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Sammanfattning 
 

 
Denna uppsats behandlar några frågeställningar i samband med 

bristtäckningsansvar. Bestämmelserna om bristtäckningsansvar reviderades i 

samband med införandet av den nya aktiebolagslagen som trädde ikraft 1 januari 

2006. Tre särskilda ansvarssituationer varpå en utomstående kan åläggas 

bristtäckningsansvar vid en olovlig värdeöverföring kommer främst att belysas. 

Dessa är medverkansansvar för ”annan”, medverkansansvar för faktiska och 

formella företrädare samt medverkansansvar på grund av mottagande i andra 

hand. De tre ansvarssituationerna togs upp i det mycket omdiskuterade SÖMÅ-

fallet (NJA 1997 s. 418), där det fastslogs att bristtäckningsansvar även kan 

drabba en utomstående som på olika sätt medverkat till en olovlig 

värdeöverföring, och täcks numera av 17 kap. 1-3 §§ i den nya aktiebolagslagen. 

Att det numera står klart att en ”annan” kan göras bristtäckningsansvarig 

föranleder frågor vem som egentligen faller in under denna personkrets. 

Problematik uppstår dessutom i gränsdragningen mellan personkretsen ”annan” 

och faktiska företrädare då inga regler om faktiska företrädare är lagstiftade. 

Andra oklarheter uppstår i gränsdragningen mellan återbäringsskyldigheten och 

bristtäckningsansvaret till följd av att svårigheter kan uppstå i avgörandet om en 

mottagare av en olovlig värdeöverföring ska ses som mottagare i första eller andra 

led. Denna text har för avsikt att belysa dessa oklarheter. 

 

Nyckelord: Bristtäckningsansvar i ABL 17:7, utomstående, medverkansansvar för 

”annan”, medverkansansvar för faktiska och formella företrädare, 

medverkansansvar på grund av mottagande i andra hand   

 

 

 

  



  
 

Abstract 
 

 

This thesis aims at analyzing who can be categorized as a non-corporate person 

and the problems and uncertainties that still remain concerning the application of 

deficiency coverage liability on this circle of people. Three particular situations of 

liability, where a non-corporate person can be liable for deficiency in the coverage 

due to having taken part in realizing an unlawful distribution, will be brought into 

light. These situations are liability for “others” than corporate persons, liability for 

de facto and formal representatives and liability due to having received an 

unlawful distribution. These liability situations have been discussed and dealt with 

in Swedish case law, especially in the well known “SÖMÅ-fallet” (NJA 1997 s. 

418). The Swedish Supreme Court confirmed in this case that liability for having 

taken part in an illegal distribution of profits can be applied also on non-corporate 

persons. The three liability situations are today incorporated in the modified 

Swedish Companies Act 17:7, section 1-3, that came into force January 1 in 2006. 

Even though, problems arise concerning who is to be categorized as “other” and 

the distinction between “others” and de facto representatives as there are no 

legislated rules concerning the latter. Other uncertainties arise regarding the 

distinction between liability to reimburse an illegal distribution and liability to 

cover a deficiency. The difficulty here is to determine whether the recipient of the 

illegal distribution is to be seen as a first-hand recipient or as a second-hand 

recipient. The thesis aims to address and analyze these problems. 

 

Keywords: Liability for deficiency coverage in The Swedish Companies Act 17:7, 

non-corporate persons, liability for “others” than corporate persons, liability for de 

facto and formal representatives, liability due to having received an unlawful 

distribution 
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 Förkortningar 

 
 
 
 
 
 
ABL   Aktiebolagslag (2005:551) 

HD   Högsta domstolen 

HovR   Hovrätten 

JT    Juridisk tidskrift  

NJA    Nytt juridiskt arkiv, avdelning I 

NJA II    Nytt juridiskt arkiv, avdelning II 

SvJT    Svensk juristtidning 

TR    Tingsrätten 

ÄABL   Aktiebolagslag (1975:1385) 
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1 Inledning 

 
 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

En fråga som ofta har kommit att diskuteras i aktiebolagsrättsliga sammanhang 

under de senaste decennierna är bristtäckningsansvaret i samband med olovliga 

värdeöverföringar. Aktiebolagslagen (2005:551, ABL) innehåller ett antal 

bestämmelser som ska garantera att tillgångar som svarar mot aktiekapitalet 

tillförs och stannar kvar i bolaget som grundval för bolagets fortsatta existens. 

Därför är bestämmelserna om i vilken omfattning och i vilka former tillgångar kan 

överföras till aktieägare eller annan centrala (prop. 2004/05:85, s. 369).  

 

För att garantera ABL:s efterlevnad fyller återbäringsskyldigheten och 

bristtäckningsansvaret en betydande funktion rörande värdeöverföringar till 

aktieägare (Andersson 1995, s. 709) och andra. I 1975 års aktiebolagslag 

(1975:1385, ÄABL) 12:5 2 st. fanns regler om att vissa personer kunde bli 

ersättningsskyldiga för den brist som kan uppkomma vid återbäringen av en 

olovlig utbetalning. Bristtäckningsansvar enligt denna paragraf kunde göras 

gällande för styrelseledamot, revisor, lekmannarevisor, särskild granskare samt 

aktieägare. HD öppnade redan tidigt dörren för en analog tillämpning av ÄABL 

12:5 2 st. även på utomstående såsom rådgivare, banker och advokatbyråer i 

samband med uttalanden i äldre rättsfall. I NJA 1997 s. 418 bekräftades analogin. 

Detta rättsfall har haft stor betydelse i samband med revideringen av 

bristtäckningsansvarsreglerna i den nu gällande ABL vad gäller de subjektiva och 

objektiva rekvisiten. Trots revideringen av bristtäckningsansvarsreglerna i 

samband med införandet av ABL finns det fortfarande kvar några oklarheter 
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beträffande utomståendes bristtäckningsansvar vid olovliga värdeöverföringar. 

Bristtäckningsansvarsfrågan är fortfarande högintressant då den har ett samröre 

med affärstransaktioner och affärslivet i sig. Det gäller att reglerna är så pass 

effektiva och klara att de ger ett stöd för borgenärsskyddet samt skyddet för 

bolagets bundna egna kapital, samtidigt som de inte försvårar genomförandet av 

normala affärstransaktioner eller skapar hinder för affärslivets fortgång. 

 

1.2 Problem 

Trots att en revidering av bristtäckningsansvarsreglerna skett och att många frågor 

i samband med detta blivit klarlagda, kvarstår fortfarande en del problematik vad 

gäller bristtäckningsansvar för utomstående. De tre särskilda ansvarssituationer 

som behandlades i SÖMÅ-fallet där en utomstående kan bli 

bristtäckningsansvarig och som idag täcks av ABL 17:7 1-3 st. uppdagar några 

oklarheter. Vilka personer faller egentligen in under kategorin ”annan” i ABL 

17:7 2 st.? Vidare uppkommer problematik i gränsdragningen mellan 

personkategorierna ”annan” och faktiska företrädare samt i gränsdragningen 

mellan återbäringsskyldigheten i ABL 17:6 och bristtäckningsansvaret i ABL 17:7 

3 st. när en utomstående mottagit en olovlig värdeöverföring. Hur kommer denna 

avgränsningsproblematik till uttryck vid tillämpning av bristtäckningsansvar på en 

utomstående?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att söka belysa och diskutera de oklarheter som 

kvarstår i lagstiftningen i frågan om bristtäckningsansvar för utomstående, vilka 

omnämns i ovanstående avsnitt. 
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1.4 Metod och material 

I uppsatsen har jag använt det klassiska rättsdogmatiska perspektivet där min 

problemställning bestämt materialvalet. För att söka kartlägga utomståendekretsen 

och belysa de problem som fortfarande finns i samband med tillämpning av 

bristtäckningsansvaret för utomstående har jag främst tagit hjälp av den 

rättspraxis, lagstiftning i form av ABL (2005:551) och doktrin som finns på 

området. Även förarbeten såsom propositionen till ABL, regeringens 

lagrådsremiss och lagkommentar kommer att användas för att i motiven och 

förslagen till de nya bristtäckningsansvarsreglerna i ABL 17:7 söka hjälp till min 

utredning och de problem jag uppställt ovan. 

1.5 Avgränsningar   

För att så långt som möjligt söka uppfylla uppsatsens syfte väljer jag att inte gå 

djupare in på aktiebolagets ändamål, egenskaper och skyddsintresse, inte heller 

borgenärsskyddsreglerna och dessas funktion fastän de har samröre med 

sanktionerna i ABL 17:6 och 17:7. Jag begränsar också diskussionen om 

värdeöverföringsbegreppet och återbäringsskyldigheten till en kortare allmän 

redogörelse för att slussa läsaren vidare till analysen av de ansvarssituationer på 

vilka en utomstående kan bli bristtäckningsansvarig. Vidare begränsar jag mig till 

att belysa de tre ansvarssituationer som togs upp i det kända SÖMÅ-fallet och 

som numera täcks av ABL 17:7 1-3 st. även om andra situationer förekommer där 

en utomstående kan bli ersättningsskyldig till bolaget. Sådana situationer kan 

exempelvis handla om trolöshet mot huvudman varpå läget bedöms efter andra 

regler än de aktiebolagsrättsliga. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen börjar med att utreda värdeöverföringsbegreppet som är centralt för 

förståelse av påföljdsreglerna vid olovliga utbetalningar följt av en redogörelse för 

återbäringsskyldighetens och bristtäckningsansvarets innebörd i allmänhet. 
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Läsaren transporteras sedan vidare till en analys i kapitel 5 som, för att ge en 

distinktion mellan de personkretsar som kan bli bristtäckningsansvariga, först 

belyser medverkansansvaret för personer med organställning, revisor och 

aktieägare. Kapitlet delas sedan upp i tre centrala ansvarssituationer där 

utomstående kan bli bristtäckningsansvariga. Under kapitlets gång tas även hjälp 

av omdiskuterade rättsfall som finns på området för att söka utreda den 

problematik som kvarstår i lagstiftningen vad gäller bristtäckningsansvar för 

utomstående.  
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2 Värdeöverföringar enligt ABL 

 
 

 

 

 

2.1 Begreppet värdeöverföring 

Eftersom begreppet ”utdelning” ofta förväxlas med utdelning av enbart 

betalningsmedel, har man i och med införandet av 2005 års ABL 1 januari 2006 

valt att ändra terminologin till ”värdeöverföringar” då detta också kan innefatta 

utdelning av sakvärden (Lindskog, SvJT 1992, s. 81). ABL 17:1 st. 1 definierar 

innebörden av en ”värdeöverföring”. En sådan kan utföras i olika former vilka i 

17:1 anges som vinstutdelning (1 p.), förvärv av egna aktier (2 p.), minskning av 

aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna (3 p.) och annan 

affärshändelse som inte har rent affärsmässig karaktär (4 p.). Sådana transaktioner 

som avses enligt 1-3 p. kallas för formenliga värdeöverföringar. 

Värdeöverföringar som avses i 4 p. är en särskild kategori som syftar till icke 

formenliga värdeöverföringar. Gemensamt för värdeöverföringar enligt 1-4 p. är 

att förmögenhet lämnar bolaget. Då man talar om värdeöverföringar handlar det 

således uteslutande om för företaget, helt eller delvis, vederlagsfria transaktioner 

eller s.k. benefika rättshandlingar (Skog 2006, s. 108 ). 

 

2.2 Öppen och förtäckt utdelning  

Öppen utdelning innefattar sådan utdelning som beslutats av bolagsstämman, det 

vill säga vinstutdelningen sker öppet. Med utgångspunkt från börsbolag som 

rättesnöre, är det naturligt att regleringen av vinstutdelning i ABL ska tillgodose 

ägarkollektivet. Öppenhet kring beslutsfattandet i utdelningsfrågor är därför 

grundläggande (Sandström 2007, s. 290).   ABL 17:1 4 p. innefattar ett särskilt 
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värdeöverföringsbegrepp, kallat förtäckt utdelning. En utdelning kan ske förtäckt 

genom att bolagets ägare kommer överens om en värdeöverföring och således inte 

genom ett stämmobeslut. Begreppet förtäckt vinstutdelning skiljer sig från öppen 

vinstutdelning på så sätt att aktieägarna i t.ex. ett fåmansbolag ofta inte kommer 

att följa regelverket till punkt och pricka vid utdelningsförfarandet, därav 

benämningen förtäckt vinstutdelning. En förtäckt utdelning kännetecknas av att en 

vederlagsfri transaktion kamoufleras in i ett avtal mellan exempelvis en aktieägare 

eller annan och bolaget i fråga. Bolagets förmögenhet minskar då objektivt 

alltmedan bolaget med värdeöverföringen syftat till att subjektivt få till stånd en 

benefik rättshandling. Här bör också påpekas att man måste skilja en oavsiktligt 

dåligt genomförd affär från en förtäckt utdelning. En dålig affär resulterar ofta i 

att den, i viss mån, blir vederlagsfri. Även andra transaktioner så som 

reklampengar och koncernbidrag kan ses som vederlagsfria, men dessa har oftast 

ett framtida vinstsyfte vilket gör bedömningen av transaktioner av nämnda slag 

komplicerad (Sandström 2007, s. 295). I enlighet med Sueciaprincipen1 ska ett 

penninglån där gäldenären är insolvent anses som förtäckt utdelning. Förtäckt  

utdelning är tillåten så länge det bundna kapitalet i den senast fastställda 

årsredovisningen är täckt i enlighet med ABL17:3 1 st.2 och ABL 17:3 2 st.3. 

 

2.3 Olovliga värdeöverföringar 

Vid tillämpning av täckningsprincipen spelar det ingen roll om utdelningen skett 

öppet eller förtäckt om det skulle saknas tillräckligt med fritt kapital. 

Värdeöverföringen är i vart fall olovlig. Bedömningen, huruvida det bundna 

kapitalet hållits täckt, baseras på den senast fastställda balansräkningen trots att 

bolaget kan ha dolda tillgångar som inte tagits upp i redovisningen genom att 

dessa inte bokförts till sina reella värden. ABL 17:3 bortser från sådana praktiska 

inslag. Siffrorna i balansräkningen är de som avgör hur stort fritt kapital bolaget 

                                                 
1 Sueciaprincipen fastslogs i NJA 1951 s. 6 I. 
2 Den s.k. ”beloppsspärren” (Sandström 2007, s. 296-299). 
3 Den s.k. ”försiktighetsprincipen” (Sandström 2007, s. 296-299). 
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har till förfogande vid transaktionen (Sandström 2007, s. 296-299). Denna princip 

fastslogs i samband med det kända Suecia-fallet4 NJA 1951 s. 6 I där HD 

konstaterade att balansräkningen var utslagsgivande i målet, trots att bolaget i 

fråga måhända hade större tillgångar än de som redovisats. En värdeöverföring är 

olovlig om beslut fattats i strid mot ett beslut av bolagets högsta organ, 

bolagsstämman. Dock är ett samfällt beslut om förtäckt vinstutdelning tillåtet 

enligt ABL 17 kap. så länge man respekterar täckningsprincipen. Om bolaget 

genomför en öppen eller förtäckt utdelning till ett belopp som inkräktar på det fria 

kapitalet eller beslutet om transaktionen har fattats i strid mot stämmans beslut 

eller inte samfällt av aktieägarna (i fåmansbolag), blir påföljder enligt ABL 17:6 

och 17:7 aktuella.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Referat i kapitel 5. 



  10 
 
 

3 Mottagaransvaret i ABL 17:6 

 

 

 

 

 

3.1 Återbäringsskyldighet 

Primärt ska den person som mottagit medel ur en olovlig värdeöverföring återbära 

det som den olovligen uppburit, jämte ränta. Ogiltighetsregeln i ABL 17:6 

reglerar överträdelser av ABL 17, 18 och 20 kap. Mottagaransvar är en rimlig 

påföljd då det inkräktats på bolagets bundna kapital. I sådana fall ska 

värdeöverföringen återföras till bolaget till den del den varit ogiltig till följd av 

borgenärsskyddsreglerna (Andersson m. fl. 2006, s. 17:24). Om olovlighet istället 

består i att man fattat ett beslut i strid mot beslutsprocessen ska hela 

värdeöverföringen återgå.  När det gäller utdelning av sakvärden där endast en del 

av utdelningen är olovlig passar denna ogiltighetsregel mindre bra. Här måste det 

bli tal om någon slags kontantersättning som uppgår till den del som utdelningen 

är ogiltig (Sandström 2007, s. 302).   

 

3.2 Objektiva och subjektiva faktorer 

Ogiltighetsregeln i ABL 17:6 bygger på objektiva och subjektiva faktorer. De 

objektiva faktorerna rör personkretsen som mottagit medel från en olovlig 

värdeöverföring. Vem som ska ses som mottagare av medlen är inte alltid helt 

självklart. Ett annat problem är om ogiltighetsregeln ska appliceras på den primäre 

mottagaren eller också på en mottagare längre fram i rättshandlingskedjan. Ju 

längre bort från intressesfären en person befinner sig desto mindre möjligt är det 

att göra denna ansvarig för mottagande av den olovliga värdeöverföringen, vilket 
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har visats i NJA 1997 s. 4185. HD fastslog där att för att någon ska anses som 

mottagare i första led, och därmed kunna göras återbäringsskyldig, måste denne 

ha tillgodogjort sig de olovligt utdelade medlen direkt från bolaget. 

Mottagarkretsen, d.v.s. den objektiva sidan, har i och med NJA 1997 s. 418 visat 

sig vara omfattande. Så som primär mottagare kan anses en aktieägare, en 

blivande eller före detta aktieägare (NJA 1951 s. 6 I), en till aktieägaren 

närstående fysisk eller juridisk person och finansinstitut (NJA 1999 s. 4266). 

 

En person längre bort i intressesfären skyddas av subjektiva faktorer i 

ogiltighetsregeln. ABL 17:6 1 st. innehåller nämligen subjektiva rekvisit för både 

en olovlig förtäckt och en olovlig öppen vinstutdelning. En mottagare av en 

olovlig öppen vinstutdelning kan skyddas av god tro. För att mottagaren ska bli 

återbäringsskyldig vid en sådan olovlig värdeöverföring krävs att han eller hon 

insåg eller bort inse att transaktionen stred mot bestämmelserna i ABL. Till 

skillnad från den öppna olovliga utdelningen, är ansvaret för mottagaren av en 

olovlig förtäckt vinstutdelning inte strikt. Enligt ABL 17:6 1 st. undgår 

mottagaren ansvar om han eller hon inte bort inse att transaktionen var en 

värdeöverföring (Sandström 2007, s. 306). Det krävs således inte att mottagaren 

bort inse att den förtäckta vinstutdelningen varit olovlig.  

 

Huruvida denna regel även ska tillämpas på personer längre bort i intressesfären, 

finns vägledning i NJA 1999 s. 426 där det fastställs att finansinstitutet saknat 

vetskap om den olovliga värdeöverföringen och därmed inte kan göras 

återbäringsskyldigt. Detta ges uttryck i ABL 17:6 1 st. andra meningen samt att 

det där inte görs någon åtskillnad vad gäller de subjektiva rekvisiten vare sig 

mottagaren av den olovliga förtäckta utdelningen är aktieägare eller tredje man. 

Godtrosskyddet innebär således att mottagaren inte behöver återbära de utdelade 

vinstmedlen, vilket medför att bolaget kan vända sig till den person som har 

                                                 
5 Referat i kapitel 5. 
6 Referat i kapitel 5.  
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medverkat till värdeöverföringen och därmed gjort sig bristtäckningsansvarig 

enligt ABL 17:7 (Andersson m.fl. 2006, s. 17:25), mer härom i nästa kapitel.  
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4 Medverkansansvaret i ABL 17:7 

 

 

 

 

 

4.1 Allmänt om bristtäckningsansvar 

Bristtäckningsansvar som påföljd kan aktualiseras för den eller de personer som 

medverkat till ett beslut om en olovlig värdeöverföring, medverkat till att 

verkställa ett sådant beslut, eller medverkat till att upprätta eller fastställa en 

oriktig balansräkning som sedan lagts till grund för beslutet om en olaglig 

värdeöverföring (Nerep & Samuelsson 2007, s. 260). Bristtäckningsansvaret i 

ABL 17:7 1-2 st. ska fungera som en ersättningsregel och för att 

ersättningsskyldighet ska inträda måste bestämmelserna i ABL eller 

bolagsordningen ha överträtts samt att mottagaren av medlen enligt ABL 17:6  1 

st. inte kan återbära dessa på grund av insolvens eller till följd av att mottagaren 

skyddas av god tro (Andersson 2005, s. 172). Av hänvisningen till ABL 29 kap. 5 

och 6 §§ i ABL 17:7 4 st. framgår att flera bristtäckningsansvariga ansvarar 

solidariskt samt att bristtäckningsansvaret kan jämkas. 

 

4.2 Objektiva och subjektiva faktorer 

Medverkansansvaret är sekundärt i förhållande till återbäringsskyldigheten i ABL 

17:6, detta till följd av formuleringen i ABL 17:7 1 st. ”om det uppkommer någon 

brist” vid ålagt krav på mottagaren. För att medverkansansvar ska bli aktuellt 

måste personen som medverkat ha varit uppenbart inblandad, samt att ett 

orsakssamband mellan agerandet och uppkomsten av den olovliga 

värdeöverföringen måste föreligga (Sandström 2007, s. 306-307). Vad gäller de 
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objektiva faktorerna, d.v.s. den personkrets som kan bli bristtäckningsansvarig, 

gäller att samtliga bolagsfunktionärer, revisor och aktieägare kan tilldömas 

medverkansansvar, men även en ”annan” än en aktieägare kan ha medverkat till 

verkställandet av ett beslut om en olovlig värdeöverföring och därmed bli 

bristtäckningsansvarig enligt ABL 17:7 2 st. (Nerep & Samuelsson 2007, s. 260).  

 

Ur subjektiv synpunkt krävs det för styrelseledamöter, revisorer, 

lekmannarevisorer, verkställande direktörer och särskilda granskare enligt ABL 

17:7 2 st. uppsåt eller oaktsamhet för att medverkansansvar ska kunna aktualiseras 

för dessa. Vad gäller aktieägare eller ”annan” krävs enligt samma paragraf uppsåt 

eller grov oaktsamhet. 

 

För att bristtäckningsansvar ska bli aktuellt räcker det att endast de objektiva 

rekvisiten för återbäringsansvar är uppfyllda, d.v.s. bristtäckningsansvaret träder 

in om mottagaren inte kan använda godtrosskyddet. På så sätt är 

bristtäckningsansvaret subsidiärt till återbäringsskyldigheten vilket gör att 

förstnämnda påföljd gäller oavsett om bolaget i fråga skadas av transaktionen eller 

inte (Nerep & Samuelsson 2007, s. 262). 

 

4.3 Personkretsen utomstående 

Vad som i ABL 17:7 2 st. avses med termen ”annan” kan exempelvis vara en 

tredje man som utan att inta organställning hjälpt mottagaren att tillgodogöra sig 

en olovlig värdeöverföring utan att själv ha dragit nytta av transaktionen. Andra 

utomstående som kan göras bristtäckningsansvariga kan vara personer som utan 

att inneha organställning faktiskt har ett bestämmande inflytande över bolaget. Ett 

tredje scenario är att en advokatbyrå eller annan slags rådgivare hjälper till att 

genomföra transaktionen och blir så föremål för medverkansansvar. En 

utomstående kan också enligt ABL 17:7 3 st. göras bristtäckningsansvarig genom 

att i andra hand ha mottagit medel från mottagaren som härrör ur en olovlig 

värdeöverföring. Dock kan en andrahandsmottagares förvärv från en 
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förstahandsmottagare drabbas av ogiltighet om förvärvet i första hand varit 

ogiltigt. Rättsläget kring detta är fortfarande oklart trots att HD i NJA 1997 s. 418 

avvisar den vindikationsrättsliga7 ogiltigheten. Man kan påstå att 

andrahandsmottagaren primärt tillgodogjort sig de olovliga medlen och problemet 

blir då huruvida man i en sådan situation ska tillämpa ABL 17:6 eller 17:7 3 st. 

Här har den vetskapsregel som framställdes i ovanstående rättsfall fått betydelse. 

Andrahandsmottagaren måste ha haft påtaglig vetskap om att medlen härstammar 

från en olovlig värdeöverföring och därmed blir de subjektiva rekvisiten relativt 

generösa gentemot andrahandsmottagare (Sandström 2007, s. 307-308).  

 

4.4 Modifieringen av bristtäckningsansvaret 

avseende ”annan” från ABL (1975:1385) till 

ABL (2005:551) 

I ÄABL är bestämmelserna om bristtäckningsansvaret något svävande. ÄABL 

12:5 lyder: 

 

Sker utbetalning i strid mot denna lag skall mottagaren återbära vad han har uppburit 
med ränta […] från det att utdelningen uppburits till dess att ränta skall betalas enligt 
6 § räntelagen […]. Om utbetalning har skett i form av vinstutdelning är dock 
mottagaren återbäringsskyldig endast om bolaget visar att han insåg eller bort inse att 
utbetalningen stred mot denna lag. 
     För brist som uppkommer vid återbäringen är de som medverkat till beslutet om 
utbetalningen eller verkställandet därav eller till upprättande av en till grund för 
beslutet liggande oriktig balansräkning ansvariga enligt 15 kap. 1-6 §§. 

 

2 st. i denna paragraf kan tolkas som att endast personer med organställning samt 

aktieägare kan drabbas av medverkansansvar. Det är uttrycken ”medverkande” 

och ”verkställande” som kan förorsaka en sådan tolkning (prop. 2004/05:85, s. 

396-397). Av ÄABL 15 kap. 1 och 2 §§ framgår att bristtäckningsansvar kan 

göras gällande mot stiftare, styrelseledamot, verkställande direktör, revisor, 

lekmannarevisor och särskild granskare men även aktieägare (ÄABL 15:3). Av i 

                                                 
7 Med ”vindikation” menas rätten för en person att återkräva egendom som med orätt hamnat i 
någon annans besittning (Bergström m.fl. 2007, s. 201). 
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nästa kapitel refererade rättsfall stod det klart att även andra personer än 

ovannämnda personkrets kan bli ersättningsskyldiga. Detta föranledde en 

revidering av bestämmelserna om bristtäckningsansvaret. I Proposition 

2004/05:85 yttrade regeringen att ansvaret för andra än sådana som har 

organställning bör regleras i lagtext så att klarhet skapas i vilka risker som 

föreligger vid en olovlig värdeöverföring. Regeringens förslag till den nya 

aktiebolagslagen angående bristtäckningsansvar löd: 

 

Om det uppkommer en brist vid återbäringen skall de som har medverkat till beslutet 
om värdeöverföringen vara solidariskt skyldiga att ersätta bristen. Detsamma skall 
gälla dem som har medverkat till att verkställa beslutet eller till att upprätta eller 
fastställa en oriktig balansräkning som har legat till grund för beslutet.  
     Styrelseledamöterna, den verkställande direktören, revisorerna, lekmannarevisor, 
och särskilda granskare skall ansvara om de har handlat med uppsåt eller oaktsamhet. 
Aktieägare och andra skall ansvara om de har handlat med uppsåt eller grov 
oaktsamhet.  
     De som tar emot egendom som härrör från en olovlig värdeöverföring skall vara 
bristtäckningsansvariga, dock endast om de kände till att egendomen härrörde från 
en olaglig värdeöverföring. […]. (Prop, 2004/05:85, s. 395). 

 

I Propositionen till den nya ABL (2005:551) diskuterade regeringen särskilt vilka 

subjektiva rekvisit som bör vara uppfyllda för att ålägga ”annan” än organledamot 

eller aktieägare bristtäckningsansvar. Kommittén föreslog att det bör vara 

tillräckligt med vårdslöshet alternativt grov vårdslöshet vad gäller den olovliga 

värdeöverföringen (prop. 2004/05:85, s. 398). Detta motsatte sig dock bland andra 

Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och Sveriges Industriförbund med 

invändningen att dessa rekvisit utgör ett hinder för affärslivets vardag och 

försvårar transaktioner. Även lagrådet ställde sig skeptisk till kommitténs förslag 

med motiveringen att man skulle bli tvungen att göra långtgående undersökningar 

i samband med olika affärstransaktioner som skulle försvåra kreditgivning och 

annan seriös verksamhet så som banker och advokatbyråer, samt annan sorts 

rådgivningverksamhet (prop. 2004/05:85, s. 398-399).  

 

Vid ställningstagande till dessa invändningar utformade regeringen en ny 

formulering avseende bristtäckningsansvaret där man fastställde att för 

medverkansansvar krävs uppsåt eller grov oaktsamhet. För de som tagit emot 
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medel som härrör ur en olovlig värdeöverföring, bör bristtäckningsansvar utdömas 

endast om han eller hon varit medveten om medlens härkomst. På så sätt anser 

man kunna undvika hinder för den seriösa affärsverksamheten samt tillgodose 

affärslivets synpunkter i frågan (prop. 2004/05:85, s. 399).   
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5 Några frågor i samband med 

bristtäckningsansvaret 

 
 

 

 

 

5.1 Inledning 

Det har tidigare förts en debatt kring i vilken mån reglerna om återbäring och 

bristtäckningsansvar är analogt tillämpbara för utbetalningar som skett till 

”annan” (utomstående) än aktieägare i bolaget. Vidare har man i praxis och 

doktrin diskuterat vilken personkrets, d.v.s. ifall andra än sådana personer som 

innehar organställning i bolaget, kan drabbas av bristtäckningsansvar (Pehrson, JT 

1997-98, s. 218-219). Läget kring den analoga tillämpningen var länge oklart men 

anses nu i och med det kända SÖMÅ-fallet (NJA 1997 s. 418) så gott som 

klarlagt. HD har tidigare kommit i kontakt med denna fråga i samband med äldre 

avgöranden; Suecia-fallet (NJA 1951 s. 6 I), fallet Dezäta (NJA 1966 s. 475) samt 

fallet ICA matmarknad (NJA 1976 s 618) som alla kommer att behandlas nedan. 

Gällande den särskilda frågan om och i så fall under vilka förutsättningar 

utomstående kan bli bristtäckningsansvariga, kommer jag i den fortsatta analysen 

framför allt att belysa tre ansvarssituationer som HD berörde i SÖMÅ-fallet. HD 

uttalade följande i SÖMÅ-fallet som kommit att bli tre typfall där utomstående 

kan göras bristtäckningsansvarig och som numera täcks direkt ABL 17:7 1-3 st.: 

 

Till en början synes klart att den som framstår som i själva verket den bestämmande i 
bolaget utan att formellt ingå i ett sådant bolagsorgan som avses i 15 kap 1-3 §§ bör 
jämställas med en person med organställning. På fall där någon för att skada ett 
intresse som skall skyddas av reglerna i 12 kap ABL medverkar till en olovlig 
utdelning i samförstånd t ex med den som själv blir återbäringsskyldig bör vidare en 
analogisk tillämpning av 12 kap 5 § 2 st kunna komma i fråga. Något krav på att den 
medverkande också erhållit något själv av det som olovligen utbetalats bör dock då 
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inte uppställas. Med nu angivna analogiska tillämpningar torde emellertid följa att 
skyldigheten att täcka bristen kan jämkas med en liknande tillämpning av 
bestämmelsen i 15 kap 4 §. 
     För att någorlunda effektivt hindra kringgående av kapitalskyddsreglerna finns 
det skäl att tillämpa grunderna för bristtäckningsbestämmelsen även på den vars 
medverkan väsentligen består i att han är mottagare, från någon som är 
återbäringsskyldig, av något som härrör från en olovlig utbetalning. En förutsättning 
härför bör dock vara att mottagaren hade vetskap om sistnämnda förhållande. 
Huruvida utbetalningen avsett en penningsumma och om mottagandet gäller t ex en 
gåva eller betalning av en skuld saknar betydelse (NJA 1997 s. 418, s. 452).  

 

De tre ansvarssituationerna är således (i) då en person som utan att inneha 

organställning ändå utövar bestämmande inflytande i bolaget, s.k. ”de facto 

director” eller ”shadow director”, medverkar till den olovliga utdelningen, (ii) då 

en person för att skada ett intresse som skyddas av ABL 17 kap. medverkar till en 

olovlig värdeöverföring i samförstånd med den återbäringsskyldige utan att själv 

ha åtnjutit något av värdeöverföringen, och (iii) då en person mottar medel från en 

återbäringsskyldig som härrör ur en olovlig värdeöverföring. Ansvarssituation (i) 

är ett specialfall, situation (ii) täcks av ABL 17:7 2 st. och situation (iii) täcks av 

ABL 17:7 3 st. (Andersson 2005, s. 175). Fortfarande återstår en del oklarheter i 

lagstiftningen; beträffande ”annan” är frågan vem som egentligen ska anses falla 

in under denna kategori, men också vad gäller gränsdragningen mellan 

egenskapen shadow director och ”annan”. Vidare kvarstår oklarheter i spörsmålet 

när en utomstående ska ses som en primär mottagare eller sekundär mottagare och 

i sådana fall bli föremål för det strängare ansvaret enligt ABL 17:6 eller enligt 

17:7. För att söka utreda detta kommer jag därför att ta hjälp av ovan angivna 

rättsfall samt ett relativt nytt avgörande från tingsrätten (T 1199-05) där en 

utomstående uppdragsgivare medverkat till en olovlig förtäckt vinstutdelning. 

Innan jag påbörjar analysen av utomståendekretsen kommer jag, för djupare 

förståelse av distinktionen av personkretsarna samt vilka subjektiva rekvisit som 

krävs, att inleda detta kapitel med att belysa medverkansansvaret för personer med 

organställning, revisor och aktieägare samt de medverkansåtgärder som kan bli 

grund för denna personkrets bristtäckningsansvar.  
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5.2 Medverkansansvar för styrelseledamot, VD, 

revisor och aktieägare  

De som i första hand kan åläggas bristtäckningsansvar är framförallt 

bolagsfunktionärer såsom styrelseledamöter och verkställande direktörer. Men 

även revisorer, lekmannarevisorer och särskilda granskare samt aktieägare kan 

drabbas av bristtäckningsansvar.  

 

5.2.1 Vad ska medverkan avse? 

Ansvaret för personkretsen styrelseledamot, VD, revisor och aktieägare är 

konstruerat som ett medverkansansvar i den benämningen att det för ansvar krävs 

att dessa åtagit sig en av tre medverkansåtgärder; (i) att personen medverkat till 

beslut om den olovliga värdeöverföringen eller (ii) till verkställande därav eller 

(iii) till att upprätta eller fastställa en oriktig balansräkning som legat till grund för 

den olovliga värdeöverföringen. Dessa tre medverkansåtgärder ges uttryck i ABL 

17:7 1 st.  

 

5.2.1.1 Medverkan till beslut om olovlig utdelning 

För det första fallet, vid medverkan till beslut om en olovlig utbetalning, är det i 

regel aktieägarna som medverkar till att fatta beslut om vinstutdelning som strider 

mot ABL:s bestämmelser och som därför kan tilldömas bristtäckningsansvar 

enligt ABL 17:7 2 st. Vad gäller bristtäckningsansvar på denna grund för 

styrelseledamot kan detta aktualiseras om styrelsen godkänt eller föreslagit en 

olovlig vinstutdelning. Detsamma bör gälla om styrelsen godkänner en av 

aktieägarna på bolagsstämman beslutad olovlig vinstutdelning (Andersson 1995, 

s. 717).  Om styrelsen fattar ett beslut om en öppen eller förtäckt utdelning som 

strider mot ABL, måste de styrelseledamöter som deltagit i beslutet solidariskt 

ersätta bolaget det belopp som uppgår till värdet av den olovliga utdelningen 

under förutsättning att en brist uppstått vid återbäringen enligt ABL 17:7 1 st. 
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Rättsfallet NJA 1966 s. 475 belyser denna situation varpå ett kort referat anges 

nedan: 

 

Zachrisson, ägare till flertalet aktier i aktiebolaget Dezäta och ombud för övriga aktieägare 

samt ensam styrelseledamot i bolaget, överlät alla aktier till Glimvall som finansierade 

aktieköpet genom att använda bolagets medel. Glimvall var vid penninglånet insolvent och 

lånet var därför att anses som förtäckt vinstutdelning. Bolagets disponibla vinstmedel 

uppgick endast till 20 209,38 kr medan penninglånet uppgick till 120 900 kr. Den olovliga 

vinstutdelningen uppgick således till 100 690,62 kr. Då bolaget gick i konkurs sökte 

konkursboet utfå medlen från Glimvall men denne hade ingen möjlighet att betala tillbaka 

uttaget. Konkursförvaltaren vände sig i sin tur till Zachrisson för den brist som uppkommit 

enligt 73 § 2 mom. 3 st. 1944 års aktiebolagslag, dels på den grunden att Zachrisson 

medverkat [min kurs.] till beslutet om den olovliga vinstutdelning och dels till 

verkställande
8
 [min kurs.] av beslutet genom att motta betalningen från Glimvall. HD fann 

att det vid tidpunkten för överlåtelsen, då Zachrisson fortfarande var styrelseledamot i 

bolaget, inte funnits någon överenskommelse [min kurs.] mellan Zachrisson och Glimvall 

att köpet skulle fullbordas genom ett uttag ur bolaget. Inte heller kunde Zachrisson ha insett 

eller haft anledning att misstänka Glimvalls finansieringsplan. Zachrisson kunde således 

inte anses ha medverkat till uttaget från bolaget och kunde därför inte bli 

bristtäckningsansvarig enligt 73 § 2 mom. 3 st. 1944 års aktiebolagslag.  

 

Vad avser verkställande direktör, torde det vara vanligare att denne ingår ett avtal 

eller medverkar till en olovlig förtäckt vinstutdelning än till en olovlig öppen 

vinstutdelning (Andersson 1995, s. 718). Andersson anför vidare att han har svårt 

att tänka sig typfall där en revisor skulle kunna bli medverkansansvarig till ett 

beslut om en olovlig utdelning, då det med en revisors uppdrag varken följer 

någon rätt eller skyldighet att medverka till beslut om vinstutdelning. 

5.2.1.2 Medverkan till verkställande av olovlig utdelning 

För den andra medverkansåtgärden, vid medverkan till verkställande av en olovlig 

utdelning, krävs således att rekvisitet verkställande är uppfyllt. När det gäller en 

öppen utdelning bör inte rekvisitet ställa till med några olägenheter där bolaget 

överför betalningsmedel eller annan egendom till aktieägarna. Rekvisitet blir 

                                                 
8 Denna grund behandlas i nästa avsnitt. 
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desto svårare att tillämpa då en utbetalning skett i förtäckt form. Rekvisitet 

omfattar då den rättshandling som består i att bolaget för över medel helt eller 

delvis vederlagsfritt till aktieägarna (Andersson 1995, s. 719). Frågan prövades i 

HD i och med det s.k. Suecia-fallet NJA 1951 s. 6 I: 

 

Ett avtal om aktieöverlåtelse träffades mellan bolaget Suecias ägare Carlsund och 

aktieförvärvaren Santesson. En del av köpeskillingen erlades genom att (I) Carlsund, medan 

han fortfarande var aktieägare i bolaget Suecia, tog ut tillgångar från bolaget mot att bolaget 

i sin tur erhöll en värdelös fordran på Santesson. Resterande delen av köpeskillingen erlades 

genom att (II) Santesson, efter att han blivit aktieägare och styrelseledamot, å Suecias 

vägnar upptog ett banklån varpå han vidarebefordrade pengarna till Carlsund mot att själv 

bli betalningsskyldig gentemot bolaget. HD fann att i fråga om den första transaktionen var 

Carlsund återbäringsskyldig då Carlsund antas ha insett eller åtminstone bort inse att 

fordran som Suecia erhöll på Santesson var värdelös, och Santesson blev 

bristtäckningsansvarig. För den andra transaktionen blev Santesson återbäringsskyldig, 

däremot fann HD att bristtäckningsansvar inte kunde åläggas Carlsund vad gäller den andra 

transaktionen då han ”ej ens avvetat [min kurs.] Santessons upptagande av banklånet”. 

 

Aktieförvärvaren Santesson hade till följd av sin medverkan till att verkställa att 

tillgångar på ett olovligt sätt överfördes på säljaren Carlsund ”i allt fall ådragit sig 

det av konkursboet i målet hävdade ansvaret, nämligen att täcka den brist som kan 

uppkomma vid Carlsunds återbäring” (NJA 1951 s. 6 I, s. 25). Härutöver bör 

verkställighet omfatta alla åtgärder genom vilka bolaget genomför beslut om en 

olovlig vinstutdelning, d.v.s. både det avtal eller den rättshandling som själva 

uppfyllelserättshandlingen grundar sig på så väl som själva 

uppfyllelserättshandlingen (Andersson 1995, s 720), vilket framgår av NJA 1976 

s. 618: 

 

Inga Gustafsson, ägare till Bernsbolaget, överlät sina aktier i bolaget till Bengt Lagerström. 

Lagerström hade finansierat köpet genom att, såsom ställföreträdare för bolaget, överlämna 

en fullmakt till Gustafsson på tillkommande fordringar på grund av brödleveranser till ICA 

matmarknad som sedan verkställde utbetalningarna till Gustafsson. Eftersom Lagerström 

var insolvent och Bernsbolaget inte hade några utdelningsbara tillgångar ansågs 

transaktionen som en olovlig vinstutdelning där Lagerström blev återbäringsskyldig och 
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Gustafsson befanns bristtäckningsansvarig på den grunden att hon genom 

fordringsöverlåtelsen, eller närmare bestämt det avtal varpå uppfyllelserättshandlingen 

grundades på, hade medverkat till att verkställa den olovliga utbetalningen.  

 

Ett bolags styrelse eller verkställande direktör kan medverka till en olovlig 

förtäckt vinstutdelning genom att upprätta eller godkänna det avtal eller den 

rättshandling som ligger till grund för uppfyllelserättshandlingen. Underlåtenhet 

att förhindra verkställning av en olovlig vinstutdelning bör enligt Andersson 

(1995, s. 721) inte behandlas lika strängt som aktiv medverkan, dock med vissa 

undantag. Ett exempel kan tas från ovan refererade NJA 1966 s. 475 där HD 

fastslog att om Zachrisson hade insett eller haft anledning att misstänka hur 

Glimvall tänkte finansiera köpet av aktierna skulle Zachrisson mest sannolikt ha 

ansetts bristtäckningsskyldig. Till följd av det nu sagda anför Andersson (1995, s. 

721) vidare att revisorer inte skulle kunna bli bristtäckningsansvariga på grund av 

underlåtenhet att förhindra en olovlig transaktion.  

 

5.2.1.3 Medverkan till att upprätta eller fastställa en oriktig balansräkning 

Den tredje medverkansåtgärden, medverkan till att upprätta eller fastställa en 

oriktig balansräkning som legat till grund för den olovliga värdeöverföringen, 

kommer jag att behandla var för sig då den innefattar två olika åtgärder med 

åtskild innebörd. 

 

En verkställande direktör kan göras bristtäckningsansvarig om denne medverkar 

till att upprätta en oriktig balansräkning som sedan kommer att ligga till grund för 

beslut om en olovlig värdeöverföring. Vad som enligt Andersson (1995, s. 722) 

bör gälla då en verkställande direktör ger någon annan uppdraget att ta hand om 

bolagets bokföring, är att den verkställande direktören ändock bör anses som 

ansvarig ”om en på grund av uppdraget upprättad och felaktig balansräkning legat 

till grund för ett beslut om vinstutdelning”. Skulle en verkställande direktör 

saknas blir styrelsen skyldig på denna ansvarsgrund. Ansvar för aktieägare i den 

här situationen kan knappast göras möjligt.  
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Beträffande en bolagsrevisor blir situationen annorlunda. Denne har till uppgift att 

enligt god revisionssed granska bolagets redovisning samt styrelsens och 

verkställande direktörens verksamhet. Denne ska sedan i enlighet med ABL avge 

ett yttrande angående bolagets resultat- och balansräkning. Andersson (1995, s. 

722) anför att en revisor på den grund att denne inte gör en utförlig granskning av 

bolagets räkenskaper eller att han avger en bristfällig revisionsberättelse ska 

kunna göras bristtäckningsansvarig är att ”utsträcka ansvaret alltför långt”, då det 

dessutom inte överensstämmer med lagtextens ordalydelse med avseende på 

”upprättande”.  

 

Bristtäckningsansvar för revisor är mer troligt på ansvarsgrunden att denne har 

medverkat till att fastställa en oriktig balansräkning (Andersson 1995, s. 722-

723). I en hovrättsdom från maj 2006 (T 7706-5) ålades en bolagsrevisor 

bristtäckningsansvar:  

 

Bolaget Vespen Trading AB saknade återbetalningsförmåga när dess skatteupplägg 

underkändes. Konkursboet yrkade att bolagets revisor Mikael Ringaby skulle tilldömas 

bristtäckningsansvar då denne genom vårdslöshet tillstyrkt en oriktig balansräkning och ett 

förslag till vinstdisposition. Den oriktiga balansräkningen låg till grund för beslut om 

utdelning i strid med ABL. Konkursboet anförde vidare att Ringaby tillstyrkt en oriktig 

slutredovisning som legat till grund för beslut om skifte i strid med ABL. HovR fastställde 

att medverkan kan avse bl. a. fastställande av en till grund för beslutet oriktig 

balansräkning. HovR anförde vidare att inget krav på orsakssamband verkar föreligga 

mellan den medverkande handlingen och utbetalningen, utan det ”torde räcka med att 

handlandet verkat i riktning mot utdelningen” (T 7706-5 s. 8). HovR fann därför Ringabys 

tillstyrkande av balansräkningen och förslaget till vinstdisposition samt tillstyrkandet av 

slutredovisningen ha varit av sådan betydelse för utbetalningen respektive för beslutet om 

skifte att Ringaby kunde åläggas bristtäckningsansvar. HovR anförde: 

 

Vidare tillkommer att Mikael Ringaby i sin egenskap av revisor inte endast 
haft att agera med sådan aktsamhet som hans uppdragsgivare Vespen har 
kunnat förvänta sig av honom, utan han har även haft ett ansvar mot bl.a. 
bolagets fordringsägare. Mikael Ringaby kan, mot bakgrund av de redovisade 
omständigheterna, inte anses ha utfört sitt uppdrag med sådan aktsamhet som 
har kunnat krävas av honom [min kurs.]. Det är med anledning av det sagda 



  25 
 
 

utrett att han har varit oaktsam [min kurs.] i samband med att ha tillstyrkt 
balansräkningen och förslaget till vinstdisposition i Vespen. 
     Vad avser skiftet bör här ställas lika höga krav på revisors aktsamhet som 
nyss redogjorts för. Det har konstaterats att Mikael Ringaby i samband med 
skiftet brutit mot god revisionssed. I denna situation, där Mikael Ringaby haft 
vetskap [min kurs.] om skattemyndighetens anmälan om fordran och hur 
likvidatorn valt att behandla den, får det anses helt uppenbart att Mikael 
Ringabys agerande avvikit från vad som kunnat krävas av honom som revisor 
och att han härigenom varit vårdslös (T 7706-5 s. 11). 

 

Anderssons tes om att en revisor som bristfälligt granskat bolagets räkenskaper 

skulle kunna göras bristtäckningsskyldig till följd av medverkan till fastställande 

av en oriktig balansräkning (1995, s. 722), får i och med ovan refererade fall anses 

styrkt. Ansvar enligt ABL 17:7 2 st på denna grund kan således inte bara göras 

gällande för aktieägare som deltagit i bolagsstämmobeslut om olovlig utbetalning.  

 

5.2.2 Subjektiva rekvisit 

För styrelseledamot, verkställande direktör, revisor och lekmannarevisor krävs 

uppsåt eller oaktsamhet för att dessa ska bli bristtäckningsansvariga. För 

aktieägare krävs uppsåt eller grov oaktsamhet. De subjektiva faktorerna för 

bristtäckningsansvar för denna personkrets är desamma som uppställs i ABL 29 

kap. 1-3 §§ (Nerep & Samuelsson 2007, s. 260-261), d.v.s. samma subjektiva 

rekvisit som uppställs för skadeståndsansvar vilket anförs i prop. 2004/05:85: 

 

I fråga om styrelse, verkställande direktör, revisor, lekmannarevisor och särskild 
granskare bör för ansvar förutsättas uppsåt eller oaktsamhet. För aktieägare bör 
förutsättas uppsåt eller grov oaktsamhet. Organledamöternas respektive aktieägarnas 
ansvar kommer härigenom att motsvara det skadeståndsansvar som de bär enligt 
aktiebolagslagens bestämmelser (s. 397). 

 

De subjektiva rekvisiten för bristtäckningsansvar ska vara uppfyllda vare sig det 

gäller öppen eller förtäckt vinstutdelning (Andersson 1995, s. 724). 
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5.3 Medverkansansvar för ”annan”  

Ett särskilt spörsmål är om och i så fall under vilka förutsättningar utomstående, 

d.v.s. andra personer än de som innehar organställning, kan tilldömas 

bristtäckningsansvar. Denna fråga har HD prövat, eller åtminstone vidrört, genom 

de tidigare avgörandena NJA 1951 s. 6 I, NJA 1966 s. 475 och 1976 s. 618 som 

refererats ovan, vilka inte sällan åberopats till stöd för analog tillämpning av 

ÄABL 12:5 2 st. på utomstående. Att läget har varit oklart beror till stor del på att 

HD förväxlade återbäringsskyldigheten i ABL 17:6 1 st. (ÄABL 12:5 1 st.) med 

bristtäckningsansvaret i ABL 17:7 (ÄABL 12:5 2 st.) i särskilt två av de äldre 

avgörandena NJA 1966 s. 475 och NJA 1976 s. 618. I de kommande två avsnitten 

ska jag först försöka belysa hur HD ställts sig till den analoga tillämpningen i de 

äldre fallen och därefter söka utröna vem som kan tänkas falla in under 

personkretsen ”annan” i ABL 17:7 2 st. Det finns således anledning att återvända 

till de redan ovan refererade fallen.  

 

5.3.1 Några intressanta rättsfall 

I NJA 1951 s. 6 I fastslog HD i fråga om Carlsunds bristtäckningsansvar för den 

andra transaktionen9 då han inte längre var styrelseledamot i bolaget följande: 

”Däremot är Carlsund, vilken såvitt visats ej ens avvetat Santessons upptagande 

av banklånet, icke ansvarig för den brist som kan uppstå i Santessons berörda 

återbäring” (NJA 1951 s. 6 I, s. 26). Denna formulering skapar 

tolkningssvårigheter vad gäller rekvisiten för bristtäckningsansvar för den 

utomstående, i detta fall Carlsund. Lindskog förespråkar att allmänna 

vindikationsrättsliga grundsatser för återbäringsskyldighet hade kunnat komma i 

fråga här om Carlsund bara haft anledning att misstänka att Santesson förfogade 

över Suecias medel (SvJT 1992, s. 97). Dock hänvisar HD till brist i återbäringen 

varpå detta tolkningssätt inte förefaller särskilt troligt. Då Carlsund inte varit 

medveten om att de betalningsmedel han erhållit inte härstammade från Santesson 

                                                 
9 Se delavsnitt 5.2.1.2 för kortare referat. 
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utan från ett av Suecia upptaget lån i banken, kunde han heller inte ha insett eller 

bort inse att betalningsmedlen lånats av Santesson i Suecia och att detta 

penninglån i sin tur innefattade en olovlig förtäckt vinstutdelning till följd av 

Santessons insolvens. Detta föranleder att en lämpligare tolkning är att för 

bristtäckningsansvar för en utomstående förutsätts att den påstått 

bristtäckningsansvarige vetat om att de olovliga betalningsmedlen kom från det 

utbetalande bolaget. Om den utomstående inte ens vetat detta kan denne inte 

heller ha vetat att medlen han kommit i besittning av härrörde ur en olovlig 

utdelning (Andersson, SvJT 1998, s. 77 och Lindskog, SvJT 1992, s. 97).  

 

I NJA 1966 s. 475 förefaller HD att blanda samman återbäringsskyldigheten och 

bristtäckningsansvaret vilket komplicerar tolkningen. Vad som dock är klart i 

detta fall är att HD försökt tolka fallet i enlighet med NJA 1951 s. 6 I. Då det inte 

kunde styrkas att någon överenskommelse förelegat mellan Zachrisson och 

Glimvall om att Glimvall skulle finansiera köpet genom att nyttja bolagets medel, 

kunde Zachrisson inte anses ha medverkat till den olovliga utdelningen. Den 

komplicerande faktorn ligger i att konkursboet åberopade återbäringsskyldighet 

för Zachrisson då han mottagit den olovliga köpeskillingen. HD anförde i denna 

fråga att ”det kan emellertid icke anses styrkt att Zachrisson ens vid denna 

tidpunkt fått vetskap om uttaget. Zachrisson – som då icke längre var ledamot av 

styrelsen för eller aktieägare i bolaget – kan därför icke genom att mottaga 

beloppet ha ådragit sig återbäringsskyldighet” (NJA 1966 s. 475, s. 485). 

  

Både Andersson (1995, s. 735-736) och Lindskog (SvJT 1992, s. 99-101) sällar 

sig till den uppfattningen att HD är inne på vindikationsrättsliga principer med 

denna ansats. Andersson anför att detta rättsfall inte ger någon vägledning i frågan 

om huruvida en utomstående som medverkat till en olovlig utdelning kan anses 

bristtäckningsskyldig enligt en analog tillämpning av ÄABL 12:5 2 st. till följd av 

att HD här talar om återbäringsskyldighet och inte bristtäckningsansvar10. 

Beträffande samma fråga menar Lindskog att den återbäringsskyldighet som 

                                                 
10 Jfr Suecia-fallet beträffande den andra transaktionen i referatet i avsnitt 5.2.1.2. 



  28 
 
 

diskuteras här måste vila på någon annan rättsgrundsats. Lindskog förmodar att 

HD ansett att för återbäringsskyldighet är det inte tillräckligt att Zachrisson haft 

vetskap om var beloppet kom ifrån, utan här krävs att Zachrisson ska ha vetat att 

betalningsmedlen som han erhållit är samma betalningsmedel som Glimvall tagit 

ut från bolaget11 eller att Zachrisson haft en ”illasinnad avsikt”, d.v.s. intresse att 

skada bolaget. Denna tolkningsgrund är enligt min bedömning mest rimlig; om 

Zachrisson inte kunde visas ha planerat uttaget från bolaget i samförstånd med 

Glimvall, hur kunde han då rimligen ha förstått att köpeskillingen som han erhöll 

härstammade ur bolagets medel?  

 

I NJA 1976 s. 618 refererar HD till föregående fall på följande sätt: 

 

Men av det förut nämnda rättsfallet NJA 1966 s. 475 framgår att i rättspraxis även 
person som ej intar organställning i bolaget eller är aktieägare däri har ansetts kunna 
drabbas av återbäringsskyldighet, om han vetat om att fråga var om olovlig 
vinstutdelning; det gällde där säljaren av aktier, vilkas inköp finansierades genom lån 
från företaget (NJA 1976 s. 618, s. 623). 

 

Detta rimmar illa med HD:s uttalande i återbäringsfrågan vad gäller Zachrisson i 

NJA 1966 s. 47512. Föremålet för HD:s prövning var konkursboets yrkande om att 

ICA-matmarknad, såsom utomstående, skulle utge ersättning till konkursboet med 

resterande del av det olovligen utbetalda beloppet. HD valde att pröva frågan efter 

huruvida ICA-matmarknad kunde åläggas ersättningsskyldighet på grund av att 

företaget med insikt om att fråga var om olovlig utdelning, medverkat till 

verkställandet av den olovliga utbetalningen. I återbäringsfrågan konstaterades att 

ICA-matmarknad inte kunde åläggas något sådant ansvar eftersom företaget självt 

inte tillgodogjort sig något av utbetalningen. ICA-matmarknad befanns inte 

skyldiga till att erlägga någon ersättning då företaget, i egenskap av gäldenär, inte 

gjort mer än vad företaget hade att iaktta och som krävdes för att brottet, i det här 

fallet den olovliga utbetalningen, skulle komma till stånd13. Domskälen i detta 

rättsfall bör enligt Andersson inte tolkas som att HD velat utesluta en analog 

                                                 
11 Jfr med Suecia-fallet ovan. 
12 Se citat ovan. 
13 Jfr Lindskog om ”illasinnad avsikt” ovan. 
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tillämpning av ÄABL 12:5 2 st. på utomstående, men bör heller inte tolkas som 

ett stöd för detta (1995, s. 739).  

 

Både Andersson (1995, s. 740) och Lindskog (SvJT 1992, s. 104) är här av den 

uppfattningen att bristtäckningsansvaret i ÄABL 12:5 2 st. inte bör kunna 

tillämpas analogt så fort en utomstående person har medverkat till beslut eller 

medverkat till att verkställa ett beslut som legat till grund för en olovlig 

utbetalning. För att bristtäckningsansvar för utomstående ska göras gällande torde 

det få krävas att den olovliga utdelningen ingår som led i ett brott och att den 

utomstående har medverkat till utbetalningen som ett led i medverkan till den 

brottsliga handlingen (Andersson 1995, s. 740). 

 

Utgången av dessa rättsfall har haft betydelse för införandet av den nya ABL. Vad 

som kan utrönas av dessa, förutom en öppning för analog tillämpning av ÄABL 

12:5 2 st. är att omständigheterna i särskilt Suecia-fallet och NJA 1966 s. 475  

redan där kommer i kontakt med problematiken kring gränsdragningen av 

mottagarförfarandet, d.v.s. vem som ska ses som mottagare i första eller andra led. 

Detta spörsmål kommer att belysas längre ner i kapitlet eftersom problematiken 

verkar kvarstå än idag trots revideringen av ABL. 

 

5.3.2 Den analoga tillämpningens fastställande i samband med 

NJA 1997 s. 418 

Genombrottet för analog tillämpning av bristtäckningsbestämmelserna i ÄABL 

12:5 2 st. kom som nämnt i samband med NJA 1997 s. 418, det s.k. SÖMÅ-fallet 

(eller Leasing Consult härvan). Då sakförhållandena i rättsfallet innefattar en rad 

komplicerade transaktioner väljer jag att komprimerat belysa händelseförloppet i 

målet:  

 

Två aktiebolag, SÖMÅ och Leasing Consult (LC) ingick i samma koncern. Båda företagen 

ägdes till hälften av Exprim respektive Trissprim. SÖMÅ:s konkursbo anförde i sin talan 
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bl.a. att banken frisläppte temporärt enligt intyg d 19 okt 1987 panträtten i leasingkontrakt 

till ett värde av 32 miljoner kr till LC. Dessa kontrakt såldes av LC med hälften till Exprim 

och med hälften till Trissprim för 16 miljoner kr vardera. Betalning skedde genom 

överlämnande av skuldebrev. SÖMÅ ökade härefter sitt aktiekapital med 32 miljoner kr 

genom en riktad emission till sina ägare Exprim och Trissprim, som betalade apportlikviden 

med de nyss förvärvade leasingkontrakten. Leasingkontrakten, som nu tillhörde SÖMÅ, 

gick omedelbart tillbaka till banken som säkerhet för en checkkrediträkning som SÖMÅ tog 

upp d 22 okt 1987 på 32 030 000 kr. Vid exakt samma tidpunkt lånade LC beloppet av 

SÖMÅ och nedmonterade sin kredit i banken med exakt samma belopp. 

 

För enkelhetens skull; SÖMÅ lånade således 32 miljoner kr från banken och 

vidarebefordrade dessa omedelbart till LC. LC som var insolvent vid tidpunkten för lånet 

använde medlen till att amortera lånet hos banken. När SÖMÅ gick i konkurs yrkade 

konkursboet att LC som mottagare av beloppet skulle bli återbäringsskyldiga samt att 

Sparbanken Sverige AB skulle tilldömas bristtäckningsansvar för medverkan till 

transaktionen.  

 

Käromålet ogillades i HD som fastslog att banken, som ansågs vara mottagare i 

andra hand och därmed medverkande, var i god tro angående den olovliga 

värdeöverföringen. HD menade att för att förhindra att kapitalskyddsreglerna i 

ABL inskränks bör man tillämpa medverkansansvarsreglerna även på den eller de 

personer som mottar medel från någon som är återbäringsskyldig på grund av en 

olovlig värdeöverföring. Dock är förutsättningen för att en andrahandsmottagare 

ska bli bristtäckningsansvarig att denne hade vetskap om medlens härkomst.  

 

Principen i SÖMÅ-fallet om att den person i kretsen ”annan än organledamöter 

eller aktieägare” som mottar medel måste haft uppsåt/vetskap om att medlen 

härrör ur en olovlig värdeöverföring bekräftades i och med NJA 1999 s. 426.  

 

Bolaget Sten Köhler AB, beviljades ett lån av ett finansbolag Cartos Finans AB, för ett köp 

av samtliga aktier i bolaget Sturetvätten. Då Sturetvätten gick i konkurs bevakade 

finansbolagets konkursbo sin fordran i Sturetvätten med bästa rätt. Sturetvättens 

konkursförvaltare anmärkte mot bevakningen och anförde att Sturetvättens pantsättning för 

Köhlers skuld stred mot 12 kap. ÄABL då Köhler AB var insolvent. Det rörde sig alltså om 

en vederlagsfri tredjemanspantsättning. HD fann att bestämmelserna i ÄABL 12:5 var 
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analogt tillämpliga på utbetalningar till annan än aktieägare. HD anknöt till SÖMÅ-fallet 

och fastställde att analogierna dock bör hållas inom relativt begränsade ramar med hänsyn 

till affärslivets fortgång.  

 

Justitieråden Håstad och Nyström var dock av skiljaktig mening i målet där den 

förre för ett vindikationsrättsligt resonemang varpå pantsäkerheten enligt hans 

mening var ogiltig. Enligt HD:s majoritet är en sådan pantsättning som det rör sig 

om i NJA 1999 s. 426 ogiltig för panthavaren bara om denne haft uppsåt att 

säkerheten utgjorde en olovlig utdelning, vilket inte var fallet i målet. Märk väl att 

HD avfärdade vindikationsresonemanget i det föregående SÖMÅ-fallet vilket, 

enligt min mening, till följd av det till synes höga prejudikatvärdet bör sätta 

normen för kommande rättspraxis och som i sin tur bör följas för att skapa klarhet 

i vad som är gällande rätt.  

 

5.3.3 Vem är ”annan”? 

Lämpligt är att söka reda ut vem personkretsen ”annan” ABL 17:7 2 st. egentligen 

syftar till. Det kan tyckas att formuleringen ”annan” kan innefatta att i princip 

vem som helst som på något sätt medverkat till en olovlig värdeöverföring kan bli 

bristtäckningsansvarig. Vad som åtminstone kan utrönas ur de äldre rättsfallen 

gällande den här frågan är att HD öppnat upp för att även andra personer än 

styrelseledamot, VD, revisor och aktieägare kan göras bristtäckningsansvariga. 

Däremot ges ingen vidare vägledning till att definiera vilka dessa personer kan 

vara. Av Suecia-fallet att döma kan närstående personer till en aktieägare eller 

organledamot, i det här fallet en aktieförvärvare, bli ansvarig att täcka en brist. 

Samma resonemang torde kunna föras i enlighet med NJA 1966 s. 475 där det 

också handlade om ett aktieförvärvsavtal mellan en aktieägare och aktieköpare. I 

NJA 1976 s. 618 åberopas bristtäckningsansvar för en gäldenär. Att en gäldenär 

skulle ha intresse i att medverka till en olovlig värdeöverföring känns föga troligt 

då han riskerar att få betala en gång till. Vad som åsyftas med ”annan” i ABL kan 

enligt min bedömning inte innefatta gäldenärer. En gäldenär kan måhända ha 
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avsikt att tillfoga ett bolag skada, men dennes medverkan kan då tänkas bli 

föremål för bedömning efter andra än bolagsrättsliga regler.  

 

Däremot står klart av HD:s uttalande i SÖMÅ-fallet att medverkansansvar kan 

göras aktuellt för utomstående såsom exempelvis en till aktieägaren närstående 

person, bank, konsult- eller advokatbyrå och rådgivare i form av banktjänstemän, 

advokater och redovisningskonsulter. Dessa kan genom sin rådgivning bidra till 

eller rent faktiskt hjälpa till att tillsammans med en person som har anknytning till 

bolaget genomföra en olovlig värdeöverföring och torde således falla in under 

personkategorin ”annan”. Sammanfattningsvis bör troligast vara att begreppet 

”annan” innefattar personer som på något sätt har ett intresse i eller för bolaget. 

Men fortfarande saknas en tydlig definition. 

 

Utomståendekretsen ”annan” måste vidare separeras från exempelvis 

koncernchefer, adjungerade14 styrelseledamöter och personer som de facto agerar 

så som den bestämmande i bolaget men utan att bolaget har någon registrerad 

verkställande direktör eller styrelseledamot. Dessa personer lyder under reglerna 

för formella styrelseledamöter (Andersson 1995, s. 733) vilket behandlas i nästa 

avsnitt.  

 

5.3.4 Vad ska medverkan avse? 

Bristtäckningsansvar för ”annan” till följd av medverkan gäller, liksom för 

föregående personkrets (styrelseledamot, verkställande direktör, revisor och 

aktieägare), då den utomstående medverkat till beslut om en olovlig utdelning, 

medverkat till att verkställa beslut om en olovlig utdelning, eller medverkat till att 

upprätta eller fastställa en oriktig balansräkning som legat till grund för beslutet 

om den olovliga utdelningen. En tredje man kan bli bristtäckningsansvarig så fort 

det är visat att denne med uppsåt eller av grov oaktsamhet har medverkat till den 

olovliga värdeöverföringen. Det betyder att bristtäckningsansvar för ”annan” inte 

                                                 
14 Någon som tillfälligt inkallats som styrelseledamot (Bergström m.fl. 2007, s. 7). 
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förutsätter att det i efterhand visas att personen agerat i samförstånd med någon i 

bolaget, då det kan vara oklart vem i bolaget som medverkat till den olovliga 

värdeöverföringen (Andersson 2005, s. 179). Inte heller krävs det att personen ska 

ha erhållit något från utbetalningen för bristtäckningsansvar.  

 

5.3.5 Subjektiva rekvisit 

Vilka subjektiva rekvisit krävs nu för att en ”annan” ska kunna bli 

bristtäckningsansvarig? En utomstående kan enligt ABL 17:7 2 st. göras 

medverkansansvarig vid uppsåt eller grov oaktsamhet. Enligt förarbetena har en 

utomstående, t.ex. en bank eller en advokatbyrå, ingen långtgående 

undersökningsplikt vad gäller utbetalningens laglighet till följd av de 

kvalificerade rekvisiten. Om den som bistår till värdeöverföringen ändå mer eller 

mindre har klart för sig att transaktionen inkräktar på det bundna egna kapitalet 

eller strider mot försiktighetsprincipen i ABL 17:3, eller om personen har mer 

eller mindre anledning att misstänka att så är fallet kan medverkansansvar bli 

aktuellt. Kravet på uppsåt är uppfyllt då den medverkande personen haft vetskap 

om de faktiska förhållandena som föranlett beslutet innefattade en olovlig 

utbetalning (prop. 2004/05:85, s. 758).  

 

Vad gäller uppsåtsrekvisitet saknar det betydelse att personen inte haft någon 

kunskap om lagens innehåll. Däremot kan personen i fråga undslippa 

bristtäckningsansvar vid s.k. oegentlig rättsvillfarelse15, d.v.s. om denne gjort en 

rättslig felbedömning av innebörden i transaktionen och felbedömningen kan 

anses som försvarlig (prop. 2004/05:85, s. 758).  

 

                                                 
15 Av allmänna principer om rättsvillfarelse följer visserligen att okunskap om lagen, dock med 
vissa undantag, inte ska ha betydelse för bedömning av om någon ska göras ansvarig för uppsåt 
eller oaktsam medverkan (Nerep & Samuelsson 2007, s. 261). 
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5.4 Medverkansansvar för faktiska (formella) 

företrädare 

I prop. 2004/05:85 anförs att den som rent faktiskt fungerar som bolagets 

företrädare och som har ett bestämmande inflytande över bolaget, men utan att 

formellt vara bolagsfunktionär, ska jämställas med styrelseledamot eller annan 

bolagsfunktionär och bör därmed åläggas bristtäckningsansvar under de strängare 

rekvisiten uppsåt eller oaktsamhet (s. 758).  

 

Här finns det anledning att gå något närmare in på de rekvisit som krävs för att en 

person ska anses vara en faktisk företrädare för bolaget. Tre personkretsar kan 

förekomma på vilka organledamöters ansvar kan tillämpas. Dessa tre är (I) en 

organledamot eller styrelseledamot vars tillsättande är behäftat med formella fel, 

(II) en de facto director, d.v.s. en person som agerar organledamot med skenbar 

rätt att göra så och med bolagets vetskap och samtycke men utan att det fattats 

något beslut om att utse personen till organledamot och (III) en shadow director, 

d.v.s. en person som agerar som den i själva verket bestämmande i bolaget utan 

att det utåt sett framstår som att han är organledamot. Det rör sig således om en 

person som vill styra bolagets verksamhet utan att själv synas, ta på sig ansvar 

eller ge offentlighet åt sina intressen (Stattin 2005, s. 223-225).  

 

Stöd för att den första personkretsen ska jämställas med organledamöter finns i 

svensk doktrin men även i hovrättspraxis. Under den tid som en felaktigt tillsatt 

ledamot är verksam bör reglerna om styrelseledamöter i ABL vara direkt 

tillämpliga på denna. Vad gäller de facto director tycks det också råda enighet om 

att dessa ska jämställas med de jure16 styrelseledamöter. En de facto director ska 

ha agerat på ungefär samma villkor eller med samma möjligheter som andra 

styrelseledamöter samt deltagit i styrelsens verksamhet. Med det sistnämnda 

menas att personen ska ha deltagit i styrelsens beslutsfattande genom att 

exempelvis ha avgett sin röst eller framställt förslag och på så sätt påverkat 
                                                 
16 Styrelseledamöter tillsatta i enlighet med lag (Bergström m.fl 2007, s. 37). 
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styrelsen att fatta ett visst beslut.  Denna person ska dessutom mer eller mindre 

frivilligt ha tagit på sig denna roll eller dessa uppgifter. Bolaget i fråga ska också 

ha haft kunskap om att denna person agerar som de facto director och ha 

accepterat dennes ställning och handlingar. Omständigheterna kring shadow 

director är något mer oklara. Vad som framkommit av praxis i frågan om vem 

som kan anses som en shadow director är att personen ska ha framstått som den i 

själva verket bestämmande i bolaget. Denne ska ha lämnat uppmanande 

anvisningar som bolaget har agerat efter. Något uppsåt torde inte krävas för att bli 

ansedd som en shadow director. Rådgivare, banker och andra kreditgivare bör, för 

att inte falla in under shadow director begreppet, vidta försiktighetsåtgärder i sin 

verksamhet. Självfallet kan man lämna råd men man bör sedan lämna till styrelsen 

att fatta själva beslutet utan inflytande från rådgivaren. Så länge en bank håller sig 

till bankpraxis och överlåter de slutgiltiga besluten till gäldenären kan man 

undvika att bli ansedd att utöva otillbörligt inflytande (Stattin 2005, s. 227-244). 

Andra personer som också faller in under denna kategori och som kan tänkas 

diktera beslut i bolaget kan vara leverantörer, kunder eller aktieägande 

”bulvans”17 huvudman (Andersson 2005, s. 176). 

 

5.4.1 Vad ska medverkan avse? 

I SÖMÅ-fallet behandlades just ansvarskategorin de facto directors och shadow 

directors. HD använde aldrig begreppet shadow director men utryckte att ”den 

som framstår som i själva verket bestämmande [min kurs.] i bolaget utan att 

formellt ingå i ett sådant bolagsorgan som aves i 15 kap 1-3 §§ bör jämställas med 

en person med organställning” (NJA 1997 s. 418, s. 452). Uttalandet tycks tala för 

en vid tillämpning av begreppet. En person som antingen i egenskap av de facto 

director eller shadow director medverkar till ett beslut eller medverkar till att 

verkställa beslut om en olovlig värdeöverföring kan således tilldömas 

bristtäckningsansvar.  

                                                 
17 Med ”bulvan” menas en person som företar rättshandlingar åt någon annan som av olika 
anledningar själv inte vill framträda, exempelvis p.g.a. att huvudmannen själv inte äger rätt att 
genomföra rättshandlingen (Bergström m.fl. 2007, s. 30). 
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Gränsdragningen mellan föregående ansvarssituation och denna är svårtillämpad 

(Andersson 2005, s. 178), vilket är något som jag i detta avsnitt kommer att belysa 

med ett relativt färskt rättsfall från TR (T 1199-06). Frågan är när ansvarar en 

person i egenskap av ”annan” där uppsåt eller grov oaktsamhet förutsätts, och när 

ansvarar en person i egenskap av de facto director eller shadow director där 

oaktsamhet är tillräckligt för medverkansansvar? Enligt Andersson bör gränsen 

mellan dessa två ansvarssituationer sättas som att ansvar i egenskap av de facto 

director eller shadow director förutsätter en upprepad och mer påtaglig 

inblandning i bolagets intressen och skötsel. Hur frekvent denna inblandning ska 

vara för att personen ska anses som shadow director är även detta upp till 

rättstillämpningen att bedöma från fall till fall (2005, s. 178).  

 

I en tingsrättsdom (T 1199-06) från den 22 november 2006 gjordes en 

utomstående uppdragsgivare solidariskt bristtäckningsansvarig i egenskap av 

chicanöst handlande tredje man. Liksom i SÖMÅ-fallet ingår även här en rad 

komplicerade transaktioner varpå jag håller själva händelseförloppet kort: 

 

Kalpin Investment AB, som vid tiden var enda aktieägare i Sentera Invest AB 

(Konkursbolaget), var intitiativtagare till en värdeöverföring som utåt framställts som en 

överlåtelse av en licensrättighet från Kalpin till Konkursbolaget att sälja borr i Kanada till 

ett värde av 10 700 000 kr. Enligt den vid den tiden fastställda balansräkningen uppgick 

Konkursbolagets fria egna kapital till 2 576 000 kr. Värdeöveföringen bestod i själva verket 

i att undandra skatt, d.v.s. ett sätt att komma åt Konkursbolagets kontanta medel, varpå en 

olovlig förtäckt vinstutdelning skett. Kalpin fanns återbäringsskyldigt, men då det saknades 

anledning att tro att Kalpin kommer att återbära vad de olovligen uppburit aktualiserades 

bristtäckningsansvar. Magnus Brattström, i egenskap av ensam styrelseledamot och formell 

beslutsfattare i Kalpin, hade medverkat till transaktionen och varit oaktsam då han tillåtit 

transaktionen genom att ha undertecknat en ”contract note” där han bekräftat 

utbetalningssumman. Magnus Brattström ålades därmed bristtäckningsansvar. 

 

Vad gäller Magnus Brattströms brors, Anders Brattströms, inblandning i fallet anförde TR 

att genom NJA 1997 s. 418 står det klart att bristtäckningsansvar är analogt tillämpbart även 

på utomstående, dvs. personer utan organställning men som ändå utövar ett bestämmande 
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inflytande över bolaget samt på personer som tillsammans med en återbäringsskyldig 

medverkat till en sådan transaktion som skadar intressen som skyddas av ÄABL 12 kap., 

under vissa förutsättningar. TR fastslog att Anders Brattström varit den som i själva verket 

varit den bestämmande i Kalpin [min kurs.] och tillsammans med Kalpin medverkat till den 

olovliga vinstutdelningen genom att ge banken i uppdrag att genomföra transaktionen för 

att skada ett intresse som skyddas av 12:e kap. [min kurs]. Anders Brattström dömdes till 

att solidariskt med Magnus Brattström täcka bristen om 8 124 000 kr.  

 

Intressant är att se hur TR förhållit sig till den analoga tillämpningen av 

bristtäckningsansvarsreglerna på Anders Brattström. Man kan ställa sig frågan 

varför Anders Brattström inte blev ansvarig enligt första ansvarssituationen i 

egenskap av faktisk företrädare och därmed borde ha ålagts bristtäckningsansvar 

under de strängare rekvisiten? Detta mål bekräftar den något luddiga 

gränsdragningen mellan en chicanöst handlande tredje man och en shadow 

director. I fallet går inte att utläsa om Anders Brattström frekvent gett bolaget 

Kalpin hänvisningar. Men då Tingsrätten uttalat att han agerat som ”den i själva 

verket bestämmande i bolaget” och hänvisar till SÖMÅ-fallet, borde Anders 

Brattström enligt min bedömning lika gärna ha tilldömts bristtäckningsansvar i 

egenskap av shadow director på det strängare rekvisitet oaktsamhet. Här ska då 

också påpekas att Brattströms syster, i egenskap av delägare i Kalpin, tillstyrkt att 

Anders Brattström var den som faktiskt företrädde bolaget. Detta kan måhända ses 

som en bekräftelse på att bolaget accepterade Anders Brattströms ställning varpå 

ännu ett rekvisit för att denne har agerat i egenskap av faktisk företrädare är 

uppfyllt.  

 

Trots att bristtäckningsansvaret i ABL nyss reviderades tyder detta på att reglerna 

trots allt inte är kompletta. Min uppfattning är, inte minst av tingsrättsfallet att 

döma, att viss förvirring råder i rättstillämpningen avseende gränsdragningen 

mellan ”annan” och faktiska företrädare varpå klarhet skulle vara mer än 

välkommen för att undkomma situationer av ovanstående slag.  
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5.4.2 Subjektiva rekvisit 

Bristtäckningsansvar kan åläggas en de facto director eller en shadow director i 

enlighet med bristtäckningsreglerna för styrelseledamot enligt ABL 17:7 2 st. om 

de ovan angivna förutsättningarna är uppfyllda samt förutsatt att bolaget lyckas 

visa att personen i fråga haft sådant inflytande i bolaget som kan jämställas med 

det inflytande som en person med organställning har. Huruvida ett sådant 

strängare ansvar bör komma i fråga beror således på den ställning som den 

aktuella personen har haft i det enskilda fallet (prop. 2004/05:85, s. 758). För 

bristtäckningsansvar för de facto director eller shadow director krävs således 

uppsåt eller oaktsamhet. För de facto aktieägare eller shadow aktieägare förutsätts 

likt en formell aktieägare uppsåt eller grov oaktsamhet18. 

 

5.5 Medverkansansvar på grund av mottagande i 

andra hand och ”vetskap” 

Bestämmelsen i ABL 17:7 3 st. saknar motsvarighet i ÄABL. Den som tagit emot 

medel från en olovlig värdeöverföring men som inte har medverkat till själva 

värdeöverföringen kan idag i vissa fall åläggas bristtäckningsansvar.  

 

5.5.1 Vad ska medverkan avse? 

HD fastställde i NJA 1997 s. 418 att för att någorlunda förhindra kringgående av 

kapitalskyddsreglerna bör ansvar kunna komma i fråga då en tredje man mottar 

medel som härrör ur en olovlig värdeöverföring. Då vindikationsrättsliga grunder 

inte kunde göras gällande, kunde ansvar ifrågakomma enligt ÄABL 12:5 2 st. 

analogt tillämpad. Bristtäckningsansvar träffar alltså någon som tar emot en 

olovlig värdeöverföring från någon som är återbäringsskyldig enligt ABL 17:6 1 

st. Om pengar som sätts in på ett bankkonto inte kommer den kontoförande 

                                                 
18 Exempelvis kan man tänka sig att en bank iklär sig egenskapen av en de facto aktieägare genom 
att bolagets ägare gått i personlig borgen gentemot banken.  
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banken till del, riskerar inte banken i fråga något bristtäckningsansvar eftersom 

banken i sådana fall inte kan anses ha mottagit egendomen (NJA II 2005, s. 560). 

Skillnaden mellan ABL 17:6 1 st. och 17:7 3 st. är att den förra reglerar 

mottagande i första led medan den senare reglerar mottagande i senare led. I 

enlighet med SÖMÅ-fallet torde det vara naturligt att betrakta en kontohavare 

som använder medel ur en olovlig värdeöverföring för att amortera ned en kredit 

hos banken som mottagare i första led, och banken som mottagare i andra led. Om 

utbetalningen istället redan från början varit avsedd för banken är det rimligt att 

anse banken som mottagare i första led varpå ansvaret bör bedömas efter de 

strängare reglerna i ABL 17:6 1 st. (Andersson m.fl. 2006, s. 17:29).  

 

Det återstår dock problematik vad gäller gränsdragningen mellan huruvida en 

mottagare ska anses vara en mottagare i första eller andra led och därmed vilka 

påföljder som ska komma att bli aktuella. Två motsägelsefulla uttalanden har 

gjorts i författningskommentaren respektive i regeringens remiss vilka kan 

hänföras till det nyss sagda. I författningskommentaren anförs angående 17:7 3 st: 

 

Bestämmelsen i tredje stycket saknar tidigare motsvarighet. Den innebär att 
bristtäckningsansvar även i vissa fall kan åläggas den som utan att själv ha 
medverkat till värdeöverföringen har tagit emot den olovligen överförda egendomen. 
Det kan t.ex. vara fråga om att bolagets och aktieägarens gemensamma bank, sedan 

banken har erhållit instruktioner om att föra över medel som härrör från en olovlig 

värdeöverföring till aktieägarens konto tillgodogör sig det överförda beloppet genom 

att amortera ned en kredit som aktieägaren har i banken (jfr NJA 1997 s. 418) [min 
kurs.]. Om pengar som sätts in på ett bankkonto inte kommer den kontoförande 
banken till del, riskerar banken däremot inte något bristtäckningsansvar eftersom 
banken i ett sådant fall inte kan anses vara mottagare av egendomen (NJA II 2005, s. 
560). 

 

Tredje meningen i ovanstående kommentar kan tyckas vara samma som 

diskuteras i andra meningen i remissen: 

 

Såsom Svenska Bankföreningen har varit inne på kan en bank normalt inte anses som 
mottagare, när ett bolag, som ett led i en olaglig utbetalning av medel till en person, 
sätter in pengarna på mottagarens konto i banken. Men om bolaget har satt in 

pengarna på kontot just för att kontoinnehavarens skuld till banken därigenom skall 

kunna regleras kan det vara naturligt att bedöma banken som mottagare, eftersom 

syftet har varit att värdeöverföringen skall komma banken tillgodo [min kurs.]. 
Enligt vår mening är det emellertid knappast möjligt att i lag reglera de skilda 
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situationer som härvid utan frågan om vem som vid ett visst slag av utbetalning skall 
anses som mottagare får liksom hittills lämnas till rättspraxis (jfr NJA 1997 s. 418) 
(Regeringens lagrådsremiss, s. 382-383). 

 

Andra meningen i regeringens lagrådsremiss tycks, till skillnad från meningen i 

föregående citat, istället vara hänförlig till ABL 17:6. Lagrådet anför i sitt yttrande 

avseende gränsdragningsproblematiken att ”det är inte godtagbart att detta 

praktiskt sett helt centrala fall – förvärvaren av ett aktiebolag lånar (kanske genom 

ett s.k. minutenlån) medel till förvärvet från en bank och låter sedan aktiebolaget 

direkt eller indirekt betala hans skuld till banken – lämnas till praxis med dessa 

motstridiga motivuttalanden, låt vara att Högsta domstolen i sinom tid skulle 

kunna ge besked om gränsdragningen” (prop. 2004/05:85, s. 1418). Rättsföljden 

skiljer sig som påvisat åt vad gäller återbäringsskyldigheten å ena sidan och 

bristtäckningsansvaret å andra sidan. Ett klargörande är behövligt då det handlar 

om primärt ansvar kontra subsidiärt ansvar, culpaansvar kontra uppsåtskrav, samt 

olika reglering av oegentlig rättsvillfarelse19.  

 

5.5.2 Subjektiva rekvisit 

För att bristtäckningsansvar ska aktualiseras på en utomstående som i andra led, 

efter den återbäringsskyldige, tillgodogjort sig medel från en olovlig 

värdeöverföring krävs att denne hade vetskap om att det rörde sig om en olovlig 

värdeöverföring. Det räcker alltså inte med att den utomstående borde ha förstått 

detta. Den utomstående ska ha haft vetskap om att det har skett en olovlig 

överföring samt att den mottagna egendomen härrör ur den olovliga 

värdeöverföringen. Endast själva mottagandet av den olovliga värdeöverföringen 

och den utomstående har vetskap om att en olovlig värdeöverföring skett men 

ingen vetskap om att just dessa medel använts till betalningen som han mottagit, 

räcker alltså inte för bristtäckningsansvar (NJA 1997 s. 418, s. 452). Bevisbördan 

för bristtäckningsansvar för utomstående ligger, till följd av HD:s uttalande i 

SÖMÅ-fallet, på bolaget: 

                                                 
19 Se vad som anförts om oegentlig rättsvillfarelse och bristtäckningsansvar i avsnitt 5.3.5. 
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Ett ännu effektivare stöd åt kapitalskyddsreglerna skulle åstadkommas om det för 
bristtäckningsansvar skulle räcka med att mottagaren varit vårdslös eller åtminstone 
grovt vårdslös beträffande omständigheten att utbetalningen från aktiebolaget 
utgjorde en olovlig utbetalning. Detta motsvarar också vad som föreskrivs i 15 kap 
1-3 §§. Analogitillämpningen skulle därmed bli i det närmaste fullständig. En 
alternativ väg att uppnå ett likartat resultat skulle vara att, i linje med vad som gäller 
i andra sammanhang, lätta beviskravet för den som gör gällande att en medverkande 
ådragit sig ett bristtäckningsansvar […].  
     Mot det sistnämnda alternativet kan emellertid anföras att den som medverkat 
generellt sett inte har så mycket lättare än den andra parten att förebringa 
bevisningen att en dylik bevislättnad framstår som motiverad. I vart fall såvitt avser 
en situation som sådan som den i förevarande fall skulle vidare en bevislättnad inte 
stå i god överensstämmelse med vad HD för en liknande situation uttalat i rättsfallet 
NJA 1990 s. 343 (referatet s. 452-453).   
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6 Sammanfattande synpunkter 

 

 

 

 

 

Vad som nu utretts i enlighet med syftet kan sammanfattningsvis summeras som 

att många av frågorna kring bristtäckningsansvar för utomstående har utretts i och 

med revideringen av ABL. Dock återstår några oklarheter som fortfarande inte har 

klargjorts och som jag försökt lyfta fram och diskutera. 

 

En genomgång av rättsfallen visar att ”annan” personer med organställning och 

aktieägare kan bli bristtäckningsansvarig. Det ges ingen vidare vägledningen av 

de äldre rättsfallen vad gäller en klar definition av de personer som faller in under 

denna personkategori. Det kan uppfattas som att vem som helst som medverkat 

till en olovlig vinstutdelning genom beslut eller verkställande av ett sådant beslut, 

genom att ha upprättat eller fastställt av en till grund för beslutet oriktig 

balansräkning, eller genom att ha mottagit medel i andra hand från en 

återbäringsskyldig kan bli bristtäckningsansvarig. I praktiken torde det dock oftast 

röra sig om personer närstående till bolaget och dess ägare. Klart är i alla fall att 

exempelvis till aktieägaren närstående personer såsom banker, konsult- eller 

advokatbyråer och rådgivare i form av banktjänstemän, advokater och 

redovisningskonsulter genom sin rådgivning eller faktisk hjälp kan medverka till 

en olovlig värdeöverföring och därmed riskera att ådra sig bristtäckningsansvar. 

En klarare definition av personkretsen ”annan” vore behövlig för att komma i bukt 

med de avgränsningssvårigheter som tagits upp. 

  

Följaktligen förekommer oklarheter i lagstiftningen om bristtäckningsansvaret i 

ABL i gränsdragningen mellan personkretsarna faktiska företrädare och ”annan” 

främst till följd av att det saknas regler om den förra personkategorin och att det 
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inte finns någon klar definition av den senare. Frågan har tillsvidare lämnats till 

rättstillämpningen. Att det de facto ligger ett problem i detta gavs uttryck i det 

relativt färska tingsrättsfallet där rättstillämparna inte tycks kunna göra en 

åtskillnad av personkretsarna som ju faktiskt har betydelse för de subjektiva och 

objektiva rekvisiten för bristtäckningsansvar. För att gränsdragningen ska bli 

tydlig torde det krävas att det lagstiftas om personkretsen faktiska företrädare. 

Tydliga rekvisit som måste uppfyllas för att en person ska anses vara en faktisk 

företrädare bör anges, även om det till syvende och sist är en bedömningsfråga 

från fall till fall om en person ska klassas om faktisk företrädare eller som ”annan” 

beroende på personens inblandning i bolagets angelägenheter.  

 

Det finns även uppenbara avgränsningssvårigheter i tillämpningen av 

återbäringsskyldigheten och bristtäckningsansvaret. Förarbetena ger heller ingen 

vidare vägledning i frågan hur man ska bedöma en situation där en utbetalning 

redan från början var avsedd för banken. Spörsmålet är om banken ska anses som 

mottagare i första eller andra led, beroende på karaktären av bankens inblandning, 

och antingen bedömas efter de strängare reglerna i ABL 17:6 1 st. eller efter 17:7 

3 st. Ett klargörande vore även här på sin plats.  
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