtryckningsfunktion för styrelsen att i rätt tid följa handlingsmönstret. Att 

styrelsen genom rättelse kan sätta stopp för ansvarsperioden och därmed freda sig 

från fortsatt ansvar, fungerar som ett incitament för styrelsen att så snart som 

möjligt börja följa handlingsmönstret. På så sätt främjar möjligheten till rättelse 

det personliga betalningsansvarets påtryckningsfunktion. På motsatt vis skulle 

påtryckningsfunktionen undermineras om rättelse inte var möjlig, d.v.s. att 

ansvaret fortsatte att löpa oavsett om styrelsen började följa reglerna eller ej.   116

7.3.1 NJA 2012 s. 858 

Rättsläget kring styrelsens möjlighet att vidta rättelse har länge varit oklart  och 117

även om NJA 2012 s. 858 bidrog med vissa klargöranden, gav det också upphov 

till viss osäkerhet.  Omständigheterna var att nytillträdande styrelse (tillika nya 118

ägare) via en nyemission läkte en kritisk kapitalbrist som hade uppstått innan 

deras tillträde och förvärv av bolaget. I och med att kritisk kapitalbrist uppstod 

redan under 2001, samtidigt som läkning av kapitalet skedde först 2003, uppstod 

för det första fråga om nyemissionen kunde anses utgöra slutpunkt för den 

ansvarsperiod som började löpa redan 2001, för det andra om den tillträdande 

 Jfr Prop. 2000/01:150, s. 44.116

 Prop. 2000/01:150, s. 44.117

 Se Nydén, Balans 3/2013, s. 40; Oppenheimer m.fl., Företag i kris, s. 147; Svernlöv, Skattenytt 2014, 118

s. 53 (s. 57) not 8; Andersson, Johansson, Skog, Aktiebolagslagen – en kommentar, 25:20.1; Lindskog, 
Kapitalbrist i aktiebolag, 10.3.4. 
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styrelsen agerat försumligt. Den andra frågan återkommer jag till under avsnitt 

7.4.3 nedan.  

 HD fastslog att nyemissionen innebar att full täckning av aktiekapitalet 

uppnåddes. Detta avslutade däremot inte den löpande ansvarsperioden eftersom 

åtgärden inte motsvarade handlingsplikten avseende en KBR2. Utöver att en 

KBR2 upprättas krävs det som bekant även att den granskas av revisor samt 

läggs fram på bolagsstämma, se 25 kap. 16 § 2 st. ABL. I och med att 

nyemissionen beaktades i en reviderad årsredovisning som fastställdes på 

årsstämma 2004, godtogs emellertid åtgärden som ett substitut för ett 

framläggande av en KBR2. En årsredovisning kan nämligen inte utvisa ett högre 

eget kapital jämfört med en kontrollbalansräkning. Därmed är det som tidigare 

nämnts klarlagt att en reviderad årsredovisning som utvisar full täckning av det 

registrerade aktiekapitalet kan likställas med en KBR2.  119

 Detta innebär att den tillträdande styrelsen satte stopp på den löpande 

ansvarsperioden, och därmed sitt personliga ansvar, genom att vidta rättelse 

avseende en tidigare underlåten åtgärd; framläggande av en granskad KBR2 som 

utvisar full täckning av aktiekapitalet (även om det skedde i form av en fastställd 

årsredovisning). 

 Det som främst har lett till osäkerhet kring möjligheten att genom rättelse 

avsluta en ansvarsperiod är att HD gjorde några svårtolkade uttalanden. 

Bolagsborgenären gjorde gällande att den nytillträdda styrelsen inte kunde undgå 

ansvar genom att läka kapitalbristen, utan att ansvarsfrihet inträder först när en 

KBR1 upprättats, granskats, och lagts fram på bolagsstämma. Ansvarsperioden 

började nämligen löpa i och med att den förra styrelsen underlät att i rätt tid 

upprätta en KBR1, och därför är det den åtgärden som styrelsen har att rätta för 

att ansvarsperioden ska avslutas. HD avfärdade dock detta resonemang och 

uttalade att det "[…] hade emellertid inledningsvis varit en åtgärd utan betydelse 

för ansvarsfrågan, eftersom ansvarsperioden redan hade utlösts." Istället ansågs 

 Se ovan under avsnitt 4.5.119
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styrelsens enda alternativ i det läget vara att återställa kapitalet eller att ansöka 

om likvidation.  

7.3.1.1 Tolkningar av domen 

HD:s uttalanden skulle kunna ses som en begränsning av möjligheten att vidta 

rättelse. Som bekant kan rättelse ske avseende den ansvarsgrundande åtgärden 

som tidigare försummats. Eftersom underlåtenhet att i rätt tid upprätta och låta 

revisor granska en KBR1 utgör ansvarsgrund enligt 25 kap. 18 § 1 st. 1 p. ABL, 

väcks frågan varför rättelse av den åtgärden hade varit "[…] utan betydelse för 

ansvarsfrågan".  

 En möjlig tolkning är att HD generellt underkänt möjligheten till rättelse 

genom att upprätta och framlägga en KBR1.  Det går t.ex. att argumentera för 120

att domen innebär att rättelse endast är möjlig avseende underlåten läkning av 

kapitalet eller ansökan om likvidation. För egen del framstår emellertid detta som 

en alltför långtgående tolkning. Om möjligheten till rättelse i form av en KBR1 

generellt underkändes borde det ha framgått explicit i domen. Dessutom bör 

domen tolkas mot bakgrund av de speciella förhållanden som förelåg i fallet.  

 Mellan det att en KBR1 borde ha upprättats, och att den nya styrelsen 

tillträdde, hade det gått över två år, vilket HD påpekar är en mycket lång tid. En 

mer rimlig tolkning av domen är därför att möjligheten att vidta rättelse genom 

att upprätta en KBR1, går förlorad om alltför lång tid har passerat.  121

Huvudregeln skulle således vara att rättelse av ett försummat upprättande av en 

KBR1 är möjlig, men att NJA 2012 s. 858 utgör ett undantag. 

 Oppenheimer m.fl. tolkar domen på detta sätt och menar att HD verkar 

vara av den uppfattningen att det i fallet hade gått för lång tid för att enbart 

åtgärda den formella bristen, d.v.s. att upprätta en KBR1. Det krävdes istället 

 Lindskog utgår från att vissa författare har tolkat domen på detta sätt, vilket enligt honom är en 120

felaktig tolkning, se Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 10.3.4.

 Jfr Nydén, Balans 3/2013, s. 40; Oppenheimer m.fl., Företag i kris, s. 147; Svernlöv, Skattenytt 2014, 121

s. 53 (s. 57) not 8; Andersson, Johansson, Skog, Aktiebolagslagen – en kommentar, 25:20.1.
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faktisk läkning av kapitalbristen (utvisad genom en KBR2), eller ansökan om 

likvidation.  Oppenheimer m.fl. tycks även antyda att denna skärpning av 122

möjligheten till rättelse potentiellt strider mot lagens ordalydelse. Det påpekas att 

rättsläget innan domen var att styrelsen hade kunnat avsluta ansvarsperioden 

genom att upprätta en KBR1, eftersom ansvaret endast gäller under den tid som 

underlåtenheten består, 25 kap. 18 § 1 st. ABL. En strikt tolkning av lagens 

ordalydelse kan därför anses innebära att en rättelse, i form av en för sent 

upprättad KBR1, alltid är möjlig eftersom underlåtenheten då inte längre består. 

Det poängteras även att förarbetena inte indikerar något annat.   123

 Om domen ska tolkas som att det finns en bortre tidsgräns för när rättelse i 

form av en upprättad KBR1 inte längre är möjlig, kvarstår frågan om när den 

gränsen ska dras. Ur domen är det svårt att utläsa mer än att möjligheten till att 

vidta rättelse genom att upprätta en KBR1 går förlorad om åtgärden är försenad 

mer än ca två år. Dessutom rör det sig i så fall knappast om en universell 

tidsgräns utan endast vad som ansågs som för sent i just det fallet. Domen har 

kritiserats för den uppkomna osäkerheten och förtydliganden efterfrågas.  Det 124

har även framförts att begränsningen av möjligheten att vidta rättelse kan 

innebära att styrelseledamöter riskerar att blir personligt betalningsansvariga 

under längre tid än vad som tidigare varit fallet.      125

 Lindskog har presenterat en annan förklaring till domen som bygger på en 

ändamålstolkning av reglerna. Det bör påpekas att Lindskog var en av de 

justitieråd som dömde i målet.  Lindskog menar att de ovan framförda 126

tolkningarna av domen bygger på en missuppfattning som grundar sig i att HD 

uttryckte sig otydligt. Att HD uttalade att en rättelse i form av en upprättad KBR1 

 Oppenheimer m.fl., Företag i kris, s. 147.122

 Ibid.123

 Nydén, Balans 3/2013, s. 40.124

 Ibid.125

 Möjligen innebär det att Lindskogs synpunkter bör anses väga något tyngre än andra författares, då 126

han till viss del förklarar ett resonemang vars utarbetande han själv varit delaktig i. För egen del anser jag 
att hans delaktighet i egenskap av dömande justitieråd i alla fall måste anses innebära att han besitter en 
viktig insyn i frågan som andra författare saknar. 
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hade varit "[…] en åtgärd utan betydelse för ansvarsfrågan, eftersom 

ansvarsperioden redan hade utlösts.", ska varken förstås som att den möjligheten 

generellt underkändes, eller att det finns en obestämd tidsgräns för när den 

möjligheten går förlorad. Det som menades var istället att en ny ansvarsperiod 

hade börjat löpa och att en rättelse i form av en upprättad KBR1 därför var 

meningslös. Lindskog menar att frågan om ansvarsperioder måste kopplas till 

aktieägarnas rådrumsfrist. I och med att en rådrumsfrist på åtta månader i det 

aktuella fallet skulle ha löpt ut (om den hade startats i rätt tid), började en ny 

ansvarsperiod löpa som är kopplad till ansvarsgrunden i 25 kap. 18 § 1 st. 3 p. 

ABL; skyldighet att ansöka om likvidation ifall en KBR2 inte utvisar full 

täckning av aktiekapitalet. Den enda möjligheten till att avsluta denna 

ansvarsperiod genom rättelse är att antingen på den andra kontrollstämman lägga 

fram en granskad KBR2 som utvisar full täckning av aktiekapitalet, eller att 

ansöka hos tingsrätten om likvidation. Som framgått ovan ansågs styrelsen ha 

fullgjort det förstnämnda genom att den reviderade årsredovisningen fastställdes 

på bolagsstämman. 

  

7.3.1.2 Närmare om Lindskogs resonemang 

Lindskogs koppling mellan ansvarsperiod och rådrumsfrist är central för att 

förstå hans resonemang. Syftet bakom det föreskrivna handlingsmönstret är som 

bekant att få till stånd antingen läkning av kapitalet eller likvidation. Det 

personliga betalningsansvaret har en påtryckningsfunktion för styrelsen att följa 

handlingsmönstret. Då beslut om antingen återställande av kapital eller 

likvidation ska tas först under aktieägarnas åtta månader långa rådrumsfrist, kan 

det sägas att styrelsens handlingsplikt fram till dess syftar till att rådrumsfristen 

inleds i ett tidigt skede.  Att så sker är viktigt för borgenärerna eftersom det 127

leder till att likvidationsplikt uppkommer så tidigt som möjligt. Samtidigt spelar 

det ur den aspekten ingen roll för borgenärerna vad som sker innan, så länge 

 Jfr Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 10.2.127
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rådrumsfristen startas i rätt tid. Det talar för att ansvarsperioden inte börjar löpa 

vid underlåtelse att i rätt tid upprätta en KBR1, om rådrumsfristen i vilket fall 

börjar löpa i rätt tid. För det fall att rådrumsfristen inte startats i rätt tid, bör 

följaktligen ansvarsperioden börja löpa först vid den tidpunkt som rådrumsfristen 

senast borde ha gjort det; d.v.s. den tidpunkt när en första kontrollstämma senast 

skulle ägt rum. Med andra ord det för reglernas syfte avgörande momentet (och 

således även det ansvarsgrundande momentet) att rådrumsfristen börjat löpa i rätt 

tid, snarare än huruvida styrelsen upprättat en KBR1 eller ej.   

 Enligt Lindskog följer detta även av att aktieägarna måste kunna ta frågan 

om den kritiska kapitalbristen till sig, oavsett om styrelsen följt handlings-

mönstret. Det som är avgörande för att rådrumsfristen börjar löpa är att 

aktieägarna har förstått att frågan om hur den kritiska kapitalbristen ska hanteras 

nu ligger i deras händer.  Om aktieägarna når denna insikt och agerar bör det 128

därför godtas som start för rådrumsfristen även om styrelsen inte följt lagens krav 

på upprättande och formenligt överlämnande av KBR1. Det innebär att 

bolagsstämman kan fatta beslut om att utlösa rådrumsfristen trots formella brister 

i hur KBR1 framlagts. Rådrumsfristen kan till och med börja löpa trots att en 

KBR1 inte upprättats och en första kontrollstämma inte hållits. Detta kräver 

normalt sett att det "(1) för samtliga aktieägare (2) står klart att en kritisk 

kapitalbrist föreligger och (3) att aktieägarna s a s äger frågan." Sammantaget 

bör dessa omständigheter kunna få samma verkan som framläggandet av en 

KBR1 på en första kontrollstämma.  En sådan situation kan t.ex. tänkas uppstå 129

om styrelsen har informerat samtliga aktieägare om den kritiska kapitalbristen 

och aktieägarna har uttryckt att de avser att täcka kapitalbristen genom 

 Jfr ovan under avsnitt 4.4.2..128

 Se Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 5.5.2., och Oppenheimer m.fl., Företag i kris, s. 45. Jfr även 129

RH 1996:114 och RH 2003:15, där en KBR1 visserligen hade upprättats men där aktieägarna på ett i 
övrigt formlöst sätt ansågs ha utlöst rådrumsfristen.
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kapitaltillskott. Detta lär särskilt kunna uppstå i aktiebolag med få aktieägare som 

också helt eller delvis utgör bolagets styrelse.   130

 Rådrumsfristen kan således utlösas formlöst såväl som konkludent. En 

sådan ordning främjar intresset av att rådrumsfristen inleds i ett tidigt skede. Det 

belyser dessutom att det viktiga är att rådrumsfristen faktiskt börjar löpa, inte 

huruvida styrelsen följt reglernas specifika formkrav. 

 Lindskog menar vidare att försummelse att starta rådrumsfristen i rätt tid 

kan rättas genom åtgärder som i ett försenat skede utlöser rådrumsfristen, så 

länge inte mer än åtta månader har gått. Med andra ord kan rättelse i form av att 

rådrumsfristen startas, ske under den åtta månader långa period som borde utgjort 

en rådrumsfrist. Det motiveras främst med att det personliga betalningsansvaret 

har en handlingsdirigerande funktion som ska leda till antingen läkning av 

kapitalet eller likvidation. Då beslut om detta ska tas under rådrumsfristen är det 

trots allt bättre om styrelsen åstadkommer en försenad start, än ingen alls.  131

 Sammanfattningsvis innebär Lindskogs tolkning att det som är avgörande 

är om rådrumsfristen börjat löpa i rätt tid. Ansvarsperioden börjar därför löpa 

först vid den tidpunkt som rådrumsfristen senast borde ha gjort det; d.v.s. den 

tidpunkt när en första kontrollstämma senast skulle ägt rum (se ansvarsgrunden i 

25 kap. 18 § 1 st. 2 p. ABL).  Rådrumsfristen kan för det första utlösas genom 132

att styrelsen enligt reglerna upprättar en KBR1 och formenligt lägger fram den på 

en första kontrollstämma, för det andra genom att aktieägarna tar frågan till sig 

formlöst eller konkludent.  Försummelse att starta rådrumsfristen i rätt tid kan 133

åtgärdas genom rättelse under de åtta månader som borde utgjort en rådrumsfrist. 

Även en sådan rättelse kan ske formlöst eller konkludent så länge rådrumsfristen 

 Se Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 5.5.2.130

 Se Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 10.3.4.131

 Lindskog anser att det bland annat följer av NJA 2009 s. 221, se Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 132

10.2.2, 10.3.4.

 I den andra situationen finns således inget behov av rättelse i form av en upprättad KBR1, då 133

rådrumsfristen trots allt börjat löpa.
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anses ha börjat löpa.  Efter att åtta månader har passerat går möjligheten till 134

rättelse i form av en för sent startad rådrumsfrist förlorad. En ny ansvarsperiod 

som är kopplad till ansvarsgrunden i 25 kap. 18 § 1 st. 3 p. ABL börjar istället att 

löpa. Rättelse kan vid det stadiet endast ske genom att en granskad KBR2 som 

utvisar full täckning av aktiekapitalet, läggs fram på en andra kontrollstämma  135

(alternativt en motsvarande åtgärd),  eller att ansökan om likvidation görs. Av 136

den anledningen hade rättelse i form av en upprättad KBR1 varit en åtgärd "[…] 

utan betydelse för ansvarsfrågan" i NJA 2012 s. 858.   

7.3.1.3 Kommentar 

Jag är beredd att instämma med den ändamålstolkning som Lindskog gör. Det 

som framstår som avgörande för reglernas syfte är att rådrumsfristen börjar löpa i 

rätt tid, inte huruvida styrelsen följt reglernas krav avseende upprättande och 

framläggande av en KBR1. Det är dock lätt att förstå att lagstiftaren valt att knyta 

en ansvarsgrund till underlåtelse att upprätta en KBR1, då den åtgärden i de 

flesta fall torde vara det som faktiskt föranleder att rådrumsfristen inleds. Som 

Lindskog påpekat borde emellertid rådrumsfristen kunna inledas även på annat 

sätt än att en KBR1 formenligt läggs fram på en första kontrollstämma.  

 Vidare anser jag att det är rimligt att rättelse av en underlåten KBR1 inte 

kan ske under obegränsad tid. Om det som i NJA 2012 s. 858 har gått över två år 

utan att styrelsen agerat enligt handlingsmönstret, framstår en upprättad KBR1 

som en otillräcklig åtgärd – too little, too late. Visserligen kan det argumenteras 

för att lagens ordalydelse betyder att en underlåten åtgärd kan rättas oberoende 

av hur lång tid som gått eftersom underlåtenheten då inte längre består. Samtidigt 

 Det bör påpekas att om rättelse sker genom en för sent upprättad KBR1, är inte upprättandet i sig 134

tillräckligt, det krävs även att den överlämnas till aktieägarna (t.ex. genom formenligt framläggande på 
bolagsstämma).

 Notera att det i dessa fall egentligen inte rör sig om någon andra kontrollbalansräkning eller 135

kontrollstämma i det avseendet att varken en KBR1 eller första kontrollstämma har upprättats respektive 
hållits. Att jag använder uttrycket KBR2 respektive den andra kontrollstämman är för att förtydliga att 
rättelsen avser det som hade varit KBR2/den andra kontrollstämman om handlingsmönstret hade följts. 

 Än så länge är det endast klarlagt att en fastställd reviderad årsredovisning, som utvisar full täckning, 136

kan utgöra en sådan motsvarande åtgärd, NJA 2012 s. 858.
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innebär en sådan vidsträckt tolkning att det personliga betalningsansvarets 

handlingsdirigerande funktion urholkas då styrelsen kan avbryta sitt ansvar 

genom att rätta en åtgärd som enligt handlingsmönstret inte längre är särskilt 

relevant. Om kritisk kapitalbrist förelegat under lång tid bör de relevanta 

åtgärderna istället anses vara antingen läkning av kapitalet eller ansökan om 

likvidation. Att framtvinga någon av dessa åtgärder, primärt med hänsyn till 

borgenärerna, är som bekant reglernas  huvudsakliga syfte. 

 Lindskogs tolkning medför dessutom att tidsgränsen fixeras för när 

rättelse kan ske genom en för sent inledd rådrumsfrist; den möjligheten finns 

endast under de åtta månader som hade utgjort rådrumsfristen om den hade börjat 

löpa i rätt tid. Rättelse genom exempelvis upprättande och framläggande av en 

KBR1 avbryter således ansvarsperioden endast om det sker under dessa åtta 

månader. Med tanke på att reglerna präglas av att de kräver retrospektiva 

tidsbedömningar som ofta framstår som osäkra, är det välkommet att i alla fall en 

tidsgräns tydliggörs.  137

 Det bör förtydligas att min ståndpunkt i grunden är att det bör övervägas 

om reglerna om tvångslikvidation vid kapitalbrist helt eller delvis borde 

avskaffas. Främst för att det överhuvudtaget kan ifrågasättas om reglernas 

borgenärsskyddande ändamål uppfylls och för att det personliga betalnings-

ansvaret är en omotiverat sträng påföljd. Om jag däremot begränsar perspektivet 

till gällande rätt och hur reglerna bäst tolkas så som de ser ut idag, anser jag att 

Lindskogs ändamålstolkning är förnuftig. Detta trots att tolkningen i visst 

avseende medför en begränsning av möjligheten till rättelse och därmed en 

skärpning av det personliga betalningsansvaret. 

 En sådan tolkning av NJA 2012 s. 858 betyder att tidsgränsen som sådan inte behöver bestämmas in 137

casu med ledning av de speciella omständigheter som förelåg i fallet, då tidsgränsen alltid är de åtta 
månader som hade utgjort rådrumsfristen (en annan sak är att det fortfarande måste bedömas när 
rådrumsfristen senast borde ha börjat löpa). Det är en fördel jämfört med den tolkning som bland annat 
Oppenheimer m.fl. gör; att NJA 2012 s. 858 innebär att det finns en obestämd tidsgräns som i just det 
fallet ansågs ha passerats efter mer än två år.
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Lindskogs koppling av ansvarsperioden och rådrumsfristen är dock inte 

problemfri. Som framgått anser Lindskog att ansvarsperioden börjar löpa först 

när rådrumsfristen inte har startats i rätt tid, och inte redan vid tidpunkten då en 

KBR1 borde ha upprättats.  För egen del framstår det som att synsättet 138

potentiellt är i strid med lagens ordalydelse då underlåtenhet att i rätt tid upprätta 

en KBR1 klart och tydligt tas upp som en ansvarsgrund i 25 kap. 18 § 1 st. 1 p. 

ABL. Om personligt betalningsansvar i vilket fall uppstår först vid underlåtenhet 

att hålla en första kontrollstämma (d.v.s. sista tidpunkten för rådrumsfristens 

inledande, se den andra ansvarsgrunden 25 kap. 18 § 1 st. 2 p. ABL ), kan man 

fråga sig varför den första ansvarsgrunden överhuvudtaget finns med i lagen. 

Lagstiftarens tanke kan knappast ha varit att föra in den som meningslös 

utfyllnad. Såväl i förarbeten som praxis framhålls det att det personliga 

betalningsansvaret bör tolkas mot bakgrund av sitt syfte,  men det kan 139

ifrågasättas om en ändamålstolkning som går emot lagens ordalydelse verkligen 

är lämplig. 

 Lindskog tycks visserligen argumentera för att den sista tidpunkten för 

rådrumsfristens start endast avgör när ansvarsperioden börjar löpa och inte 

huruvida ansvarsgrund föreligger. Således skulle underlåtelse att upprätta en 

KBR1 fortfarande utgöra en ansvarsgrund enligt 25 kap. 18 § 1 st. 1 p. ABL, men 

den tillhörande ansvarsperioden börjar att löpa först vid den tidpunkt som 

rådrumsfristen senast borde ha utlösts.  Enligt min mening är dock denna 140

distinktion aningen konstlad. Den första ansvarsgrunden blir i praktiken 

överflödig om ansvarsperioden i vilket fall börjar löpa först när rådrumsfristen 

borde ha inletts, med andra ord först när den andra ansvarsgrunden föreligger.  

 Sammantaget presenterar Lindskog en genomarbetad och övertygande 

ändamålstolkning av reglerna och bidrar med en välbehövd och användbar 

 Se dock Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 547, och Oppenheimer m.fl., Företag i kris, s. 45, som 138

tycks vara av motsatt åsikt. 
 Prop. 2000/01:150, s. 44, och NJA 2005 s. 792 (s. 802).139

 Se Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 10.2.2.140
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förklaring av NJA 2012 s. 858, samt av möjligheten till rättelse. Då tolkningen 

möjligen är i konflikt med lagens ordalydelse är rättsläget emellertid fortfarande 

osäkert, och det vore bra om HD förtydligade sig, alternativt att lagstiftaren 

ingriper och ändrar i lagen. 

 Även om man sluter sig till Lindskogs förklaring av NJA 2012 s. 858 

kvarstår fortfarande vissa frågor. Det är oklart om även möjligheten till rättelse 

genom läkning av kapitalbristen går förlorad efter att viss tid har passerat.  Det 141

vill säga att ansökan om likvidation skulle vara styrelsens enda kvarstående 

alternativ för att avsluta ansvarsperioden. I NJA 2012 s. 858 ansågs de 

nytillträdda styrelseledamöterna kunna exculpera sig från personligt betalnings-

ansvar genom att de åtgärdat kapitalbristen, trots att kritisk kapitalbrist förelegat 

under mycket lång tid, just med motiveringen att ledamöterna var nya i 

styrelsen.  Av domen framgår däremot inte om den tidigare styrelsen hade 142

kunnat avsluta ansvarsperioden genom rättelse i form av läkning av 

kapitalbristen.  Möjligen hade den styrelsens enda alternativ istället varit att 143

ansökan om likvidation, då de till skillnad från den nya styrelsen haft mycket 

lång tid på sig att agera.   

7.4 Avgående respektive tillträdande styrelseledamot 
7.4.1 Inledning 

Av lagen framgår inte uttryckligen vad som gäller i fråga om personligt 

betalningsansvar för avgående respektive tillträdande styrelseledamöter. I 

förarbetena framhålls det att rättsläget oklart och att frågan borde bedömas med 

 En sådan läkning måste som bekant dessutom fastställas genom en upprättad och granskad KBR2 141

(alternativt reviderad årsredovisning) som framläggs på bolagsstämma. 
 NJA 2012 s. 858 (s. 875). Notera att frågan alltså handlade om huruvida ansvarsfrihetsgrund förelåg, 142

och inte om rättelse hade skett. Att så var fallet beror dock just på att ledamöterna hade tillträtt under en 
löpande ansvarsperiod, vilket leder till att deras åtgärder bedöms som eventuella ansvarsfrihetsgrunder. 
Om däremot den tidigare styrelsen hade vidtagit samma åtgärd (läkning av kapitalbristen) hade det 
betraktats som en potentiell rättelse.

 Jfr Nydén, Balans 3/2013, s. 40.143
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beaktande av ledamotens agerande i det enskilda fallet. Då en lagreglering 

bedömdes att bli alltför stelbent, överlämnades frågan till rättstillämpningen.  144

 Frågan om avgående respektive tillträdande styrelseledamöters eventuella 

personliga betalningsansvar är en praktiskt betydelsefull fråga. Styrelseledamöter 

borde ta frågan i beaktande innan de avgår från eller tillträder styrelsen för ett 

bolag som upplever kritisk kapitalbrist.   145

7.4.2 Avgående styrelseledamot 

Som redan framgått ska prövningen av frågan huruvida en styrelseledamot har 

ådragit sig personligt betalningsansvar ske i två led. Det första ledet tar sikte på 

om det föreligger objektiva förutsättningar för personligt betalningsansvar (t.ex. 

att kritisk kapitalbrist faktiskt förelåg och att en ansvarsgrund träffar styrelsen). 

Det andra ledet tar sikte på frågan om en enskild ledamot har varit försumlig. 

Den som gör gällande personligt betalningsansvar har att visa att de objektiva 

förutsättningarna föreligger, medan den ledamot som anspråket riktas mot 

därefter har möjlighet att visa att han eller hon inte har varit försumlig.  146

 Huruvida denna modell även ska användas i fråga om en avgående 

styrelseledamots ansvar har varit oklart men besvarades jakande i NJA 2014 s. 

892. HD uttalade inledningsvis att det inte är "[…] uttryckligen reglerat i 

kapitalbristreglerna vad som gäller i ansvarshänseende för den som avgår som 

styrelseledamot. Lagtexten ger emellertid inte stöd för att den enskilde 

styrelseledamotens ansvar i och med utträdet automatiskt skulle upphöra för 

förpliktelser som uppkommer därefter. En sådan ordning skulle även stå i strid 

med lagens syfte."  HD fastslog därefter att "[…] med utgångspunkt i 147

regelsystemets konstruktion måste ordningen vara att när en ansvarsperiod löper 

 Prop. 2000/01:150, s. 44.144

 Jfr Oppenheimer, Balans fördjupning #2/2015, s. 3 (s. 5), och Oppenheimer m.fl., Företag i kris, s. 145

148. 
 Se t.ex. NJA 2009 s. 210 (s. 219 f.).146

 Jfr även HovR T 1272/89, där liknande resonemang fördes. 147
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föreligger det en ansvarsgrund som träffar även styrelseledamöter som avgår 

under perioden. Detta gäller också förpliktelser som uppkommer efter avgången, 

om det inte finns någon grund för ansvarsfrihet för styrelseledamoten."  Det 148

innebär att en styrelseledamot som avgår under en löpande ansvarsperiod, måste 

visa att han eller hon inte har varit försumlig. 

 I fallet var I.W. ensam ordinarie styrelseledamot och aktierna i bolaget 

ägdes av hennes far. Verksamheten upphörde under år 2000 och tillgångarna 

såldes. Några månader senare uppstod kritisk kapitalbrist utan att någon KBR1 

upprättades. Bolaget var vilande fram till år 2003 då fadern sålde samtliga aktier 

för en symbolisk summa till M.P. som företrädde en konsult- och bokföringsbyrå. 

Bolaget såldes direkt vidare till C.P. som därefter tillträdde som bolagets enda 

ordinarie styrelseledamot. Bolagets firma och verksamhet ändrades. Bolaget gick 

i konkurs under början av 2005 utan att den kritiska kapitalbristen hade åtgärdats. 

Frågan var om I.W. kunde anses personligt betalningsansvarig för vissa 

förpliktelser som bolaget ådrog sig en tid efter hennes avgång som 

styrelseledamot. Som framgått ovan förklarade HD att I.W. kunde freda sig från 

ansvar genom att visa på att hon inte hade agerat försumligt. 

 HD anförde att en enskild styrelseledamot kan avgå ur styrelsen utan att 

anses ha varit försumlig, och därmed sätta ett stopp för sitt löpande ansvar, i två 

olika typer av situationer. Den första situationen är när ledamoten först har 

försökt åstadkomma vad som åligger styrelsen. Det kan t.ex. röra sig om att 

ledamoten har reserverat sig mot ett styrelsebeslut. Men även allvarlig sjukdom 

kan påverka försumlighetsbedömningen. Situationen karakteriseras med andra 

ord av att "en enskild styrelseledamot trots adekvata åtgärder eller på grund av 

sjukdom inte har kunnat driva igenom det föreskrivna handlingsmönstret."  149

Den andra situationen är när ledamoten avgår trots att det fortfarande kan finnas 

andra handlingsalternativ att ta till genom att stanna kvar i styrelsen och arbeta 

 NJA 2014 s. 892 (p. 8, 9).148

 Ibid, p. 11.149
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för att handlingsmönstret följs. I den situationen krävs det att ledamoten kan visa 

att denne med visst fog har kunnat utgå från att styrelsen efter utträdet, och utan 

dröjsmål, kommer vidta rättelse och därigenom börja följa reglerna. Om 

ledamoten kan visa på detta upphör ansvaret för den avgående ledamoten även 

om det senare visade sig att styrelsen inte vidtog någon rättelse.  HD tillade att 150

det ska ske en helhetsbedömning av samtliga förhållanden för att avgöra om den 

enskilda ledamoten på det hela taget har agerat försvarligt med beaktande av den 

speciella situation som ledamoten befann sig i. Samt att det beroende på 

omständigheterna kan föreligga en mindre eller större bevislättnad.   151

 I.W. ansågs sammantaget ha agerat försvarligt då hon innan bolaget såldes 

sökte råd hos revisor för att försäkra sig om att försäljningen skulle gå rätt till. 

Efter revisorns uppmaning att endast sälja bolaget till en seriös aktör såldes det 

till M.P. som representerade konsult- och bokföringsbyrån. I.W. gjorde klart för 

M.P. att bolaget var vilande och utan tillgångar, varpå M.P. försäkrade att 

korrekta handlingar skulle upprättas och att allt skulle gå rätt till innan ny 

verksamhet skulle startas. I.W.:s far gjorde dessutom vissa kontroller av M.P. och 

konsult- och bokföringsbyrån innan aktierna såldes.  152

7.4.2.1 Synpunkter angående rättsläget 

HD fastslår att ansvaret för styrelseledamot som utträder under en löpande 

ansvarsperiod som utgångspunkt består även efter utträdet. Detta motiveras med 

att lagtexten inte ger stöd för att ansvaret automatiskt skulle upphöra i och med 

utträdet, samt att en sådan ordning skulle stå i strid med reglernas syfte. Att 

lagtexten inte ger uttryckligt stöd för ett automatisk upphörande anser jag är ett 

tämligen svagt argument då lagtexten inte heller ger uttryckligt stöd för motsatt 

ordning. Frågan är så att säga öppen ur den aspekten. Att ett automatiskt 

 NJA 2014 s. 892 (p. 12).150

 Ibid, p. 13.151

 Ibid, p. 14–18.152
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upphörande av ansvaret vid utträde skulle strida mot reglernas syfte instämmer 

jag däremot i. Reglerna riskerar att urholkas ordentligt om styrelseledamöter helt 

enkelt kan frånsäga sig handlingsplikt och undgå personligt betalningsansvar 

genom att avgå från styrelsen. En sådan ordning skulle undergräva den 

handlingsdirigerande funktionen.  

 Samtidigt påpekar HD att det kan finnas situationer där det är befogat att 

det personliga betalningsansvaret upphör i och med ledamotens avgång. HD 

tycks främst motivera detta med att en avgående ledamot som har gjort vad 

denne kunnat, eller som kan utgå från att allt kommer gå rätt till, inte bör bära 

ansvar för fortsatt hantering av en kritisk kapitalbrist. I en sådan situation utgör 

inte ett fortlöpande personligt betalningsansvar något meningsfullt påtrycknings-

medel.  HD balanserar å ena sidan intresset av att reglernas syfte inte urholkas 153

genom ett upphörande av ansvaret vid utträde, å andra sidan intresset av att 

kunna göra undantag i situationer där det personliga betalningsansvaret inte 

längre fyller en meningsfull påtryckningsfunktion. 

 JustR Moore var skiljaktig i fråga om motiveringen och betonade just att 

ett kvardröjande betalningsansvar inte fyller någon handlingsdirigerande 

funktion. Hon pekar på att en ledamot som avgått inte har något inflytande över 

styrelsens efterföljande åtgärder och därmed inte kan förhindra att bolaget ingår 

nya förpliktelser under ansvarsperioden.  JustR Moore anser istället att frågan 154

om huruvida en tidigare ledamot över huvud taget är ansvarig för senare 

uppkomna förpliktelser ska prövas under det första ledet, d.v.s. om det finns 

objektiva förutsättningar för ansvar. Då det personliga betalningsansvaret inte 

fyller avsedd funktion i förhållande till en ledamot som avgått från styrelsen, 

menar JustR Moore att huvudregeln måste vara att ansvaret upphör i och med 

utträdet. Dessutom är ett kvardröjande ansvar för en ny förpliktelse orimligt med 

hänsyn till att ledamoten, på grund av den omvända bevisbördan, måste visa på 

 NJA 2014 s. 892 (p. 11).153

 NJA 2014 s. 892, skiljaktig mening.154
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att denne inte varit försumlig i relation till en förpliktelse som han eller hon inte 

kunnat förhindra. Vidare menar JustR Moore att det saknas stöd för att ansvarets 

upphörande skulle förutsätta att avgående ledamot försäkrar sig om att styrelsen 

fortsättningsvis kommer följa det föreskrivna handlingsmönstret. Det ansvaret 

ligger endast på sittande styrelse.  Slutligen anför JustR Moore att det motsatta 155

bör gälla om ledamotens avgång innebär att bolaget ställs utan styrelse. I så fall 

bör det personliga betalningsansvaret gälla fullt ut även efter utträdet och 

ledamoten kan då i vanlig ordning freda sig från ansvar genom att visa att han 

eller hon inte har varit försumlig.  156

 Enligt min mening har JustR Moore en poäng när hon argumenterar för att 

ansvarsprövningen i förhållande till en avgående ledamot inte bör ses som en 

försumlighetsfråga; att en ledamot blir personligt betalningsansvarig för senare 

förpliktelser, som denne inte haft möjlighet att påverka, är svårt att förlika sig 

med. Ur den aspekten framstår det som riktigt att den sittande styrelsen bär det 

fulla ansvaret för att fortsättningsvis följa reglerna. En sådan ordning är dessutom 

enkel att applicera. Dock kvarstår problemet att reglernas syfte riskerar att 

undermineras om styrelseledamöter enkelt kan undvika handlingsplikt och 

personligt betalningsansvar genom att avgå. Sammantaget är ingen av 

lösningarna (HD:s respektive JustR Moores) perfekta, utan båda har sina 

svagheter. Möjligen är det så att HD bör frångå ansvarsprövningen i två led i 

förhållande till avgående ledamöter och istället göra en förutsättningslös 

helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Med andra 

ord skulle det inte finnas någon huvudregel, utan ett eventuellt kvardröjande 

ansvar bedöms helt från fall till fall. Fördelen med ett sådant förhållningssätt är 

 NJA 2014 s. 892, skiljaktig mening.155

 Ibid. 156
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att utrymme ges för flexibilitet då tvåledsmodellen inte riktigt passar in,  men 157

nackdelen är att vi då står utan en tydlig rättsregel. 

 I och med NJA 2014 s. 892 får rättsläget ändå anses vara att det som 

huvudregel föreligger objektiva förutsättningar (led ett) för ett kvardröjande 

personligt betalningsansvar för en styrelseledamot som avgår under en löpande 

ansvarsperiod. För att undgå ansvar måste styrelseledamoten visa att han eller 

hon inte har varit försumlig (led två). Exakt vilka åtgärder som krävs är oklart 

men i grunden handlar det om att ledamoten antingen har gjort vad denne kunnat, 

eller med visst fog har kunnat utgå från att allt kommer gå rätt till även efter 

utträdet. Vidare kan det enligt HD i detta avseende föreligga en bevislättnad för 

avgående ledamot, men vad lättnaden närmare består i, eller hur generös den är, 

är osäkert.  158

 Slutligen bör det framhållas att domen gäller ett fall där styrelseledamoten 

avgick under en löpande ansvarsperiod. Vad som hade gällt i ett fall där 

styrelseledamoten avgått innan en ansvarsperiod börjat löpa är däremot inte helt 

klart. Lindskog menar på att en styrelseledamot i vissa fall borde kunna drabbas 

av ett kvardröjande ansvar även om en ansvarsperiod inte har börjat löpa.  För 159

egen del framstår detta som tveksamt med hänsyn till att lagen uttryckligen anger 

att personligt betalningsansvar uppstår först då en ansvarsgrund föreligger, 25 

kap. 18 § 1 st. ABL.  Dessutom innebär en motsatsvis tolkning av NJA 2014 s. 160

892 att en styrelseledamot inte ådrar sig personligt betalningsansvar för framtida 

förpliktelser om han eller hon avgår innan en ansvarsperiod har börjat löpa. Att 

objektiva förutsättningar för ansvar förelåg i fallet berodde nämligen just på att 

 Lindskog argumenterar för att HD bör frångå tvåledsmodellen i förhållande till avgående 157

styrelseledamöter och tycks motivera det främst med att tvåledsmodellen inte är kompatibel med den 
situationen, se Kapitalbrist i aktiebolag, 10.4.1, se även 8.2.6, 9.3.4. 

 Se Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 9.3.4, där det argumenteras för en generös bevislättnad. Se även 158

Oppenheimer m.fl., Företag i kris, s. 77, där det betonas att avgående styrelseledamot noggrant bör beakta 
formalia när anmälan om utträdet sker, då det annars finns risk för att avregistrering hos Bolagsverket kan 
försenas eller utebli.   

 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 8.2.6.159

 Jämför min likartade invändning mot Lindskogs resonemang under avsnitt 7.3.1.3 i förhållande till 160

frågan om möjlighet till rättelse. Jfr även Oppenheimer m.fl., Företag i kris, s. 77.
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en ansvarsperiod löpte. Om så inte varit fallet hade personligt betalningsansvar 

över huvud taget inte uppkommit, och det hade aldrig blivit fråga om eventuell 

försummelse. Det är så att säga den systematiken som tvåledsmodellen erbjuder.               

7.4.3 Tillträdande styrelseledamot 

I NJA 2012 s. 858, som diskuterades ovan i samband med möjligheten till 

rättelse, togs även frågan om tillträdande ledamots ansvar upp då den aktuella 

styrelsen var nytillträdd. HD fastslog att: "Lagen reglerar inte uttryckligen vad 

som i objektivt hänseende gäller för den som träder in som styrelseledamot under 

en löpande ansvarsperiod. Med utgångspunkt i regelsystemets konstruktion 

måste dock ordningen vara att i och med att ansvarsperioden löper föreligger det 

en ansvarsgrund som träffar alla styrelseledamöter, också den som är nytillträdd. 

Huruvida ett medansvar föreligger för den nytillträdde ledamoten blir därför en 

ansvarsfrihetsfråga."  Med andra ord föreligger det objektiva förutsättningar 161

för ansvar för en ledamot som inträder under en löpande ansvarsperiod, men 

ledamoten kan undgå ansvar genom att visa att han eller hon inte agerat 

försumligt.  Däremot kan en tillträdande styrelseledamot inte drabbas av ett 162

retroaktivt personligt betalningsansvar avseende förpliktelser som uppkommit 

innan tillträdet.   163

 I förhållande till försumlighetsbedömningen för nytillträdd styrelse-

ledamot uttalade HD att det som vanligt föreligger en omkastad bevisbörda. Det 

innebär att den berörde ledamoten har att visa på de omständigheter som läggs 

till grund för att han eller hon inte varit försumlig, respektive att motbevisa de 

påståenden som bolagsborgenären gör. För en nytillträdd styrelseledamot kan 

däremot en mindre eller större bevislättnad föreligga i detta avseende, då en 

nytillträdd ledamot inte kan bedömas efter samma måttstock som den som har 

 NJA 2012 s. 858 (s. 873).161

 Om en ansvarsperiod inte löper vid tidpunkten för en styrelseledamots inträde ådrar sig ledamoten 162

naturligtvis inget ansvar. Personligt betalningsansvar har ju i så fall inte uppkommit. 

 Se Oppenheimer m.fl., Företag i kris, s. 77, 148, samt Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 10.4.2.163
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lång tid bakom sig i styrelsen. Försumlighetsprövningen bör inte vara inriktad på 

formalitetsfrågor utan på frågan om styrelseledamoten på det hela taget har 

agerat försvarligt med hänsyn till den situation som bolaget befann sig i.  HD 164

framhåller att "[…] så länge styrelseledamoten har uppfyllt rimliga krav när det 

gäller att hålla sig informerad och att göra en seriös utvärdering av situationen, 

finns det sällan anledning att sätta i fråga de ställningstaganden som 

styrelseledamoten kom fram till."   165

 När det gäller tiden som nytillträdd styrelseledamot har på sig att sätta sig 

in i bolagets förhållanden uttalade HD att det i allmänhet inte kan begäras att 

ledamoten ska vara fullt insatt från dag ett. Nytillträdd styrelseledamot måste 

därför ges ett tidsmässigt utrymme för kunskapsinhämtande. Hur lång tid det rör 

sig om beror på omständigheterna, men det framhålls att det kan bli fråga om en 

betydande tid.  Ett annat sätt att uttrycka det är att personligt betalningsansvar 166

för en nytillträdd styrelseledamot inträder vid den tidpunkt som han eller hon 

senast borde ha vidtagit rättelse. Det bör noteras att det för att en nytillträdd 

styrelseledamot ska anses ha exculperat sig från individuellt ansvar, kan vara 

tillräckligt att den nytillträdde ledamoten försöker vidta rättelse. Om försöket till 

rättelse lyckas på så sätt att rättelse faktiskt fullbordas, innebär det dessutom ett 

kollektivt avbrott på ansvarsperioden för hela styrelsen.  167

 I det aktuella fallet ansågs den nytillträdda styrelsen ha agerat aktsamt 

genom att vid inträdet direkt besluta om nyemission. Nyemissionen genomfördes 

och kapitalbristen läktes därmed och detta beaktades i en reviderad 

årsredovisning som fastställdes på årsstämma. HD uttalade att "[…] en nyinträdd 

styrelseledamot kan i regel inte anses vara försumlig om han med den 

 NJA 2012 s. 858 (s. 874).164

 Ibid.165

 Ibid.166

 Jfr under avsnitt 7.3 om rättelse.167
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skyndsamhet som kan begäras vidtar en adekvat åtgärd med anledning av den 

kritiska kapitalbrist som har utlöst ansvarsperioden."  168

  

7.4.3.1 Kommentar 

Viss osäkerhet kring tillträdande styrelseledamöters personliga betalningsansvar 

kvarstår även efter NJA 2012 s. 858. Det är svårt att säga hur generös 

bevislättnaden är i samband med försumlighetsprövningen. En exakt och 

universell tröskel för bevislättnaden kan emellertid inte förväntas då det ska ske 

en helhetsbedömning i varje enskilt fall om huruvida den nytillträdde ledamoten 

har agerat försvarligt. Klart är i alla fall att nytillträdda ledamöter bedöms enligt 

en mer generös måttstock jämfört med ledamöter som suttit lång tid i styrelsen. 

Vidare innebär NJA 2012 s. 858 enligt mening att bevislättnaden är generös i den 

meningen att en flexibel hållning intas, där fokus inte ligger på formalitetsfrågor 

utan istället på om styrelseledamoten kan anses ha vidtagit adekvata åtgärder som 

i praktiken fyller samma syfte som de i lagen föreskrivna åtgärderna. 

 Det råder även viss osäkerhet kring hur lång tid en nytillträdd styrelse 

ledamot har på sig att agera. I fallet var det vid styrelsens tillträde klart att 

bolaget inte bedrev någon verksamhet och saknade tillgångar vilket enligt HD 

innebar att tillträdande ledamöter omgående borde ha förstått att det förelåg 

kritisk kapitalbrist och att det fordrade åtgärder. Dessutom fattades det omgående 

beslut om nyemission i samband med styrelsens tillträde. Frågan om en 

eventuellt bortre gräns för längden på det tidsmässiga utrymmet som ges för 

kunskapsinhämtande berördes därför inte närmare.  Som nämnts framhöll HD 169

emellertid att det kan bli fråga om en betydande tid när omständigheterna kräver 

det.  170

 NJA 2012 s. 858 (s. 875).168

 Ibid.169

 Ibid, s. 874.170
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Slutligen är det oklart om en tillträdande styrelseledamot förlorar möjligheten till 

exculpering i form av rättelse (eller försök till rättelse) genom läkning av 

kapitalbristen samt efterföljande upprättande av KBR2, alternativt reviderad 

årsredovisning, efter att viss tid passerat.  I fallet ansågs de nytillträdda 171

styrelseledamöterna kunna exculpera sig från personligt betalningsansvar genom 

att de åtgärdat kapitalbristen, trots att kritisk kapitalbrist hade förelegat under 

mycket lång tid (över två år), just med motiveringen att ledamöterna var nya i 

styrelsen.  Bakgrunden var dock att HD först lyfte frågan om inte även 172

tillträdande ledamöters enda kvarstående alternativ borde vara att ansöka om 

likvidation i en situation där kapitalbristen förelegat under så pass lång tid, och 

att ledamöterna därför var försumliga när de istället vidtog åtgärder för att läka 

kapitalbristen. I just detta fall accepterade alltså HD den tillträdande styrelsens 

agerande, men det är osäkert om så hade varit fallet om det t.ex. förelegat 

kapitalbrist under en ännu längre tid, eller om de tillträdande ledamöterna inte 

hade vidtagit läkning av kapitalet omedelbart utan istället avvaktat. Det är 

angeläget att rättsläget klargörs då styrelseledamöter som tillträder i bolag, som 

upplevt kritisk kapitalbrist under lång tid, annars inte med säkerhet vet om de 

exculperat sig från personligt betalningsansvar när de vidtar åtgärd för att läka 

kapitalbristen.  

  

8 Avslutande sammanfattning 
I denna uppsats har jag visat på att reglerna om tvångslikvidation på grund av 

kapitalbrist står på ostadig grund ur ett rättshistoriskt perspektiv. Det saknas i stor 

utsträckning välutvecklade och stringenta resonemang kring likvidations-

reglernas ändamål, och det råder i förarbetena brist på utförliga analyser av 

 Jfr under avsnitt 7.3.1.3 om rättelse. Jfr Nydén, Balans 3/2013, s. 40 f.171

 NJA 2012 s. 858 (s. 875).172
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reglernas effekter. Först vid millenieskiftet presenteras det i förarbetena en 

någorlunda genomarbetad diskussion om reglernas ändamål och funktioner. 

 Reglernas konstruktion har beskrivits och jag har i samband med det 

berört frågor och gränsdragningsproblem som kan uppstå när reglerna tillämpas. 

Som bekant omfattar handlingsplikten för styrelsen olika typer av åtgärder och 

sträcker sig över en relativt lång period som aktiveras stegvis när särskilda 

omständigheter är för handen. Vid tvist om personligt betalningsansvar kan detta 

innebära svåra och spekulativa bedömningar om vad som eventuellt hänt, ofta 

baserat på bolagsinterna omständigheter som ligger långt tillbaka i tiden.  

 För att en sträng påföljd som personligt betalningsansvar ska anses 

motiverat, borde det för det första krävas att reglerna överhuvudtaget uppfyller 

avsedda ändamål. Jag har emellertid visat på, och argumenterat för, att reglerna 

inte på ett tillfredställande sätt tillgodoser det primära ändamålet; ett 

borgenärsskydd för såväl befintliga som tillkommande borgenärer.   

 Som förklarats är det huvudsakliga syftet bakom det personliga 

betalningsansvaret att det ska ha en påtryckningsfunktion för styrelsen att följa 

det föreskrivna handlingsmönstret. Ett personligt betalningsansvar för ett 

aktiebolags förpliktelser kan få mycket allvarliga konsekvenser i förhållande till 

den som talan riktas mot, ofta en tidigare styrelseledamot för ett bolag som gått i 

konkurs. Jag har därför försökt att reda ut rättsläget för några av de mer centrala 

frågorna som rör det personliga betalningsansvarets upphörande. När det gäller 

styrelsens möjlighet att vidta rättelse har jag redogjort för NJA 2012 s. 858 och 

de klargöranden som HD bidrar med, samt inte minst de oklarheter som 

domskälen gett upphov till. Olika tolkningar av vad domen innebär för 

möjligheten till rättelse har behandlats och särskilt Lindskogs synpunkter har 

granskats ingående. Det kan ifrågasättas hur fria tolkningar som egentligen tillåts 

med hänsyn till det föreskrivna handlingsmönstret och lagens ordalydelse. 

Rättsläget är enligt mening därför osäkert, och även om man sluter sig till den 
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ena eller andra tolkningen av NJA 2012 s. 858, är vissa frågor som rör rättelse 

fortfarande obesvarade.   

 Beträffande frågan om vad som gäller i ansvarshänseende för 

styrelseledamot som avgår under en löpande ansvarsperiod, får det i och med 

NJA 2014 s. 892 anses vara klart att det som huvudregel föreligger objektiva 

förutsättningar för ett kvardröjande personligt betalningsansvar. För att undgå 

ansvar måste styrelseledamoten visa att han eller hon inte har varit försumlig. för 

det sistnämnda åtnjuter avgående ledamot en viss bevislättnad men vad lättnaden 

närmare består i, eller hur generös den är, är mer osäkert. I grunden handlar det 

emellertid om att ledamoten antingen har gjort vad denne kunnat, eller med visst 

fog har kunnat utgå från att allt kommer gå rätt till även efter utträdet. Denna 

ordning är inte utan kritik och det kan särskilt ifrågasättas om det är rimligt att en 

avgående styrelseledamot blir personligt betalningsansvarig för en senare 

uppkommen förpliktelse, som denne inte haft möjlighet att påverka. 

 Enligt NJA 2012 s. 858 gäller motsvarande ordning för en styrelseledamot 

som tillträder under en löpande ansvarsperiod, d.v.s. att det föreligger objektiva 

förutsättningar för personligt betalningsansvar, men att ledamoten kan undgå 

ansvar genom att visa att han eller hon inte agerat försumligt. Klart är dessutom 

att nytillträdda ledamöter bedöms enligt en mer generös måttstock jämfört med 

ledamöter som suttit lång tid i styrelsen. Precis som för avgående ledamöter 

kvarstår dock osäkerhet om hur generös bevislättnaden är. Slutligen är det, 

beroende på hur lång tid ett bolag varit likvidationspliktigt, oklart om såväl 

sittande som tillträdande ledamöters enda möjliga rättelseåtgärd i vissa fall är att 

ansöka om likvidation. Det skulle i ett sådant fall betyda att möjligheten till att 

avbryta ansvarsperioden genom läkning av kapitalet går förlorad.  

 I väntan på att rättsläget klargörs bör styrelseledamöter noggrant ta ovan 

nämnda frågor i beaktande innan de avgår från eller tillträder styrelsen för ett 

bolag som upplever kritisk kapitalbrist. 
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